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EBRU BEKİL
ORTAOKUL-LİSE MÜDÜRÜ

ÖN SÖZ

Değerli TEDESKOP Okuyucuları, 

Yeni yılın ilk ayında yeni bir sayıyla, güzel başlangıç-
larla sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyiz. Geride bı-
raktığımız yıl bazılarımız için güzeldi, bazılarımız içinse 
pek hayal ettiği gibi değildi. Aslında hepimiz güzellik-
lerle birlikte, olumsuzlukları da pek çok duyguyla bir-
likte yaşadık. 2022 yılının tüm yaşadıklarımıza rağmen 
daha anlamlı, daha güzel, daha başarılı bir yıl olmasını 
dilerim.

Bu sayımızda da hayat, edebiyat, bilim, spor, sanat ve 
kültür alanlarında ilginizi çekecek birçok konuyu dergi-
mizde bulabileceksiniz. Öğrencilerimizin kendi üretim-
lerini paylaştıkları dergimizi umarım beğenirsiniz. 

Sosyal ilişkilerimizin ve alışkanlıklarımızın yeniden 
şekilleneceği, yeni bakış açıları geliştireceğimiz ve keş-
fedeceğimiz bir dönemin içindeyiz. Dünyanın değiş-
mesiyle birlikte hayatımızdaki öncelikler konusunda da 
değişiklikler oldu. Yeni kararlar alırken dikkat etmemiz 
gereken en önemli noktalar sağlıklı olmak, hayata dair 
gerçekten ne istediğimize yönelmek ve daha yaşanabilir 
bir dünya için çaba sarf etmek oldu.

Bu dönemde benim en çok ilgimi çeken yaklaşımlar-
dan biri sürdürülebilirlik oldu. İnsan ve doğa arasındaki 
dengeyi bozmadan, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını 
düşünerek, kaynaklarımızın devamlığını koruyarak, sür-
dürülebilirlik uygulamalarını hayatımıza adapte etmenin 
önemine değinmek istedim.

Sürdürülebilirliği ve uygulamalarını sadece çevreci açı-
dan değerlendirmemek gerekir. Bunu ekonomik, sosyo-
lojik ve ekolojik açıdan birlikte ele almak ve değerlen-
dirmek gerekir. Sürdürülebilirlik hem toplumsal hem 
de bireysel açıdan farkındalık gerektiren bir kavram 
olarak karşımıza çıkıyor. Minimal yaşam tarzı, bulun-
duğumuz çevrede atık yönetimini kontrol etmek, çevre 
dostu ürünler kullanmak, enerji kaynaklarını kullanma-
yı azaltmak, kaynak paylaşımına yönelmek gibi öneri-
lerle bireysel anlamda katkı sunabilir ve sürdürülebi-
lirlikle ilgili önerilerimizi diğer kişilerle paylaşabiliriz.

Sağlığımızın ve sağlıklı bir şekilde hayatımızı sürdü-
rebilmenin de ayrı bir değeri olduğu bilinci kişiler ta-
rafından önemsenen bir unsur oldu. Yeni nesil sağlık 
uygulamaları da hayatımızda yavaş yavaş yerini alma-
ya başladı. Gece – gündüz demeden, randevu almadan 
kullanılabilen yapay zeka teknolojisi ile çalışan uy-
gulamalarla kişilerin yaşam verilerine dayanarak ya-
pılan analizlerle yaşanacak riskler önceden tahmin 
edilebilmekte, tedavi sürecinden ziyade koruyucu ön-
lemlerle sağlıklı yaşam desteklenmektedir. Genetik bil-
gilerimizin ve DNA kodlarımızın ışığında sağlığımızın 
kontrolünü yapabiliriz. Tüm bu uygulamalar ve bakış 
açısıyla düzenli bir yaşam tarzı ve faydalı alışkanlık-
lar oluşturarak yaşam süresinin uzaması, daha sağlık-
lı ve zinde bir hayat sürdürmek mümkün gözüküyor.

Sağlık ve mutluluk dolu günlerin sizlerle olması dile-
ğimle, iyi okumalar diliyorum.
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ALP KARADENİZ
9-C

ELİMDEKİ ANADOLU

Fotoğraf: https://en.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%9Flama#/media/File:Baglama_turc_manche_long.jpg

Nesneler, kelimeler… Ve bizde bıraktığı izlenimler… Onlar bizim hep yanı başımızda, alışkanlıklarımızda 
veya sürekli görmenin, duymanın körlüğüyle her an hayatımızın tam ortasında olan ama farkındalığımız-
da olmayan ‘şey’ler. Öğrencilerimizin kaleminden nesneler ve kelimeler…

Yine geldi sabah. Güneş ufuk çizgisinin hemen dibin-
de, birkaç gri bulutun arasından göz alıcı parıltısını gös-
termeye başladı. Artık o hafif, tatlı uykudan; hayallerin 
süslediği mükemmeliyetçi rüyadan ve sonsuz huzurdan 
uyanma vakti. O sıcacık yatağımdan kalkıp çabucak yü-
zümü yıkadıktan sonra ilk işim tabii ki sana sarılıp kuca-
ğıma almak oluyor çok sevgili dostum. Biraz dertleşelim 
istiyorum. Tüm gece sabit bir şekilde sapını yasladığın 
kırmızı kanepenin yanında, benim uyanmamı bekler-
ken hangi cennet yöresini gezdin bu gece her karış top-
rağında binlerce hikâye yatan Anadolu’nun? Kimlerle 
birlikteydin? Ne anlattın, ne konuştun onlarla? Birazcık 
bahseder misin bana da? Sen anlat, ben sadece dinleye-
yim. Yurdum insanının dertlerinden, sevincinden, özle-
minden, sevdasından bahset birazcık ve ben sadece seni 
dinleyeyim… Ama sanırım günün en sevmediğim vakti 
geldi yine. Bir süre ayrı kalmamız gerek. Merak etme 
akşama döneceğim. Sen biraz daha gez, ben okuldayken. 
Biraz dinle, biraz konuş insanlarla ama sakın ayrılma 
sapını yasladığım kanepenin yanından. Tüm gün özle-
yeyim seni, resmini çizeyim ders kitabının herhangi bir 
sayfasına. Duygusuzluk çölüne yağmur olan perdelerini; 
Anadolu’nun sesi olan, milyonları içini o ısıtan dost can-
lısı tellerini… 

Son zamanlarda birazcık fazla özletmeye mi başladın 
sanki kendini? Gün boyunca kavuşacağımız o anı bek-
liyorum. 

Sana sarılıp kucağıma alacağım o sevgi ve öz-
lem dolu anı. Akşam olsun, ben geleyim. 
Kavuşalım seninle. Anlatacak çok hikâyesi varmış gibi 
baksın dertli tellerinin arasına sıkıştırdığım o masum, 
kahverengi tezene. Bozkırda koyun gezdiren gencecik 
çobanı, Karadeniz’in karanlık sularında balık arayan 
neşeli bir balıkçıyı, saatlerce kara trenin gelmesini bek-
leyen sevdalı genci, ferman yazdıran o kara kaşları, oğ-
lunu askere yollayan duygulu anneyi, Çarşamba’yı sular 
altında bırakan seli, sarı saçları deli gönüllere bağlanan 
Mihriban’ı anlat. Neşet’in sevdiğinin yüzüne dökülen 
zülüfü, seher vakti kapısını çaldığı yârini, hasretinden 
şarkılar yazdığı Zahide’yi; Veysel’in gündüz gece yürü-
düğü uzun ince o yolu, Anadolu’yu anlat bana. Sıradan 
bir bağlamadan çok daha fazlasısın sen benim gözümde. 

Can dostum, dermanım, sırdaşım, en yakın arkada-
şım; bir annenin gözyaşı, bir çocuğun gülüşü, bül-
bülün ötüşü, sevdalı gencin türküsü… Sen Anado-
lu’nun ta kendisisin benim yüreğimde. Sen anlat ben 
saatlerce dinleyeyim. Öyle uzun uzun dertleşelim 
sevgili dostum.  Belki biraz ağlarız türkülerdeki in-
sanlarla beraber. Sen anlatmaya devam et canım sa-
zım, belki ben de tellerini okşayarak birazcık yardım 
ederim anlatmana, merak etme her şey aramızda…
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TEKERLEKLER VE 
OLASILIKLAR

ASYA GÜLÜMSER
9-D

Her gün neredeyse tüm araçlarda gördüğümüz tekerleğin 
milattan önce beş binli yıllara kadar dayandığı söylen-
mektedir. Tahmin edilebileceği üzere tekerlek icat edil-
diği yıldan beri ulaşımı kolaylaştırmıştır, peki ulaşımı 
kolaylaştırmasının katkıları nelerdir? Aslında dikkat et-
mesek de tekerlek hayatımızda sandığımızdan çok daha 
fazla yer alır ve geçmişte de almıştır. Ne için kullanıldığı 
ve nereye gittiği bilinmeyen belirsizliklerle dolu yolcu-
luğun olmazsa olmazı. Kim bilir yolda sakince giden in-
sanlar nereye ve neden gidiyor? Aslında her gün bizim 
gibi okuldan eve, evden okula giden insanlardan ibaret 
değil mi yolculuklar? Aslında dikkat edersek neredeyse 
bütün araçlar farklı amaçlarla farklı alanlara ilerler, sade-
ce bir tekerleğin binlerce insanın ömrünü değiştirebilme-
si bile mümkündür. 

Ortalama 70.000 insanın canını alan atom bombasının 
taşınmasına yardım eden tekerlek ve günde dünyada bin-
lerce insanın hayatını kurtaran ambulansların tekerlekle-
ri, yeni tanışacağı biriyle buluşmaya giden biri ve tekrar 
aynı heyecanla buluşmak için her şeyini vermeyi göze 
alacak başka bir araç. Bir günde gördüğümüz binlerce 
aracın binlerce olasılığı var ve şimdi yıkım ve yapımlara, 
ayrılıklara, buluşmalara belki sonların belki başlangıçla-
rın kaynağı tekerlektir. 

Peki, tekerlek ulaşımı kolaylaştırmasının yanında neden 
icat edilmiştir?  Bu da bir olasılıktır.                                    

Fotoğraf: Altes Wagenrad - Wikipedia



6

ARZU NESNESİ

DENİZ AKDENİZ
9-D

Arzu, Türkçeye tam olarak kazandırılamamış bir kav-
ramdır. Türkçede istek, dilek, heves veya desire olarak 
geçer ama bunlar arzunun anlamını karşılayabilmiş de-
ğildir. “Arzu”ya kendimizce bir yorum getirirsek isteğe 
sahip olmak diyebiliriz. Bir durumu veya bir nesneyi is-
tediğiniz zaman ona ulaşabilir veya ulaşamayabilirsiniz. 
Ulaştığınız zaman istek vaktini bitirir ve alınan haz ile 
hatırlanır. Arzu da ise bu olay yoktur özne benliğe dönü-
şebilir. Öznenin arzuladığı şey bir kavram olabilir ve bu 
kavram benliğin varoluşundan sonuna kadar devam ede-
bilir. Öznenin ne olduğunu bilmesine gerek yoktur çün-
kü asıl amacı arzuladığı şeye sahip olup suskun sükûnet-
te kalmak veya coşku duymak değildir. Konfor noktası 
olarak arzuyu alırsak bu derin sarhoşluk içinde geçirilen 
zamandır öznenin istediği. Arzu olarak alınan noktada 
benlik ortadan kalkar ve duyumsallık ortaya girer. Du-
yumsallık noktadaki kavramı uyandırıyor ve uyanışlara 
sebep oluyor, olarak düşünebiliriz ama bu daha önce de 
söylediğim gibi eylem veya ruhsal hareket durumuna 
değil, coşku veya sevinç durumuna değil derin melan-
koliye ve düşünsel esef veren duygulara dönüştürür. Bu 
kısımda arzu henüz uyanmamıştır özne ile iç içedir aynı 
zamanda tabi esef ve melankoliyle de. Arzu nesnesi ve 
sahibiyet burada ortaya çıkar. Varlık olacak arzunun nes-
nesi ona sahip olacaktır ama onu arzulamadan sahip ol-
duğu için bana kalırsa onun üzerinde ancak aitlik hakkı 
vardır. 

Arzu nesnesi arzudan bağımsız değildir aynı zamanda 
tam olarak bağlı da değildir. Buradaki bağlılık içgüdü-
seldir. Bu içgüdüselliği taklitçi bir kuklaya benzetebili-
riz. Arzuya sahip olamadığımızdan bahsetmiştim bunun 
bir sebebi de bir nesnenin ya da duygunun bizim olduğu-
nu sanmamız belki de ama arzu aslında toplumdan bire-
ye giden bir kavramdır yani arzuladığın şey senin arzun 
olmayabilir.

Bu sebepten ötürü de olmak kavramı çemberin dışına 
çıkar ve taklitçilik doğar. Arzu nesnesini daha iyi idrak 
için bir örnek vermek istiyorum: Öldürme eylemini ah-
lak ve etikten ayırıp coşku ve sevinç sonucunda haz ve-
ren bir eyleme dönüştürürsek bir gladyatörün ya da bir 
askerin savaşma anındaki öldürme eylemi bunu iyi bir 
öldürme yapar mı? Bu örnekte denklemi oluşturan iki 
şey var biri arzu diğeri arzu nesnesi. Buradaki arzuyu 
gladyatörün veya askerin öldürme eyleminde alınan haz, 
arzu nesnesini de iyi öldürmedeki dönüşümü de kabul 
ederiz. Kafamıza bunu oturtturduğumuzda arzunun bir 
döngüye sahip olduğunu ama istekten farklı olarak ref-
lektif olmadığını görebiliriz.                          

Fotoğraf: Pierre Poschadel - Own work
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GÖRÜNENİN 
ARDINDAKİ SEN

ECEM SAYAN 
9-C

Hangi “Sen”i Görüyorsun?

Aynaların nasıl bulunduğunu biliyor muydunuz? İnsan-
lar bugün olduğu gibi çok eski çağlarda da kendi görün-
tüleriyle ilgilenmişler ve yansımalarını görebilmek için 
çeşitli yöntemler kullanmışlardır. Bu amaçla kaplarda 
biriken suların yanı sıra durgun akarsular, göller, de-
nizler ve parlak taşlardan yararlanmışlardır. İnsanların 
gerçeğe en yakın şekilde kendi yansımalarını görebil-
meleriyse aynalar sayesinde mümkün olmuştur. Peki, ya 
aynaya baktığınızda siz ne görürsünüz? Sadece aynaya 
bakan bir ben mi yoksa gerçekler içinde saklı olan bi-
rinin gözlerini mi? Peki… Ya ne hissedersiniz? Yeterli 
olamamak hissi mi yoksa içten içe benliğini kemiren bir 
beğenilme hissi mi? Gerçekleri hissetmek veya görmek 
birçok kişi için zordur. Ya baktığınızı göremezsiniz ya da 
hissettiğinizi fark edemezsiniz. Belki de sadece görmek 
istediğinizi görürsünüz. Sonuçta insanlar görmeyi sade-
ce bir duyu organı olarak algılar. Görmek aynı zaman-
da herhangi bir şeyin veya bireyin göründüğünden daha 
derinine bakabilmektir. Ayna da tıpkı böyledir. Sadece 
bu sefer başkasına değil de sen kendine başka bir gözle 
bakarsın. Yani başka bir değişle ben bunu, kendinle karşı 
karşıya yüzleşme anı olarak görüyorum. Hani bazı şeyler 
senin elinde değildir ya da değiştirmekte zorlanırsın ve 
bunu kusurun olarak görürsün ya, işte bunu görmezden 
gelmek bir seçenek, kendini olmadığın biri gibi yapmak 
başka bir seçenek ya da kendini böyle sevmek başka bir 
seçenek... Hangisini seçtiğiniz tabi ki size kalmış bir 
şey. Bu da sizin hayatınız boyunca verdiğiniz kararlar 
gibi hayatınızı nasıl yaşayacağınızı belirler. Bir seçenek 
de önceden bahsettiğim beğenilme hissine kapılmaktır. 
Bunu yapanlar ya kendini fazla sever ki bu da aşırı olursa 
kötüdür ya da kusurlarını kapamak için başkalarının gö-
zünü boyarlar. Her iki anlamda da seçilmesi gereken se-
çeneklerin onlar olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta biri 
kibirli olmanın başında gelirken öbüründe ise olmadığın 
biri gibi davranmak insanları bir nevi aldatmaktır. Yoksa 
başkalarından çok kendini mi aldatmaktır diyelim. Ger-
çekleri saklamak kolay mıdır? Eğer kolay olsaydı “Ya-
lancının mumu yatsıya kadar yanar” diyen bir atasözü-
müz olmazdı değil mi? 

Kendini yeterli görmemek, beğenmemek, kendinle ba-
rışık olmamak çoğumuzun başına gelmiştir ama bu tür 
zamanlarda gerçekleri yansıtan en büyük düşmanımız 
aynalar hayatımızı karartır. Hem de çoğu zaman gördü-
ğümüz düşmanlar. Aynalara düşman olmak kendinize de 
düşman olmanız anlamına gelmez mi?... Şöyle düşüne-
biliriz aynalar aslında birer illüzyonun parçasıdır. İllüz-
yon duyu yanılsaması veya yanılsama olarak da bilinir. 
Gerçek bir nesnenin duyular üzerindeki izlenimlerinin 
yanlış değerlendirilmesidir. Bir başka değişle yanılsa-
maya yol açan nedenin gözün retina tabakasında değil, 
beyinde olduğuna işaret edilir. Neden mi aynalar birer 
illüzyondur? Çok dikkatli bakabilirseniz her şey yer-
li yerine oturur da ondan. Kendinize bir o kadar içten 
bakmayı deneyin. Bakabilirseniz aynalar size çok farklı 
şeyler gösterebilir. Hiçbir insan birbiriyle aynı değildir 
tıpkı parmak izi gibi. Herkesin birbirinden farklı çok gü-
zel özellikleri olduğundan ve kendinizi en iyi siz tanıdı-
ğınızdan bu illüzyonları bir tek siz görebilirsiniz. Diğer-
lerine göre her şey bir yanılsamadan ibaret olur. Sonuçta 
bu dünya bir illüzyondan ibarettir.                       

Fotoğraf: Landsbókasafn Íslands - Wikipedia
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ZAMAN VE SAAT

ECEM ŞENYURT 
9-D

Zamanı Tutmak

Saat, günün yirmi dört saatini takip etmemizi 
sağlayan bir alet gibi geliyor sadece. Saatlerin 
yaptığı hep aynı iş, işleyen zaman hep aynı... 
Zaman gibi karmaşık ve derin bir kavramsa bir 
akrep bir de yelkovana sığıyor. İnsanın zamanı 
algılayış biçimi devamlı değişiyor. Kimi zaman 
bir dakika sonsuz hissettirirken kimi zaman-
sa saatler göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. 
Geçmişe dönüp baktığımızda en geçmeyen da-
kikaların bile seneler öncesinde kaldığını gördü-
ğümüzde ise o zaman hissediliyor zamanın asıl 
kudreti ve bizim bunun karşısındaki acizliğimiz. 
Oysa bu saniyeler, dakikalar hep gözümüzün 
önünden akıp gidiyor. Hayatı yaşarken zamanın 
ne denli hızlı geçip gittiğini fark etmiyoruz. 

Zamanın akışına anbean şahitlik etmemize rağ-
men günün sonunda sanki elimize bu zamanı 
yaşama fırsatı hiç yeteri kadar geçmemiş hissine 
kapılmamız neden? Var olan zamanı nasıl de-
ğerlendirdiğimiz veya değerlendiremediğimizi 
neden çok geç fark ediyoruz? Saatler gözümü-
zün önünde bizi uyarır gibi duruyor oysa. İşlevi-
nin duvarda, bileğimizde durup bize saatin kaç 
olduğunu söylemekten öte olduğunun ve bize 
verdiği mesajın çoğu zaman farkında olmadığı-
mızdandır belki de. 

Belki de çevredeki en ufak detayların bile bize 
bir şeyler söylüyor olabileceğini göz önünde bu-
lundurmamız gerekiyordur. Böylece fark ederiz 
duvardaki saatin bile bizim için önemi olduğu-
nu.

XX                       

Fotoğraf: S Sepp - Own work - Wikipedia
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RUHUN EKSİK PARÇASI

SAHRA TUNA
9-D

Duyguları iyi yönde beslemenin bir yolu da her şeyi ge-
ride bırakıp bir gün yeniden bir araya gelebilme olasılı-
ğıdır. Otuz kırk yaşlarında bile gençlik yıllarını aratma-
yan dostların olduğunda bunun tereddüdüne düşülmüyor 
tabi ama yine de güzel günler geride kaldı diye kendini 
yiyip bitirmektense bu fikir insanın içine su serpiyor di-
yebiliriz. Kaç yıl geçmiş olursa olsun fotoğraflar aynı 
hissi yaşatıyorsa, gözler aynı hikâyeyi anlatıyorsa eksik 
kalan her şeyi tamamlama vakti gelmiş demektir. Hatta 
belki de geçmişi aratmayacak delilikler yaşamanın tam 
zamanıdır, öyle değil mi? 

Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda anlama-
lıyız ki fotoğraf kareleri, bir çerçevenin arasına sıkıştırıl-
mış kâğıt parçalarından çok daha fazlasıdır. Belirli kişi-
lerin anlayabileceği sohbetlerle, tekrarlanması mümkün 
olmayan anılarla dolup taşar. Bambaşka bir dünya, yeni 
bir boyut demek de mümkün. Hissettirdikleri de anım-
sattıkları da tarif edilemeyecek kadar güzeldir. Bazen bu 
güzellik beraberinde hüznü de getirir yalnızlığı da fakat 
biriktirilen tüm anıların yanımıza kâr kalacağı da bir 
gerçektir. Gençlik yılları hayatı tanımanın ilk adımları 
olduğundan ilk arkadaşlıklar, ilk kalp kırıklıkları ve daha 
birçok ilkin yaşandığı unutulmaz bir dönemdir. Yaşadı-
ğını iliklerine kadar hissettirir ve hatırladıkça hissettir-
meye devam edecektir. Buna şahit olan tek kişi bizler 
olacağız ve bir de şu ana kadar kıymetini bilemediğimiz 
fotoğraflar elbette.
                       

Bir Fotoğraf Karesi

Masa başına terk edilmiş fotoğraf çerçeveleri, göründü-
ğünden çok daha fazla yaşanmışlık içerdiğinden kimi 
zaman kahvenin son yudumu kadar acı kimi zaman ise 
baharın ilk günü kadar neşe vericidir. Öyle ki bir kez 
gözü takıldı mı insan geçmişe dönmekten alıkoyamaz 
kendini. Deniz kenarında yapılan gece sohbetleri, yazın 
verdiği tatlı mayhoşluk... Hele ki yanında eğlenmeyi 
bildiğin bir grup arkadaşın da varsa zaman algısını kay-
betmek kaçınılmazdır. Çünkü anı yaşamayı bilen hangi 
günün hangi saati olduğundansa, o zaman dilimini nasıl 
değerlendireceğini bilmelidir.

Şimdi ellerimde duran albümdeki fotoğraf karelerine 
baktığımda açıklamasını yapamayacağım birçok duy-
guyu aynı anda yaşıyorum. Bir sayfada, arkadaşlarımla 
içten gülümsememizle şezlonglarda uzanırken diğerinde 
tatile gittiğimiz yazdan kalma yüzlerce fotoğraf duruyor. 
Haliyle geçmişi yâd etmek, üç beş damla gözyaşını ve 
ağır bir hüznü de beraberinde getiriyor. Kim istemez 
sevdikleriyle biriktirdiği anılar olmasını, diye düşüne-
cektir herkes ancak günün sonunda aynı masaya oturup 
“Ne günlerdi ama...” diyemeyecek haldeyken fotoğraflar 
insana çok daha anlamlı geliyor.

Tüm bunlar bir yana dursun, fotoğrafların en kötü yanı 
da gerçekleşmesi imkânsız olduğu halde geçmişe dön-
me isteği uyandırmasıdır. Öyle güzel “an”lar vardır ki 
yaşarken bile gelecekte çok özleyeceğimizin farkında 
olur, bitmesin isteriz. Elimizde olsa zamanı durdurur, 
sonsuza kadar o anda kalmayı sağlarız hatta. İşte bu ya-
şantıların bize verdiği tek zarar, kalbimizde bırakacağı 
boşluk hissidir. Bir gün metroda otururken gelir akla, ki-
tap okurken, bir sinema filminde belki ya da kulaklıkları 
takmış yürürken... Birden bütün şarkılar onlar hakkında 
olur, her söz onlara ve onlarla yaşadıklarımıza ithafen 
yazılmıştır adeta. Belki de bu “yarım kalmışlık hissi”, 
geçmişine takılı kalmış bir insanın gelebileceği en acı 
verici noktadır.

Fotoğraf: Unknown author 
https://en.wikipedia.org/wiki/Smile#/media/File:Smiling_Cultures.png
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YAĞIZ İSMET KENAR 
9-D

Zaman nedir? Günlük hayatta sürekli karşımıza 
çıkan bu kavram aslında herkes için farklı bir 
şey ifade eder. Kimine göre işe geç kalmasına 
sebep olan şey, kimine göre yemeğin yanma-
sına sebep olan durum, kimi için çözüm, kimi 
için ise aşılamaz bir engel. Benim içinse zaman, 
açıklanamaz bir karmaşadır. Öyle ki çoğumuz 
hayatın koşuşturmacasında zamanı kullanırken 
zamanın ne işe yaradığını ve ne olduğunu dü-
şünmüyoruz bile. Bizim için işleri planlamamı-
zı kolaylaştıran bir öğeden başka bir şey değil. 
Ama şöyle bir oturup düşündüğümüzde aslında 
zamanın ne kadar karmaşık bir şey olduğunu 
anlıyoruz. Bizim kullandığımız zaman sadece 
çeşitli ölçekler kullanarak zamanı kullanışlı 
hale getirmek. Peki ya bu ölçekleri kaldırır-
sak zamandan geriye ne kalır? İnsan beyninin 
durduğu kısım da burası zaten. Çünkü ne olursa 
olsun zamanı yakından inceleyemeyiz. Yaşayıp 
tanık olduğumuz her an, her milisaniye tarihe 
gömülüp gider ve bize küçük birer anı bırakır. 

O zaman gerçekte zaman karmaşa içerisinde 
akıp giden bir şelaleye benzemez mi? Bir kere 
aşağı düşen su taneleri bir daha aynı şekilde yu-
karıya çıkamaz. Dökülen her büyüleyici damla 
son bir kez görünüp yok olur gider. Ancak şunu 
da unutmamalıyız ki günün birinde biz de bu su 
tanelerine dönüşüp bir daha geri dönemeyece-
ğimiz gerçeği insanın yüzüne soğuk ayaz gibi 
çarpar. İşte tam da bu yüzden bazen soluklanıp 
yaşadığımız anın tadını çıkarmamız gerekir. 
Bazen şelaleden akan damlaları izlemek yerine 
birkaçını avucumuza doldurup susuzluğumuzu 
gidermemiz gerekir. Ancak bu şekilde kendi-
mize katkı sağlayabiliriz. Ancak bu şekilde 
zamanın karmaşasından biraz da olsa sıyrıla-
biliriz. Şimdi başta sorduğum soruyu tekrar 
soruyorum, zaman nedir?

XX                       

ZAMAN

Fotoğraf: I, Booksworm
https://en.wikipedia.org/wiki/Time#/media/File:Swatch_Irony_angle_below.jpg



11

İLKLERİN ADAMI 
“ŞİNASİ”

TAHA MERT ERSAYIN
11-A

GAZETELERDE YENİ SOLUK: ŞİNASİ
TERCÜMAN-I AHVAL VE TASVİR-İ EFKAR

1860'da Ağah Efendi ile birlikte Tercüman-ı Ahvâl gazetesini çıkardı. 
1862'de de Tasvir-i Efkar gazetesini çıkardı. Devlet işlerini eleştirdiği 

ve Sultan Abdülaziz'e karşı girişilen eylemleri desteklediği gerekçesiyle 
1863'teki Meclis-i Maarif 'teki görevine son verildi.  

Şinasi’nin Edebi Kişiliği:

• 19. yüzyıl Türk edebiyatının önde gelen sanatçıla-
rından biri olan Şinasi, özellikle Batı edebiyatından 
yeni değer yargılarının bize tanıtılmasında ve kazan-
dırılmasında emeği geçen bir sanatçıdır.

• Edebiyatımızın değişmesinde, yeni kimlik arayı-
şında ve yeni edebi türlerle zenginleşmesinde onun 
attığı ilk adımlar önemli rol oynamıştır.

• Şinasi, çeviri şiirlerle Batı dünyasının düşünce 
tarzından örnekler verirken özellikle Fransız şiirinin 
bizde tanınmasına öncü olmuştur.

• Ayrıca gazeteci Şinasi bu mesleği yeni yetişen ku-
şaklara sevdirirken hem hayata geçirdiği iki gazete 
ile hem de bu gazetelerde kaleme aldığı yazılar ile 
edebiyatımızın ufkunu açmıştır.

• Gazete vasıtası ile yeni nesil edebiyatımızın oluşu-
muna büyük katkıda bulunmuş; fikri ve eğitici yanı 
ağır basan bir nesir tarzı yerleştirmeye çalışmıştır.

• İlk yerli oyunumuz olan Şair Evlenmesi, Şinasi'nin 
kaleminden çıkmıştır. Batılı bir yeni edebî türü Türk 
okuyucusuna sunarken yerli hayatımızın güzellik-
lerinden de yararlanmayı göz ardı etmemiş böylece 
okuyucu bu yeni edebî türde kendi hayatından bazı 
değerleri bulurken tiyatroya da kolaylıkla ısınmıştır.

Kaynakça:
İbrahim Agâh Çubukçu, Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hare-
ketleri (Baskı: 2, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara: 1991), c. 
174 - 1986 - 247 s.
 Ziyad Ebuzziya, Şinasi (Yayına hazırlayan Hüseyin Çelik) 1997, 
s.22-29
Hüseyin Tuncer, Arayışlar Devri Türk Edebiyatı I, Akademi 
Kitabevi, 1996, s.29-32.
Yıldız, Saadettin. "İbrahim Şinasi'ye dair Notlar". 29 Haziran 2012 
tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Kasım 2009.
Ziyad Ebuzziya, Şinasi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997, s. 51
Alim Kahraman, Şinasi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklope-
disi, Cilt 39, Yıl 2010
 Tarık Aygün, Şinasi’nin Türk Şiirinde Yaptığı Yenilik ve Şina-
si’nin Türk Edebiyatındaki Yeri, Erişim tarihi:25.06.2015
 Nesimi Yazıcı, Tasvir-i Efkâr, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansik-
lopedisi, Cilt 40, Yıl 2011

İbrahim Şinasi, İstanbul’un Cihangir semtinde dünya-
ya geldi. Babası, Topçu Yüzbaşı Mehmet Ağa, annesi 
ise Esma Hanım’dı. 1828’de babası Yüzbaşı Mehmet 
Bey’in Rusya ile yapılan savaşta Şumnu’da şehit düş-
mesiyle henüz iki yaşındayken yetim kaldı. Çocukluğu 
yokluk içinde geçti. Annesi onu yakınlarının desteğiyle 
büyüttü. İlk öğrenimini Mahalle Sıbyan Mektebinde ve 
Feyziye Okulunda tamamladı. Müşiriyeti Mektubî Ka-
lemine katip adayı olarak girdi. Arapça, Farsça ve Fran-
sızca öğrendi. 1849’da devlet tarafından Paris’e gönde-
rildi. Burada edebiyat ve dil konularındaki çalışmalarını 
sürdürdü. Doğu kültürleri araştırmacısı De Sacy ailesi 
ile dostluk kurdu; Ernest Renan’la tanıştı, Lamartine’in 
toplantılarını izledi. Yine Doğu kültürleri araştırmacısı 
Pavet de Courteille’nin çalışmalarına yardım etti. Dil 
bilimci Littré ile tanıştı. 1851’de Société Asiatique’e 
üye seçildi. 1854’te İstanbul’a döndü. Bir süre Tophane 
kaleminde çalıştı. Meclis-i Maarif üyeliğine atandı. En-
cümen-i Daniş’te (ilimler akademisi) görev yaptı. Ko-
ruyucusu Sadrazam Mustafa Reşit Paşa’nın görevinden 
ayrılması üzerine sakalını kestiği için üyelikten çıkarıldı. 
Reşit Paşa 1857’de yeniden sadrazam olunca eski göre-
vine döndü.
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MONA LİSA’NIN 
ARDINDAKİ BÜYÜK SIR

     DİLARA CAN 
11-F

Mona Lisa, İtalya’nın Floransa şehrindeki Rönesans sıra-
sında Leonardo da Vinci tarafından kavak bir pano üzeri-
ne sfumato tekniği ile resmedilmiş 16. yüzyıl yağlı boya 
portresidir. Şu anda Fransa’nın başkenti Paris’te Louvre 
Müzesi’nde sergilenen dünyanın en bilindik tablosudur. 
Dünya edebiyatında olduğu gibi Türk edebiyatında da 
Mona Lisa’nın geniş yer oynadığı ve birçok esere ilham 
kaynağı olduğu unutulmamalıdır. Şebnem Pişkin’in ka-
leminden ‘’Kayıp Mona Lisa’’ adlı kitap bunlardan bir 
tanesidir. Leonardo da Vinci’nin sanatı ve biliminden 
yola çıkan Bülent Atalay’ın “Matematik ve Mona Lisa” 
eseri bu büyük dehanın sanat ve bilim disiplinlerini 
farklılık ve benzerlik açısından nasıl bir araya getirdiği-
ni ortaya koyan bir incelemedir. Uluslararası olarak da 
büyük önem taşıyan Pierre Lepere’in başarısı, ‘’Mona 
Lisa’nın Dudakları’’ kitabı ise Da Vinci’nin yıllarca sü-
ren ölümüne bir çabayla aşık olduğu kadının portresini 
yapmaya çalışırken yanı başındaki sinsi taklitçisiyle baş 
etmek zorunda olması anlatılır. Dan Brown’ın sinemaya 
da uyarlanan ‘’Da Vinci Şifresi’’ adlı yapıtı da tüm dün-
yada tanınmayı başarmıştır. Mona Lisa’nın ressamı Da 
Vinci’nin yanından ayırmadığı bu gizemli kadının kim 
olduğu yıllar boyunca merak konusu olmuştur. Yaygın 
olarak bilinene göre Leonardo da Vinci, Lisa Gerardini 
adında tüccar bir adamın eşini resmetmişti. Kimi çevre-
ler Milano Düşesi Isabella of Aragon veya Cecilia Gal-
lerani isimli birinin resmedildiğini söylemişlerdir ancak 
Leonardo’nun neden bir tüccarın karısının resmini yıl-
larca yanında gezdirdiği sorusu, bilim insanlarının aklını 
kurcalamaya devam etmiştir. 

Hem gülümseyen hem de hüzünlü duran bu kadını bu ka-
dar özel yapan şey hakkında birçok teori ortaya atılması-
dır. Yapılan bazı incelemelerde, Da Vinci’nin resmettiği 
Mon Salai adlı tablosuyla Mona Lisa’nın pek çok ortak 
noktası bulunduğu tespit edilmiştir. Mon Salai, Latince 
“benim küçük şeytanım” anlamına gelmektedir ve ilginç 
olan ise Da Vinci yıllarca bu lakabı, çırağı Gian Giaco-
mo Caprotti Da Oreno için kullanmasıdır. Çok sevdiği 
ve yanından hiç ayırmadığı hatta tablolarına bile konu 
ettiği çırağı, bazı tarihçilere göre Leonardo’nun en bü-
yük sırlarından biridir. Çünkü Salai onun yalnızca çırağı 
değil, onun için çok önemli biridir. Bu teoriye göre; Le-
onardo, Mona Lisa’nın içine kendi sevgilisinin resmini 
yerleştirmiş ve ikisi arasında mükemmel bir uyum sağla-
mıştır. Bulunan başka bir bulguya göre ise Mona Lisa ve 
Mon Salai tablolarının dijital ortamda üst üste yerleştiril-
mesiyle oluşan benzeme oranı oldukça yüksektir. Mona 
Lisa isminin bir anagram olduğu da başka bir teoridir. 
Yani Mona Lisa isminin yerleriyle biraz oynandığında 
aynı harflerle Mon Salai yazılabiliyor olması ilginçtir. 
Hakkında birçok edebi yapıt bulunan ve uluslararası 
alanda ün sağlamış olan Mona Lisa tablosu, teorileri ile 
tüm dünyada merak konusu olmaya yüzyıllardır devam 
etmektedir. 

Kaynakça:
1. Philip Cohen, Mona Lisa 4 Haziran 2011 tarihinde Wayback Ma-
chine sitesinde arşivlendi. hakkındaki makalesi (18 Mayıs 2011’de 
alınmıştır)
2. ^ Louvre Müzesi, Lisa Gherardini 9 Ağustos 2011 tarihinde Way-
back Machine sitesindearşivlendi. tanıtım yazısı (18 Mayıs 2011’de 
alınmıştır)
3. ^ a b Henry Thomas ve Dana Lee Thomas, Büyük Ressamların 
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ZÜLFÜ LİVANELİ

ESMA ÇETİN
HZ-A

Bir Dünya Sanatçısı...

20 Haziran 1946 yılında Konya’da doğan yazarın gerçek 
adı Ömer Zülfü Livaneli’dir. Küçük yaşlarından itibaren 
müziğe ilgi duymaya başladı ve saz çalmayı öğrendi. 
Sayısız kitap, şarkı, senaryo ve film….
Bir ömre neler sığar derseniz Zülfü Livaneli’nin hayatı-
na bir bakın derim.  

Müziği sayesinde yurt içinde ve yurt dışında birçok ödül 
aldı. John Baez, Maria Farandouri gibi sanatçılar tarafın-
dan bazı eserleri yorumlandı. Özgün film müzikleri de 
yapan Zülfü Livaneli çeşitli konserler vermiştir. Kendi-
ne has yorumları sayesinde dünyaca tanınmaya başlandı. 
Müziği kadar yazdığı romanlarıyla da oldukça sevilen ve 
ilgi gören yazar, yüz binlere ulaşan konserleriyle halkın 
sevgisini kazandı.

Yazarlığının yanında siyasetin içerisinde de yer aldı. 
Derdi “insan” olan yazar, toplumun gelişmesi için de 
çalıştı, toplum yararına olan düşüncelerini açık yürekli-
likle dile getirdi. Bir dünya sanatçısı olarak 1996 yılında 
UNESCO tarafından büyükelçi seçildi.

Zülfü Livaneli’nin şarkıları edebiyat ve şiirle iç içe geç-
miştir. Nazım Hikmet, Orhan Veli, Yaşar Kemal, Bedri 
Rahmi Eyüboğlu, Sabahattin Ali ve Ataol Behramoğ-
lu’nun şiirlerini bestelemiştir. Müzisyen kimliğinin yanı 
sıra deneme, hikâye ve roman da yazmıştır.

Kitapları Türkiye’nin yanı sıra Çin, İspanya, Güney 
Kore ve Almanya’da en çok satanlar arasına girmeyi ba-
şarmıştır. İlk romanı “Engereğin Gözündeki Kamaşma” 
olan Zülfü Livaneli, bu romanıyla Balkan Edebiyat Ödü-
lü’nü kazanmıştır. Kitabı daha sonra İspanya, Çin, Kore 
ve Almanya’da satışa çıkarılmıştır.

2001 yılında yazdığı “Bir Kedi Bir Adam Bir Ölüm” 
romanı Yunus Nadi Yayımlanmamış Roman Ödülü’nü 
kazanmıştır. 2006 yılında ise “Mutluluk” romanıyla bir-
likte Barnes & Noble Yeni Büyük Yazarları Ödülü’nü 
kazanmıştır. 2009 yılında “Son Ada” romanıyla birlikte 
Orhan Kemal Roman Armağanı’nı kazanmıştır. Fark-
lı alanlarda yazdığı eserleri otuzdan fazla uluslararası 
ödülle taçlanmıştır.

Birçok alandan hayatımıza anlam katan yazar; yazmaya, 
üretmeye, düşünmeye devam ediyor.

2001 yılında yazdığı “Bir Kedi Bir Adam Bir Ölüm” 
romanı Yunus Nadi Yayımlanmamış Roman Ödülü’nü 
kazanmıştır. 2006 yılında ise “Mutluluk” romanıyla bir-
likte Barnes & Noble Yeni Büyük Yazarları Ödülü’nü 
kazanmıştır. 2009 yılında “Son Ada” romanıyla birlikte 
Orhan Kemal Roman Armağanı’nı kazanmıştır. Fark-
lı alanlarda yazdığı eserleri otuzdan fazla uluslararası 
ödülle taçlanmıştır.

Birçok alandan hayatımıza anlam katan yazar; yazmaya, 
üretmeye, düşünmeye devam ediyor.
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“BİRTAKIM İNSANLAR” 

ADA AYDIN 
10-E

Sait Faik Abasıyanık’ın  
“Birtakım İnsanlar”ından...

Kahraman öyküye tramvay durağında soğuk 
bir gece beklediğini belirterek başlar. İç sesiyle 
ne kadar yorgun olduğunu, öyle soğuk bir ha-

vada sıcacık yatağında yatmanın istemiyle bek-
lediğini bol bol belirtir, hayalini kurar. Yatağın 
insan için çocukluk, anı ve bir yuva olduğunu 
söyler. Tramvayın gelmesine daha vakit oldu-
ğunu anlayınca bir ıhlamur içmek için pasta-
neye yönelir ama karşısına bir adam dikilir. 
Onun gibi adamlar görüp görmediğini sorar, 

kahraman garipser. Değişik giyimiyle dikkatini 
çeken bu adamın “onun gibi adamlar” teri-
minden şüphelenir. Bu adam mor, pamukları 

yer yer dökülen bir hırka, belinde ip, yazlık bir 
pantolon ve ayaklarında iple bağlanmış çuval 
giymektedir. Adamın görüp görmediği üzeri-
ne ısrarlarına karşı neden birtakım onun gibi 

insan dolaştığını sorgular. Adam ise gün içinde 
çalıştıklarını, akşamları da kahvelerde birkaç 
kuruş vererek uyuduklarını ama polislerin o 

gün onları kahvelerden çıkardığını ve onlarda 
grup olarak Vali’yle konuşmaya gitmeye ça-

lıştıklarını söyler. Tekrar görmediğini belirten 
anlatıcı gelen tramvaya biner. Buzlu camın 
arkasından belli belirsiz birtakım insanlar 

gören anlatıcı daha net görmek için aşağı iner. 
Aynı giyimli birtakım adamların hevesli hevesli 
Vali’ye doğru gittiklerini görür. Anlatıcı o anda 

hayalini kurup arzuladığı yastığın tüm heye-
canını kaçıracak bir şey anlar, herkesin yatağı 

sadece içinde yatılan bir sünger parçasıdır. 
Aslında İstanbul dışarda zorlu ve uzun geceleri 

olan bir yerdir, bir yuvası olmayan binlerce 
insanı anlar empati kurar ve huzursuzluğa 

kapılır.

Öyküde Yapısal Unsurlar: 
Öykünün yazım zamanı 1952’dir. Bu yüzden yazılan 
zamandaki yaşam koşullarından öyküde rastlamak nor-
maldir. Öyküyü okuduğum sıralarda geçtiği zamanı ve 
zamanın özelliklerini çok rahat aklımda canlandırabil-
dim.  İstiklal Caddesi ve tramvay, pastaneler, birtakım 
adamların giyim kuşamı akıllarda 1950’li yılları uyan-
dırdı. Mekân değişikliklerinden söz etmek gerekirse, 
öykümüz Sait Faik’in tramvayı beklediği İstiklal Cad-
desi’nde geçmektedir. Mekân değişikliği anlamında sa-
dece sonlara doğru Sait Faik’in tramvaya binmesi yani 
tramvay olmuştur. Bu mekân değişikliği gayet bağlantı-
lıdır çünkü zaten öykü tramvay beklendiğini belirtir. Bu 
durum, öykünün zaman aralığını kurmada çok yardımcı-
dır.  İşlenen sosyal yapıda, fakir kesim ve onların hayat 
koşuluna empati yapma üzerine bir olay örgüsü olan bu 
öyküde belirtilmek istenen ana unsurun sosyal yapının, 
toplumdaki maddi gelir farkının günlük yaşam koşulla-
rına yansıtılmasını görebiliriz. Yazar, yatağının hayalini 
kurarken aslında gerçekten “yatağını” belirtmeye çalış-
mamıştır. Bahsetmeye çalıştığı şey kendi yaşamındaki 
yeterliliktir. Sait Faik’in maddi durumuna dair bir veriye 
öyküde rastlamasak da yatağına olan özlemi ve hayalle-
ri ile yeterli durumunun olduğunu, yuvasının olduğunu 
görmekteyiz. 
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Adamın yakındığı polis durumundan ise sosyal yapıdaki 
ilk farklılığı anlarız. Sait Faik yatağının hayali ile bekler-
ken toplumdaki fakir kesimden diye nitelendirebileceği-
miz bir adamla karşılaşması ile empati duygusu gelişir 
ve bu farklılığın farkına varır. Sosyal yapıdaki farklılığın 
görüldüğü başka bir alan ise giydikleri kıyafettir. Sait 
Faik, toplumda farklı diye nitelendirilenlerin ilk olarak 
giydikleri şapkadan ve paltolardan ayırt edilebileceğini 
düşünür. Adamla konuşmasında aldığı detaylar sonu-
cunda aslında toplumda böyle bir kesimin de olduğunun 
gözler önüne çok serilmese de zor durumda birçok insa-
nın olduğunu belirtir. Yatağının hayalini kurmanın, yata-
ğının güzelliklerine duygusal abartıda bulunmasının çok 
bencilce olduğunu fark eder. Kısacası, sosyal yapı öykü-
nün oluşumunda ana faktördür. Eserin hem anlatımında 
hem de ana fikrinde karşımıza çıkmaktadır. 

Öykünün dil özelliğinden bahsetmek gerekirse, kahra-
man anlatıcı hâkimdir. Eserin başında, sonunda anlatı-
cının iç sesleri hâkimdir. Eserde anlatım gayet açıktır. 
Yazar, öyküde anlatılmak istenen asıl şeyi gizli bir an-
latımla, düşündürerek aşılamıştır. Aslında adamla geçen 
diyaloğun herhangi bir önemi yoktur. Bu diyalog yazarın 
kafasında derin düşünceler ve farkındalıklar oluşturmuş-
tur.

Eser hakkında kendi düşüncelerimi söylemem gerekir-
se eseri okuduğum sıralarda sonu beni olay örgüsü ba-
kımından tatmin etmemişti fakat üstüne düşününce ne 
kadar kısa bir öykü olsa da toplumumuzdaki bir gerçe-
ği nasıl güzel ortaya çıkardığını fark ettim. Toplumsal 
farkındalık kavramı açısından oldukça nitelikli bir öykü 
olduğunu gördüm.

KAYNAKÇA : Birtakım İnsanlar- Sait Faik Abasıyanık
Fotoğraflinki : http://www.rob389.com/birtakim-insanlar-sait-faik-a-
basiyanik/dp/tr/11/9789750804946



16

TAKSİ ŞOFÖRÜ

ALİ TOPRAK KARACA
10-E

Efsane yönetmen Martin Scorsese, 70’li yıllardan bu 
yana beyazperdede anlattığı gerçekçi ve bir o kadar da 
unutulmaz filmleri ile birçok izleyicinin favoriler liste-
sine adını yazdırmış bir yönetmen. Sıkı Dostlar, Kızgın 
Boğa ve Casino gibi filmleri ile bilinse de çoğu kişi tara-
fından en önemli filmi kabul edilen Taksi Şoförü filminin 
adını duymayan yoktur. 

1970’lerin New York’una gidiyoruz. Yönetmen Scor-
sese ile daha sonrasında birçok projede daha çalışacak 
olan Robert De Niro’nun canlandırdığı ana karakter Tra-
vis Bickle’ın, bir taksi durağına girmesiyle film başlar. 
Bu sahnede izleyici, Travis karakteriyle ilk defa tanışır. 
Travis burada, gece taksisinde çalışmak istediğinden ve 
geçmişinden bahseder. Film, kısıtlanmış anlatı tekniğine 
dayalıdır ve bu da izleyicinin filmdeki anlatıyı tek bir ka-
rakterin gözünden görmesi demektir. Travis, taksiyle şe-
hirde dolaşırken New York sokaklarının onu büyülediği-
ni ancak bir yandan da nefret ettiği görülüyor. Travis’in 
çelişkili ve yalnız bir karakter olduğu da bu sahnede dış 
ses tekniğiyle seyirciye aktarılır.

Cybill Shepherd tarafından canlandırılan Betsy karakte-
ri, kendisi başkan adayı Charles Pallantine’in kampanya 
ofisinde çalışmaktadır. Ana karakter Travis, her gece bu 
şehri bütün çıplaklığı ve pisliğiyle görmektedir.

Şehri yozlaşmadan ve pislikten arındırma amacıyla yola 
çıkan Travis öncelikle başkan adayı Charles Pallantine’e 
bir suikast girişiminde bulunur ancak başarısız olur. Fil-
min doruk noktası ise Travis’in, Matthew ve adamlarını 
öldürdüğü sahnedir. Bu çatışmada yaralanan Travis, bir 
zaman sonra medyada halk kahramanı olarak gösteril-
mektedir. Filmin sonunun Travis’in rüyası mı yoksa ger-
çek mi olduğu hâlâ tartışılmaktadır. 

Eski bir deniz piyadesinin, savaştan sonra şehre dönüp 
karşılaştığı manzara karşısında kendi adaletini sağla-
maya çalışması ve birtakım şeyleri düzeltme çabasını 
gözler önüne seren bu filmin bu kadar ses getirmesinin 
sebebi belki de o dönemlerin Amerika’sına cesur ve ger-
çekçi bakış açısıdır. Yalnızlığı en son raddede yaşayan 
ve sonrasında bu durumun patolojik bir seviyeye çıktığı 
görülen karakterin kendince yanlış olan şeyleri yoluna 
sokma macerası, New York’un yeraltı dünyasına ve hal-
kın çaresizlikleri yüzünden başvurduğu yollara tanıklık 
ediyor. Travis eşliğinde, onun deliliğini, sevgisini ve ça-
basını bizler de yaşıyoruz. Yönetmen Scorsese’nin, suç 
dünyasına aşinalığı ve onu izleyiciye aktarabilme gücü, 
taklit edilmesi çok zor olan bir yetenektir. Yalnızlığından 
dolayı acı çekse de aslında bu duruma alışan ve içten içe 
bundan zevk duyan, yalnızlığı tercih eden bir karakter 
çalışması bize bu tarz insanların yaşadıklarını anlatma 
konusunda çok başarılı. Yalnızlığa ve adalet duygusuna 
odaklanan film bir yandan bize dışarıda bu duruma çok 
benzer şeyler yaşayan insanların olabileceğini hatırlatı-
yor.

Görsel: 
https://wallpapercave.com/robert-de-niro-taxi-driver-wallpapers
Yararlanılan kaynaklar; Sinemayı Anlamak (Warren Buckland 
2018-Hayalperest Yayınevi) ,https://filmloverss.com/taxi-driver-hak-
kinda-mutlaka-bilinmesi-gereken-15-detay/
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TİYATRODA BİR ÇINAR: 
FERHAN ŞENSOY

ARDA KOŞTU
10-E

1951 yılında Samsun’un Çarşamba ilçesinde doğdu. Ba-
bası belediye başkanı annesi ise öğretmendir. Öğrenim 
hayatı Samsun Gazi Osman Paşa İlkokulunda başladı. 
1961’de Galatasaray Lisesine girdi ama liseyi bitirme-
den ayrıldı. 1970 yılında Çarşamba Lisesinde mezun 
oldu. Yazarlık özelliklerini, düşüncelerini, yeteneklerini 
Galatasaray’da keşfetmişti. Orada öğrenim gördüğü süre 
boyunca “Galatasaraylılık” adabı ve kültürü öğrenen 
Şensoy, sanat hayatına okulda arkadaşları arasında yaptı-
ğı öğretmen taklitleriyle başlamıştı. Üniversitede Güzel 
Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünü kazan-
mıştır. Tiyatro meraklısı Galatasaraylılar bir araya gelip 
okullarının adıyla bir grup kurarlar ve ilk oyunlarının ya-
zarı Ferhan Şensoy’ dur ve ustası Haldun Taner’dir. Okul 
anılarıyla beslenen senaryoya dönemin siyasi olayları da 
eklenmiştir. Fakat oyun 12 Mart sürecine denk geldiği 
için sekteye uğramıştır. Oyunu ısrarla oynamak isteyen 
Şensoy ve arkadaşları bir kısım tiyatro meraklısına gizli-
ce oyunu Devekuşu Kabare’de sergilemişlerdir.

1972’de Fransız Konsolosluğunun düzenlemiş olduğu 
kompozisyon yarışmasına “Ortak Pazar ve Türkiye” ko-
nulu Fransızca kompozisyonuyla katılmış ve Fransa’ya 
çağrılmıştır. Önünden geçtiği Strasburg Konservatuarı 
onun aklını çelmiştir. Konservatuar sınavını kazanmış 
ve mimarlığı yarıda bırakmıştır. Sınavda dönemin Fran-
sa Cumhurbaşkanı De Gaulle’in Galatasaray Lisesine 
yapmış olduğu ziyarette yaşananları ve Şensoy’un onun 
hakkında yaptığı taklitleri içeren bir oyun ortaya koy-
muştur. 1973’te yönetmen asistanlığına kadar yükselmiş 
ve çeşitli işler yapmıştır. 1975’te bir profesyonel olarak 
anılmaya başlanmış ve Kanada’ da oyunlar sergilemiştir. 
Türkiye’ye dönmesinin ardından “Ali Poyrazoğlu Tiyat-
rosu”nda oyunculuk ve yazarlık yapmıştır. 1987’de Mu-
zır Müzikal belli kesimlerden büyük tepki görmüş, hak-
kında davalar açılmıştır. 7 Şubat 1987 gecesi oyunun 77. 
gösterisinden sonra Şan Tiyatrosu kuşkulu bir biçim de 
yanmış, gösteriler son bulmuştur. Mahkeme sonunda 21 
gün hapis cezasına çarptırılmıştır. 1988’de Derya Baykal 
ile evlenmiş, 1989’da Türk tiyatrosunun geleneklerinden 
olan meddah kavuğunu Münir Özkul’dan devralmıştır. 

1994’te tek kişilik gösterisi Ferhangi Şeyler 1000. gös-
terisine ulaşmıştır. 2004’te, Tayfun Güneyer‘in Şans Ka-
pıyı Kırınca adlı filminde rol alan oyuncu, orta oyuncu-
larla sahneye koyduğu, dekor ve kostümünü yaptığı ve 
oynadığı “Uzun Donlu Kişot” isimli bir oyun yazmıştır. 
Aynı sene, Derya Baykal’dan boşanan Şensoy, yönet-
menliğini Mert Baykal’ın yaptığı, senaryosu kendine ait 
olan, Pardon isimli filmde oynadı. 2016 senesinde Fer-
hangi Şeyler oyununu 2000. kez sergilemiştir. Aynı sene 
Münir Özkul’dan devraldığı Hasan Efendi’nin kavuğunu 
Rasim Öztekin’e devretmiştir.
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XXX

XXX
X-X

Ferhan Şensoy; oyunculuk, yönetmenlik ve yazarlık alanlarında birçok ödül aldı. En İyi Yabancı Yazar (Montre-
al1975), Avni Dilligil Ödülleri Jüri Özel Ödülü, Dergi 13 En Başarılı Oyun, Tiyatro 81 En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, 
Nasrettin Hoca Altın Eşek Gülmece Ödülü, Altın Frekans Ödülü,  T.C. Kültür Bakanlığı En İyi Topluluk Ödülü, En 
Başarılı İletişimciler Ödülü, En İyi Deneme Yazarı Ödülü, Avni Dilligil En İyi Yönetmen Ödülü, Avni Dilligil En İyi 
Yazar Ödülü, Terakki Vakfı Onur Ödülü ve niceleri...

2 Temmuz 2021 tarihinde iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan büyük usta, bir süre tedavi gördüğü İstanbul Tıp 
Fakültesinde 31 Ağustos 2021 tarihinde 70 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Arkasında sayısız eser, oyun ve 
öğrenci bırakan büyük usta Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin’in cenazesinde veda mektubuna şöyle yazmıştı: “Bir gün 
ben de uçup gideceğim gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhânede.’’ 

Ferhan Şensoy’un hayatı burada yazılanlara sığmaz aslında. Onu anlamak, hayata onun penceresinden bakmak ve 
onu keşfetmek için oyunlarını izlemek, kitaplarını okumak gerekir. Bir de olabilirsek Ferhan Şensoy olabilmek...

Kaynak: https://www.yenit.com.tr/biyografi/ferhan-sensoy



19

XX

CEREN YARIMKAŞ
10-E

KARBON AYAK İZİ

CEREN YAKIMKAŞ
10-E

Atmosferdeki karbondioksit ve metan gazı oranla-
rındaki artış, dünya yüzeyinin sıcaklığını yükselt-
mektedir. Karbondioksit oranındaki artış, dünyanın 
yüzeyini ısıtmakta ve kutuplara yakın buzulların 
erimesine yol açmaktadır. İşte bu olayları, insanların 
karbon ayak izi miktarı etkilemektedir. Karbon ayak 
izi bir insanın günlük yaşamında kullandığı ve satın 
aldığı ürünler, ısıtma-soğutma için harcadığı enerji, 
yaşamı boyunca kullandığı ulaşım araçları ve benzeri 
etkinliklerle atmosfere yaydığı karbon miktarıdır. En 
basit alışkanlıklardan evde ışığı açık bırakmamızın, 
dünyaya çok zarar vermeyeceğini düşünüyor olabi-
liriz. Ama günlük yaşantımızda bu küçük yanlışları 
birçok kez birçok kişi yapmaktadır. 

Karbon ayak izi hesap makinesi sayesinde kişisel 
olarak dünyaya bıraktığımız zarar hesaplanabilmek-
tedir. Evde, uçuş sırasında, arabada, motosiklette, 
otobüste, Dünya’ya ne kadar karbondioksit gazı sal-
dığımızı görebilen bu makine ayrıca yaşam tarzınızla 
ilgili verdiğiniz bilgilerle zarar yüzdenizi de hesap-
layabilmektedir. Ayrıca bu makine ulaşılması zor bir 
şey de değildir. Bu makinenin internette uygulamala-
rı da mevcuttur. Kendi hesaplamalarınızı yapıp kar-
bon ayak izinizi dengeleyebiliyorsunuz. Hayatınızda 
sadece ufak değişiklikler yapmak bile bu oranların 
dengelenmesini sağlayabilir. Tüm insanların bu he-
saplamaları yapıp attıkları her adımdan çıkan ayak 
izlerindeki karbon oranının çok yüksek olduğunu 
bilmeleri gerekiyor.

Photo by Etienne G
irardet on U

nsplash
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ANALOG FOTOĞRAFÇILIK 
BAŞLANGIÇ REHBERİ

DURU EĞİLMEZ
10-E

Analog fotoğrafçılık, fotoğrafçılık tarihinin başlangıcı 
olarak kabul edilir. Analog kamera ve film kullanılarak 
fotoğraf çekmek için kullanılan terimdir. Analog fotoğ-
raflar, deklanşöre basıldığında filme düşen ışığın yarattı-
ğı etki sonucu oluşur. Aslında film, jelatin ile korunmuş 
bir gümüş solüsyon şerididir. İşin özü çektiğimiz fotoğ-
raflar. Çeşitli kimyasallarla karanlıkta yıkanan filmler-
den, negatif dediğimiz görüntü orataya çıkar. Eskiden 
analog fotoğrafçılık günümüzdeki gibi bir hobi aracı de-
ğildi. Dijital kameraların icadından önce herkes günlük 
hayatında dijital kameralarla fotoğraf çekiyordu fakat 
günümüzde Türkiye’de oldukça artan bir analog fotoğ-
rafçılık sevgisi başladı. Artık soklaklarda elinde analog 
kameralarla gezen birçok insana rastlamak mümkün.  

Peki Analog Fotoğrafçılığa Nasıl Başlarız?
Analog fotoğrafçılık dışarıdan bakınca zahmetli görüne-
bilir. Günümüzde her zaman yanımızda taşıdığımız tele-
fonlarımız ile rahatça güzel fotoğraflar çekebiliyoruz ve 
çektiğimiz fotoğrafları anında görebiliyoruz. Telefonları-
mızın bize sağladığı bu kolaylık doğal olarak insanlarda 
analog fotoğrafçılığın çok zahmetli olduğu algısı uyan-
dırabiliyor. Bence durum böyle değil. Filmlerle oynayıp 
farklı teknikler denedikçe analog fotoğrafçılığın büyüle-
yici ve eğlenceli olduğu açıkça görülebilir.  Analog fo-
toğrafçılığa başlarken dikkat edilmesi gereken önemli üç 
şey vardır: Kamera, ISO ayarı ve film banyosu. 

Kamera Seçimi
Analog kameralar, dijital kameralara göre daha uygun 
fiyatlı ve daha dayanıklıdır. Eğer analog fotoğrafçılı-
ğa başlamayı düşünüyorsanız, satın alınacak kamera 
araştırmak yerine önce bir büyüğünüze evde duran bir 
kamerası var mı diye sorun. Dijital kameraların ve cep 
telefonlarının yaygınlığıyla birlikte kullanılmayan eski 
analog kamera bulabilme ihtimaliniz çok yüksek. Eğer 
bulamazsanız ikinci el veya sıfır kameralar da günümüz-
de rahatça bulunabiliyor. Analog kameralar uzun ömürlü 
olduğu için bir kez alacağınız kaliteli bir kamera uzun 
yıllar  işinizi görebilir. 

ISO Ayarı 
Fotoğraf filmleri farklı ışık hassasiyetlerine sahiptir. 
Yüksek ISO değerleri olan filmler daha az ışıkta (daha 
hızlı) fotoğraf çekme imkanı sunar. Eğer hareketli ob-
jeleri net çekmek veya düşük ışıkta veya iç mekanda 
fotoğraf çekmek istiyorsanız ISO 400 ve üstü filmleri 
tercih etmeniz gerekiyor. Basitçe anlatmak gerekirse me-
kanın ışık seviyesi ne kadar az ise o kadar yüksek ISO 
değerli bir film kullanmalısınız. 

Film Banyosu
Film banyosu analog fotoğrafçılığın en önemli adım-
larından biridir. Filminizi yıkattırırken filminizin özel-
liklerini belirttiğinizden emin olun çünkü filmin doğru 
kimyasallarla ve doğru koşullarda yıkanması çektiğimiz 
fotoğrafların son görüntüsü açısından çok önemlidir. 

İşte analog fotoğrafçılık bu kadar kolay. Analog fotoğraf 
çekerken özgür olduğunuzu unutmayın ve aklınıza ge-
len farklı fotoğraf tekniklerini denemekten çekinmeyin. 
Ayrıca analog fotoğrafçılıkta hata olmadığını, karşınıza 
çıkabilecek küçük sürprizlerin fotoğraflarınızın ruhunun 
bir parçası olduğunu unutmayın.

“Çoğu fotoğrafçı, neredeyse batıl inanç seviyesinde 
şanslı kazalarına güvenir.”- Susan Sontag

Kaynak: https://fotolifeakademi.com/analog-fotografcilik/analog-fotografcilik-nedir
Fotoğraf:
https://www.dpreview.com/articles/9197346521/12-things-not-to-do-when-buying-
your-first-film-camera 



21

BİR DEHA: 
LEONARDO DA VİNCİ

ECE FEDA
10-E

Rönesans dönemine bizzat tanık olan Leonardo di ser 
Piero da Vinci, 15 Nisan 1452’ de Floransa’da dünyaya 
gelmiş, 2 Mayıs 1519 tarihinde ise hayatını kaybetmiş-
tir. Leonardo, Avrupa’daki modern isimlendirme kural-
larından önce doğmuş olduğu için tam isminin anlamı, 
Vinci’li üstad Piero’nun oğlu Leonardo’dur. Rönesans 
döneminde İtalyan hezarfen, filozof, astronom, mimar, 
mühendis, mucit, matematikçi, anatomist, müzisyen, 
heykeltıraş, botanist, jeolog, kartograf, yazar ve ressam 
olarak tanınmıştır.  Da Vinci’nin çok yönlü zekası, ba-
bası ve öğretmenleri tarafından daha ilk öğrenim yılla-
rında fark edildi. Öğretmenlerinin aritmetik ve geometri 
hakkındaki sorularına akıl almaz cevaplar vererek ma-
tematiğe olan zekasının fark edilmesini sağladı. Aynı 
zamanda küçüklüğünden beri yapmaktan en keyif aldığı 
şey resim çizmekti. Lir adı verilen mitolojik çağlardan 
beri bilinen ve kullanılan, kirişleri elle çekilerek çalınan 
ve günümüzdeki arp çalgısını andıran çalgıyı çalmasıyla 
birlikte babası onu Floransa’nın en önemli atölyelerin-
den birine çırak olarak verdi.Leonardo, babasının evli-
lik dışı bir ilişkisinin sonucu doğmuştu ve o dönemde 
evlilik dışı çocukların üniversiteye gitmesi yasaktı. Bu 
nedenle üniversite okuma fırsatını elde edemedi. Fakat 
ardından dönemin ünlü heykeltıraşı Andrea del Verroc-
chio, Leonardo’nun resimlerinden etkilenip onu çırak 
olarak aldı. Leonardo, Verrocchio sayesinde dönemin en 
ünlü sanatçılarıyla çalışma fırsatı yakaladı.

On dört yaşına kadar büyükanne ve büyükbabası ile ba-
basının doğduğu yer olan Vinci’de yaşamıştı. İkisi de 
art arda vefat edince Floransa’ya geri döndü. 1482 sene-
sinde ise Floransa’yı terk edip dünyaca ünlü, tarihin en 
olağanüstü iş başvurusu olarak bilinen mektubunu Mi-
lano Dükü Sforza için yazdı ve 17 yıl boyunca Dük için 
çalıştı. Bu sürede onlarca resim, heykel, bina, makine ve 
silah tasarımları yaptı.1485-1490 yıllarında ilgi alanla-
rı olan doğa, mekanik, geometri alanlarında kilise, kale 
ve kanal yapımlarında faaliyet gösterdi. Aynı zamanda 
anatomi alanında talebeler yetiştirdi. 1499 yılında Mi-
lano’yu terk edip 16 yıl boyunca İtalya’da yaşadı. O dö-
nemde dünyaca ünlü eseri olan Mona Lisa’yı yapmaya 
başladığı tahmin ediliyor. Resmi tamamladıktan sonra 
bile seyahatlerinde sürekli yanında taşıdığı söyleniyor. 

1504 yılında babası ölünce Floransa’ya dönmüş ve ha-
yatı boyunca yanına olan Kont Francesco Melzi ile ta-
nıştı. Floransa’da geçirdiği süreden sonra 1513 yılında 
Roma’da hayatını sürdürdü. Bu sürede Papa için birçok 
projede yer aldı, anatomi ve fizyoloji alanlarında ça-
lışmalarını sürdürdü. Fakat Papa, Vinci’nin kadavralar 
üzerinde çalışmasına sıcak bakmadı ve yasakladı. 1516 
yılında Kral I. Francis tarafından Fransa’nın başressam, 
mühendis ve mimarı olması için teklif geldi. Bu teklifi 
geri çevirmeyen Vinci, Amboise’ de kraliyet sarayının 
yanında kendisi için özel hazırlanan konağa taşındı. 
Orada yaşadığı sürede anatomi konusuna daha çok ilgi 
duymaya ve onun üzerinde çalışmalarını sürdürmeye ka-
rar verdi. Çizim yapmak onun için çok önemli bir hale 
gelmişti. Gördüğü ve gözlemlediği her şeyi çizerek ak-
lında tutuyordu. Aynı zamanda gelecek dönemlerin in-
sanlarına çalışmalarını çizimle anlamalarına yardımcı 
olmuştur. Çizimlerini kusursuz ve olabildiğince net tut-
maya çalışıyordu. Yaratıcı şekillerle çizimlerini renklen-
diriyordu. Örnek olarak meşhur anne karnındaki bebek 
çizimi için inekleri incelemiş ve elde ettiği sonuçları 
insanlara uyarlamıştır. Papa’nın insan anatomisi üzerine 
çalışmasını yasaklaması üzerine dolaşım sistemi üzerine 
yaptığı araştırmasını sığır kalpleriyle çalışarak devam 
ettirmiştir.

Leonardo da Vinci, 2 Mayıs 1519’da 67 yaşındayken 
Ambois’teki evinde hayatını kaybetmiştir. Yaptığı onca 
çalışmaya ve yetiştirdiği onca talebeye rağmen son söz-
leri: “Çalışmalarım olması gereken kaliteye erişmediği 
için Tanrı’yı ve insanlığı gücendirdim.” olmuştur.
KAYNAKÇA:https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/leonar-
do-da-vinci-kimdir-iste-leonardo-da-vincinin-hayati/?utm_source=dahafazla_ha-
ber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber
https://www.oggusto.com/sanat/sanatci/leonardo-da-vinci-hayati-eserleri-ve-bilinme-
yenleri
https://bayaiyi.com/leonardo-da-vinci/       
https://www.milliyet.com.tr/cocuk/kultur-sanat/leonardo-da-vinci-hakkinda-10-ger-
cek-6308683

Fotoğraf: Leonardo da Vinci - www.vivoscuola.it : Home; Picture - Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci#/media/File:Leonardo_self.jpg
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COLLAGE WORK of PENCIL 
DRAWING by ELA BİLGİN

ELA BİLGİN
10-A
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BİR BAŞKA BAKIŞ AÇISI

GAMZE GÜLER
10-C

Bakış açısı, hayatın birçok yerinde karşımıza çıkıyor. 
Bakış açısı,  aslında çok önemli bir konu gibi algılan-
masa da hayata farklı pencerelerden bakarak hayatta 
farkındalık yaratmamızı sağlar. Örneğin, çok yakın bir 
arkadaşınızla bir restorana yemeğe gittiniz ve her ikiniz 
de aynı yemekten sipariş ettiniz. Yemekler geldiğinde ar-
kadaşınız yemeğinin tuzsuz olduğunu söyledi ama size 
göre yemeğin tadı gayet iyiydi ve tuzu da vardı. Ancak 
arkadaşınızın yemeğinden tattıktan sonra gerçekten ar-
kadaşınızın yemeğinin tuzsuz olduğunu fark ettiniz. 
Eğer arkadaşınızın yemeğinden tatmasaydınız kendini-
zin haklı olduğunu düşünebilirdiniz ama şimdi ikinizin 
de haklı olduğunu görmüş oldunuz. İşte bakış açısı da 
böyle bir şeydir. 

Bazı kişiler hep kendilerinin haklı olduğunu savunurlar, 
her şekilde kendisinin haklı olduğunu, karşısındakinin 
yanıldığını söylerler. Hep kendinin haklı olduğunu sa-
vunanların bakış açısı çok dardır. Sadece kendi tara-
fındaki pencereden olaylara bakabilmektedirler. Oysa 
bakış açısını genişletse bir de karşı taraftaki kişinin 
gözünden olaylara bakmaya çalışsa karşısındakinin de 
haklı olabileceğinin farkına varacaktır. Peki, bakış açı-
sının başarıya da etkisi olduğunu biliyor muydunuz? 
Her başarılı olan kişinin ortak özelliği olumlu bakış açı-
sıdır. Karşılarına çıkan her engelli aşmak için hep en 
iyisini düşünüyorlar ve asla pes etmiyorlar. İşte bu yüz-
den başarılı oluyorlar. Karşınıza çıkan engeli ilk sefer-
de aşamayabilirsiniz ya da başarısız olabilirsiniz ancak 
önemli olan yılmadan azimli bir şekilde hatalarınızdan 
ders alıp kendinizi ileriye taşıyabilmektir. Olumlu bakış 
açısının bunun üzerinde bir etkisi var ve olaylara farklı 
noktalardan bakabilmeyi öğretiyor.

Kaynakça: 
https://2.bp.blogspot.com/-LwbcR26bO_Y/WZl6fQLTcII/AAAAAAAAAL0/fPoGrJD-
gQig9N5RKSDq_jIghWoIHZnVAACLcBGAs/s1600/bakis.acisi.jpg.jpg 
https://medium.com/t%C3%BCrkiye/baki%C5%9F-a%C3%A7isinin-ba%C5%9Fari-

ya-etki%CC%87si%CC%87-13db1638e5f1
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GİZEMLİ BİR DÜNYA: 
GÖBEKLİTEPE

İNCİ YAKUPOĞLU
10-E

Son yıllarda adından sıkça söz ettiren ve gizemleri çö-
zülmeye çalışılan Göbeklitepe‘de gün geçtikçe yeni 
sırlar gün yüzüne çıkıyor. Arkeolojik kazılar ve diğer 
araştırmalar ile bağlantılar kurularak yapılan çalışmalar-
da birçok bilim insanı, Göbeklitepe’nin sırrını çözmeye 
çalışıyor. 

Göbeklitepe‘de süren arkeolojik kazılar 1955 yılında 
başlamıştır ancak arkeolojik bir mevki olarak ilk kez 
1963 yılında Türk ve Amerikan bilim insanlarının yaptığı 
yüzey araştırmasında ortaya çıkmıştır. Bu çalışmaya dair 
olan yazılar ise 1980 yılında Peter Benedict tarafından 
yayımlanmıştır. Göbeklitepe’nin kuruluş tarihi kesin ola-
rak bilinmemek ile birlikte bizim coğrafyamız üzerinde-
ki bu eşsiz arkeolojik buluntuların inşasının M.Ö 10.000 
yıllarına dayandığı düşünülmektedir.

Göbeklitepe’ye sıklıkla dünyanın ilk tapınağı denmekte-
dir. Coğrafi konum olarak Göbeklitepe; Şanlıurfa ilinin 
15 km kuzeydoğusunda, merkeze bağlı Örencik köyü-
nün yakınlarında dağlık bir alan üzerinde yer almaktadır. 
Göbeklitepe’de yapılan kazıların toplamında 4 tabaka 
açığa çıkarılmıştır. 

Bu dört tabaka:

I. Tabaka: Yüzey dolgusu
II. A. Tabaka: Dikilitaşlı Köşeli Yapılar (M.Ö. 8.000-
9.000)
II. B. Tabaka: Yuvarlak-Oval Yapılar (Ara tabaka)
III.Tabaka: Dikilitaşlı Dairesel Yapılar (M.Ö. 9.000-
10.000) şeklindedir.
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Zamanının şartları düşünüldüğünde böylesi zor imar edi-
len Göbeklitepe tapınakları neden gömülmüştür sorusu 
akıllara geliyor. Tahminlere göre inşasından 1000 ila 
1500 yıl sonrasında tapınakları terk eden kişiler tarafın-
dan tonlarca kum ve çakıl taşı taşınarak, bilerek ve iste-
yerek gömülmüştür. Henüz neden gömüldüklerine dair 
kesin bir bilgiye sahip olmasak bile birçok varsayım or-
taya atılmıştır. Çoğu bilim insanı, tapınakların gömülme 
sebebinin gelecek nesillere aktarma ve tapınağı koruma 
olduğunu düşünmektedir. Bir diğer varsayım ise bu tapı-
nakların gözlemevi olarak kullanıldığını yüzyıllar içinde 
değişen yıldız konumları yüzünden işlevini yitirdiğini 
öne sürmektedir.  Üçüncü ve çok güçlü bir olasılığa sa-
hip varsayım ise tapınakların Şamanizm evren modeli 
olan “Üç Dünya” görüşünü temel almaktadır. Türklerin 
en eski inancı olan Şamanizm’de evren dünyayı işaret 
eder. Bunlar gök, yer ve yer altıdır. İnanışa göre bu üç 
dünyayı birbirine hayat ağacı bağlar (axis mundi de de-
nir). 

Göbeklitepe’nin ne tür bir mitoloji ve kozmoloji kullanı-
larak yaratıldığı tam bilinmemektedir. Bu nedenle farklı 
kültürlerin mitolojilerinden yola çıkılarak yorumlar ya-
pılabilmektedir. Tüm bunlara rağmen Göbeklitepe, top-
lumunun gök ve yer altı tanrısı/tanrıçası veya tanrıları/
tanrıçaları oldukları fikri asla hafife alınmamaktadır. Ay-
rıca Göbeklitepe’de önemli bir Şaman sınıfının olduğu 
ve bu tapınaklarda Şamanizm esasına dayanılarak bazı 
ritüellerin yapıldığı düşüncesi bilim insanlarınca ağırlık 
kazanmıştır. Göbeklitepe’nin bir salgın gibi felaket ge-
çirmiş olabileceği varsayılmaktadır. Tarihte birçok uy-
garlık bir dönem felaketleri gökteki olaylarla ilişkilen-
dirmiştir, örneğin bir meteor kaymıştır ve ardından bir 
salgın ortaya çıkmıştır. Göbeklitepe halkının da başına 
böyle bir felaket gelmiş olabileceği ve Gök Tanrı’ya is-
yan edip onun zıttı olan yer altı tanrısına sığınmış olma-
ları bir olasılıktır. Bu şekilde düşünen bilim insanlarına 
göre Göbeklitepe zamanında “doğanın zıtlık prensibi” 
bilinmekteydi ve hatta tapınakta yer alan “H” ve “D” 
sembollerinin anlamları dualite (şaman kozmosla kaosu 
birleştiren arabulucu yaşamıyla kozmosla kaos arasında 
gidip gelen birisi) ile açıklanabilir.

Dualite’ nin temel prensipleri “zıtların savaşı” ve “zıtla-
rın evliliği”dir. Bu durumda ise gök ve yer altı tanrıları/
tanrıçaları bu kozmolojinin sonucunda oluşturulan mi-
tolojik ürünler olabilir.  Göbeklitepe’de ilk kazıları ya-
pan Alman Arkeolog Klaus Schmidt’in varsayımları ve 
Göbeklitepe’de en yeni keşifler nelerdir? 10 yıllık uzun 
araştırmasından sonra Klaus Schmidt Göbeklitepe’nin 
yukarıda da bahsettiğim gibi dini bir alan, ritüeller için 
inşa edildiği kanısına varmıştır. Schmidt ve ekibi büyük 
höyüklerde taş aletler ve hayvan kemikleri bulmuştu. Bu 
da Göbeklitepe’nin avcı-toplayıcı bir toplum tarafından 
inşa edildiğini göstermekteydi ancak Schmidt ve ekibi 
tahıllara ve tarım ürünlerine dahil bir kalıntı bulamamış-
tı. Aynı şekilde yaşam alanlarına ait bir buluşu da yoktu. 
Schmidt, bölgedeki küçük göçebe grupların inançları ge-
reği tepede bir araya gelip düzenli aralıklarla bir şeyler 
inşa ettiklerini, ziyafetler düzenlediklerini ve sonra tek-
rar dağıldıklarını düşünüyordu. Schmidt, tepenin yerle-
şim yeri olmadığını, ritüel merkezi, belki de bir tür me-
zar veya sunak olduğunu savunuyordu. Schmidts’in bu 
iddiası çok ses getirmişti. 

Arkeologlar uzun zamandır karmaşık ritüellerin ve or-
ganize dinin, toplumların tarıma ve hayvanları evcilleş-
tirmeye başladıklarında geliştirdikleri lüksler olduğuna 
inanıyordu. Bu geçiş, Neolitik dönem olarak biliniyor-
du. Yiyecekler tarım yoluyla ihtiyaçtan fazla üretilir 
olduğunda fazladan kaynaklarını ritüellere ve anıtlara 
ayırabilecek duruma geldikleri farz ediliyordu. Ancak 
Schmidts’in buldukları bu varsayımları alt üst ediyor-
du. Alanlarda bulduklarının yanı sıra radyokarbon yolu 
ile yaptığı tarih saptaması sonucu elde ettikleri Neoli-
tik dönemin öncesini işaret etmekteydi. Yani bir göçebe 
grup Göbeklitepe’yi inşa edebilmek için yerleşik hayata 
geçmek zorunda kalmış ve bunun sonucunda hayvanlar 
evcilleştirilmiş ve tarıma başlanmıştı. Bu varsayımlar 
doğru ise bu din ve ritüellerin Neolitik Çağ’ı başlattığını 
göstermekteydi. Klaus Schmidt bu tepede yaşam olma-
dığına inanmış ve kendince buraya “Tepedeki Katedral” 
ismini vermiştir. 
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Kaynakça:
 
1. https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58247289 
2. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/50267498/GOBEKLITEPE_YAPILA-
RI_TERK_EDILIRKEN_NEDEN_GOMULMEK_ISTENDI-with-cover-page-v2.
pdf?Expires=1635084138&Signature=Q6q0SgxhN6-XOlL5LwHV5cb6Un-
jhAltTyS2bfQQ9-q-hVBvuCzJ6Am-zw-qM3uY71Ph7eqRRAazyBGAAZBzsTX7KN-
yP7NCqMQHVvotqhT3VAOkLLeJvO9sQ7Xl2zo7jj6WdInHsHY20FLV9MMKO~zP-
2HKADLliNqzED24rTEIebfdfE50TwJnTSV~0fUnh69QsqNFeoj4xsCe8-T1tQ2fp-
b-swNm1BhS9icr59M7r114JxtkjLXKNHURMCN0EcGEi6Uv~iE8XF2yL69RPKgqK-
0ndljSIw67Pg4Tb1Z8d~-GJSUHpVVpPJ~epPGhxs58MyQv95vuz2yXKLD7w3Lju-
BQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA 
z 
3. http://www.sanliurfa.gov.tr/gobeklitepe

Fotoğraf:
https://www.archaeology.org/issues/422-2105/features/9591-turkey-gobekli-tepe-hun-
ter-gatherers
https://www.kenanyelken.com/gobekli-tepe-figurler-semboller 
https://muze.gov.tr/urun-detay?CatalogNo=WEB-SGT01-01-008
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Schmidt öldükten sonra ise Alman Arkeoloji Enstitü-
sünün başına Lee Carl geçmiştir. Lee Carl Schmidt ‘in 
araştırdığı anıtsal yapıların birkaç metre altına inerek 
yerleşim alanlarına ulaşmıştır. Bu buluştan sonra artık 
Göbeklitepe sadece ritüeller için kurulmuş bir tapınak 
değil özel yapılar içeren gelişmekte olan bir köydü. Lee 
Carl ve ekibi aynı zamanda su ihtiyacını karşılamak için 
inşa edilmiş bir sarnıç, kanallar, yulaf lapası ve bira üret-
me amaçlı öğütme malzemeleri bulmuştur. Eş zamanlı 
olarak Urfa çevresinde tepelerde çalışan Türk arkeo-
loglar daha küçük ancak Göbeklitepedekilere benzer 
sütunlar içeren 11 farklı tepe keşfetmiştir. Yapılan yeni 
araştırmalar ve Schmidt ‘in yaptığı araştırmalar Göbek-
litepe’ye bilgi anlamında büyük katkı sağlamıştır.

Günümüzde Göbeklitepe’ye dair çalışmalar devam et-
mekte. Her bir yeni buluş bize tarihimizi ve geçmişimizi 
öğretmek anlamında büyük birer adım. Aklımızda kalan 
birçok soru işaretine kesinlik getirecek bu çalışmaların 
ilerlemesi dileği ile…
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JULIUS CAESAR 
TRAJEDİSİ

NEHİR YILDIRIM
10-E

Shakespeare’in eseri olan “Julius Caesar” adlı trajedi 
genel hatlarıyla herkesçe bilinen, tarihin en ünlü suikas-
tını ele alır. Sezar ve Brutus gibi iki tarihsel kişiliği özel 
hayatlarından kesitler vererek sunmuştur Shakespeare. 
Oyun ilerledikçe Brutus’un kişisel trajedisini, toplumda-
ki politik gücü ve siyasal düzeni de görürüz. Önce Se-
zar’ı tanıyarak başlayalım.

Jül Sezar, Roma İtalya’da M.Ö. 100 yılında doğmuştur. 
Sezar’ın o zamanın koşullarına göre sezaryenle doğdu-
ğuna dair iddialar vardır. Lakin bu iddialar sadece bir 
efsanedir. Sezar, yoksul fakat soylu bir ailede dünyaya 
gelmiştir. Sezar, antik Roma tarihinin en önemli kişi-
liklerinden birisidir. Kimisi tarafından kahraman kimi-
si tarafından ise acımasız olarak nitelendirilmiş Sezar 
karmaşık bir kişiliğe sahipti. Kendisi oldukça cesur ve 
hırslıydı ama gösterişe de düşkündü. Sezar Roma’nın 
başına geçtiğinde Roma’da cumhuriyet vardı. Ama Se-
zar gittikçe diktatörleşme eğilimi göstermiştir ve son za-
manlarında veya öldürüldükten sonraki iç savaş sonucu 
yerine gelecek olan yeğeni Octavius (Augustus) ile tek-
rardan kral yönetimindeki bir imparatorluk başlamıştır. 
Bir ülkenin başına geçmek hiç kolay bir şey değildir. 
Roma İmparatorluğu’nun başına geçmek Sezar için de 
hiç kolay olmamıştır. Sezar daha delikanlıyken korsanlar 
tarafından kaçırılmış ve adamlar ondan 20 talent fidye 
isteyince kendisinin onlardan 50 talent fidye alacağını 
söylemiştir. Adamlar onun şaka yaptığını düşünür. Fakat 
geri döndükten sonra onlardan parayı almıştır ve sonra 
da gırtlaklarını kesmiştir.

Gades’teyken (bugünkü Cadiz) Büyük İskender’in bir 
heykelini görüp onun 30 yaşındayken dünyayı fethet-
miş olduğunu düşündü ve kendisi ise kayda değer hiçbir 
şey yapmamıştı. İlk başta rahip olarak meslek hayatına 
başlamıştır. Sezar kurnazca hareket ederek kariyerinde 
yükselmiştir. Rahiplikten sonra Roma’nın en önemli 
generali oldu. Rakipleriyle ittifaklar kurdu sonra da on-
lardan kurtuldu. Roma halkı için onların sözcülüğünü 
yaptı. Böylece halkın güvenini ve sevgisini kazanmıştır. 
Bunu yapması Roma’nın başına geçişini oldukça kolay-
laştırmıştır. M.Ö. 59’da Roma Cumhuriyeti’nin en yük-
sek makamı olan konsüllüğe seçildi. Sezar aynı zaman-
da büyük bir hukukçu, hatip, siyasetçi, yazar, savaşlarda 
askeri mühendis (savaşta yüksek yere kale kurulması, 
düşmanı saracak surlar yapılması ve kuşatma kuleleri 
hazırlanması) ve tarihçi olmuştur. 

Sezar’ı, Brütüs öncülüğündeki grup öldürmüştür. Hatta 
“Et tue, Brute (Sen de mi Brütüs?)” Sezar’ın ölmeden 
önce söylediği sözdür. Brütüs kimisi tarafından çok sev-
diği manevi babası Sezar’ı hem gerçek olarak göğsünden 
bıçakladığı hem de mecazi olarak sırtından bıçakladığı 
için hain ve katil olarak sayılmaktadır. Sezar öldürülme-
yi hak eden bir zorba mıydı? Brütüs bir kurtarıcı mıdır, 
yoksa çelişkiler içinde bir entelektüel, Romalılık erdem-
lerinin parlak ışığından körleşip yanılgıya düşen biri mi?

Shakespeare’in eserinde Perde 3’te Brutus, Cassius, Me-
tellus, Casca, Decius, Trebonius, Cinna, Antonious, Le-
pidus, Artemideros, Publius Roma’daki Kapitöl’ün önüne 
gelirler. O gece Sezar’ı öldürmeyi akıllarına koymuşlar-
dır. Brütüs Sezar’ı en son bıçaklayan kişidir, arkadaşla-
rına ihanet etmediğini göstermek için bıçağı sonuncu 
olarak saplamıştır Sezar’a. İşte Brütüs sapladıktan sonra  
“Sen de mi, Brütüs” lafını söylemiştir Sezar. Bu grup Se-
zar’ı öldürdükten sonra “Yaşasın özgürlük! Kulluk, zor-
balık bitti!” (Julius Caesar/William Shakespeare/55) ve 
“Bağımsız, özgürüz artık kölelikten kurtulduk!” (Julius 
Caesar/William Shakespeare/55) gibi sözler söylemiştir. 
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XXX
XX-X

Burada Sezar’ı öldürmelerinin altında yatan nedenin 
bağımsız olma, özgürlük olduğunu anlatmak istemiştir 
Shakespeare. Sezar’ın öldüğünü gören Octavius ve An-
tonius çok üzülür. Zaten Sezar’dan sonra bu ikisi başa 
gelir. Brütüs durumu onlara açıklar, açıkladıktan sonra 
halka gidip konuşma yapar. Yaptığı konuşmadan sonra 
halk onu destekler. Brütüs’un konuşması:

“…. Sezar’ı daha az sevdiğim için değil, Roma’yı daha 
çok sevdiğimden. Sezar yaşayıp da hepinizin köle ola-
rak ölmeniz mi daha iyi, yoksa Sezar ölüp de hepinizin 
hür insanlar olarak yaşamanız mı? Sezar beni sever-
di, ağlarım onun için mutluluğa ermişti, sevinirim; 
bir kahramandı, saygı duyarım; ama tutkuya kapıldı, 
öldürürüm. Sevgisine gözyaşı, mutluluğuna sevinç, yi-
ğitliğine saygı, tutkusuna ölüm. Köle olmayı isteyecek 
kadar aşağılık biri var mı burada? Varsa söylesin. Ona 
kötülük ettim. Romalı olmayı istemeyecek bir odun ka-
falı var mı içinizde? Varsa söylesin. Ona kötülük ettim. 
Yurdunu sevmeyecek kadar alçak biri var mı burada? 
Varsa söylesin. Ona kötülük ettim. Var mı öylesi, soru-
yorum?”

(Julius Caesar/William Shakespeare/65-66)
“Halk da bu konuşmasından sonra Brütüs’e hak verir.
Brütüs’ten sonra Antonius da halkın önüne çıkar ve o da 
konuşur:
“Dostlar, Romalılar, yurttaşlar dinleyin                                   
 Ben Sezar’ı gömmeye geldim, övmeye değil.                                                       
 İnsanın ettiği kötülük yaşar ardından, 
 İyilikleri ise toprağa gider kemikleriyle.
 Bırakın, öyle olsun Sezar için de.
 Soylu Brütüs, muhteris dedi Sezar için
 Öyle idiyse ağır bir suç bu.
 Ve Sezar bütün ağırlığıyla ödedi suçunu.             
Burada Brütüs ve ötekilerin izniyle
(Çünkü Brütüs şerefli bir insandır, 
Ötekilerde öyle, hep şerefli insanlardır.)
Konuşmaya geldim Sezar’ın cenazesinde.
Dostumdu; vefalı ve dürüsttü bana karşı,
Ama Brütüs muhteristi diyor
Brütüs şerefli bir insandır.
Sezar nice esirler getirdi Roma’ya 
Fidyeleriyle devlet hazineleri doldu
Bundan ötürü mü muhteris göründü Sezar?
Fakirler ağlayınca gözleri yaşarırdı
Bir muhteris daha katı yürekli olsa gerek,
Ama Brütüs muhteristi diyor,
Brütüs ise şerefli bir insandır.
Geçen bayram hepiniz gördünüz,
Krallık tacını üç kez sundum ona,
Üçünde de almadı. İhtiras denir mi buna?
Ama Brütüs muhteristi, diyor 
Brütüs ise şerefli bir insandır, şüphesiz.
Ben Brütüs’e karşı konuşmuyorum, hayır
Bildiğim kadarını söylüyorum yalnız.
Hep sevdiniz onu bir zamanlar,

Boşuna da değildi elbet sevginiz
Sonra ne oldu da yanmıyorsunuz ölümüne?
Ey düşünce, yırtıcı hayvanlar arasına kaçmışsın
İnsanlar yitirmiş akıllarını… Bağışlayın beni
Yüreğim şurada şimdi, Sezar’ın tabutunda
Konuşamam dönünceye kadar bana.”
(Julius Caesar/William Shakespeare/68-69)

Tabii ki bu konuşmalar kurgudur, Shakespeare’in hayal 
ürünüdür. Bu konuşmadan sonra halk Antonius’a hak ve-
rir ve katilleri bulmaya çalışırlar, bulduklarını öldürürler 
bulamadıklarının evlerini yakarlar. Roma’dan kaçmayı 
başaran Brütüs ve Cassius’un peşine Octavius ve Anto-
nius takılır. Aralarında savaş olur ve en sonunda Cassius 
da Brütüs de kendi canlarına kıyarlar. Brütüs ve yandaş-
larının getirdiği demokrasi Sezar’dan sonra başa geçen 
Octavius ile çöker. 

Kaynakça:
1. Julius Caesar- William Shakespeare
2. https://sorubankasi.net/img/paragrafresim/df7017f6a22c29841f757c1f7dda6588.jpg
3.https://galeri13.uludagsozluk.com/711/marcus-antonius_1234206.jpg
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YENİ BİR DİL ÖĞRENMENİN 
ZİHİNSEL FAYDALARI

NESLİ IŞIK ANĞ 
10-E

Dil öğrenmenin birçok amacı olabilir. Mesela kariye-
rinizde ilerlemek, yabancı ülkeleri ziyaret etmek hatta 
dublajsız film izlemek bile olabilir. Fakat yeni bir dil 
öğrenmenin hiç umulmadık faydaları da bulunmaktadır. 
Araştırmacılara göre hiç bilmediğiniz bir dili anlamaya 
çalışmak, beyninizin yapabileceği en büyük egzersizler-
den biri. Bu nedenle yabancı bir dil öğrenmek, zekâyı ve 
hafızayı geliştirmek için yapabileceğiniz en etkili yön-
tem olarak görülebilir. Önceleri insanlar, bir çocuğun 
iki farklı dil konuşulan bir evde büyümesinin sakıncalı 
olduğunu düşünürlerdi. Bu sakıncalı gibi görülen durum 
biraz yorucu olmasına rağmen beynin gelişimine fayda-
sı inanılır gibi değil. Araştırmalar, çift dil konuşulan bir 
evde büyümüş çocukların hafıza oyunlarında farklılık-
larını ortaya koymada ve kaybolan şeyleri bulmada tek 
dille büyüyen çocuklara göre daha başarılı olduklarını 
göstermektedir. Başka bir araştırmada ise İsveçli bilim 
adamları sinir bilim ve beyin tarama yöntemleri ile ikinci 
bir dil öğrenmenin beynimizi büyüttüğünü tespit ettiler. 

Ayrıca ilginç şekilde beyinlerindeki büyümeler hipo-
kampüs ya da serebral korteksin dil öğrenme ile ilgili 
bölümünde gözlenen deneklerin, serebral korteksin mo-
tor bölümünde gelişim gösterenlere kıyasla daha geliş-
miş dil becerilerine sahip olduğu gözlenmiştir. Yani bu, 
beynin büyüyen alanları öğrenenin dili ne kadar kolay 
bulduğu ile ilişkili olduğu ve beyin gelişiminin perfor-
mansla değişiklik gösterdiğini kanıtlar. Araştırmacılar, 
yoğun bir şekilde dil öğrendikten üç ay sonra uzun dö-
nemde ne gibi değişiklikler olduğu ise tam olarak net 
olmamakla birlikte, beynin büyümesine katkıda bulun-
duğunu belirtmektedirler. Dil öğrenmeye yatkınlığı olan 
bir grup askeri genç üzerinde yapılan çalışma ile Arapça, 
Rusça veya Farsça öğrenirken kontrol grubundaki medi-
kal ve bilişsel bilim öğrencileri de dil dışındaki alanlarda 
yoğun bir çalışma içine girdiler. Çıkan sonuçlar, dil öğ-
renen öğrencilerin beyinlerinin belirli bir bölümünün bü-
yürken, kontrol grubundaki öğrencilerin ise beyinlerinde 
bir değişiklik olmadığını gösterdi. 

Kaynakça: https://okulsaati.com.tr/blog/yabanci-dil/yabanci-dil-ogrenmek-beyin-i-

cin-yararli-mi/

Fotoğraf: James.mcd.nz - self-made - reproduction of combined images 
Surfacegyri.JPG by Reid Offringa and Ventral-dorsal streams.svg by Selket 
-Wikipedia
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dil#/media/Dosya:Brain_Surface_Gyri.SVG
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MÜZİK RUHUN 
GIDASI MIDIR?

YAĞMUR PEHLİVAN
10-E

Müziğin İnsan Psikolojisine Etkileri

Hepimizin kalbine dokunan, bir şeyler hissetmemizi 
sağlayan müzik tarzları ya da şarkılar vardır. Özellikle 
benim için müziğin yeri ayrı. Müzik bir iletişim aracı 
olabilir; söyleyemediklerinizi söyler, önceden hissettik-
lerinizi baştan yaşatır, anılarınızı hatırlatır. Sanattan bir 
parçanın bizlere bu kadar fazla şey hissettirebilmesi ne 
kadar garip değil mi? Sadece bunlar değil, müzikle bazı 
akıl hastalıkları bilezzz tedavi edilebiliyor.

Tarihsel olarak baktığımızda müziğin iyileştirmekte kul-
lanılma yöntemi Antik çağlardan itibaren başladığını bi-
liyoruz. M.Ö. 585-500 yılları arasında Yunan bir filozof 
ve matematikçi olan Pythogras depresyona eğilimli ve 
öfke kontrolünde güçlük yaşayan hastaların belirli me-
lodilerle tedavi edilebilme olasılığı üstüne araştırmalar 
yapmıştır. O zamanlardan bugüne kadar yapılan araştır-
malarda müziğin insanın duygusal durumunu düzenle-
yen serotonin, adrenalin, dopamin gibi hormonları olum-
lu etkilediği beyinde kanlanma ve oksijeni düzenlediği 
görülmüştür.

Ayrıca müzikle uğraşan, müzikle devamlı iç içe yaşayan 
bireylerin hemisferleri arasındaki bilgi alışverişini sağ-
layan bağ ‘korpus kallosum’ adı verilen bölgenin diğer 
insanlara göre daha güçlü ve geniş olduğu gözlemlen-
miştir. Kalp ameliyatlarında terapi etkisi olan müziklerin 
kullanılmasının ölümleri azalttığı da saptanmıştır. 

Mc Gill Üniversitesinden Nörolog Anne Blood şu söz-
leri, “Farklı müziklerle beyindeki farklı merkezleri ça-
lıştırabildiğimiz için nörolojik ve ruhsal bozukluklar 
sonucunda zarar gören kısımları tekrar etkinleştirebilir 
hatta beynimizde hasara uğramış merkezleri zaman için-
de uygun müzikleri dinleyerek onarabiliriz.” müzik ve 
psikoloji arasındaki bağı destekler.

Therapeuein, Yunancada ‘hizmet edilmesi, hasta ile ilgi-
lenilip çare bulunması’ anlamına gelen müzikle tedavinin 
dünyada ve Türkiye’de çok eskiye dayanan bir geçmişi 
vardır. Türklerin en eski ataları büyü ve inancın yanı sıra 
iyileştirme işlemlerinde müzikten de faydalanmışlardır. 
Türkiye’de müzikle tedavi hakkında akademik eğitim 
veren bir kurum ya da dernek maalesef ki bulunmamak-
tadır ancak müzikle tedavi çalışmaları TÜTEM ve TÜ-
MATA’da bulunmaktadır. İkisi de özel merkezlerdir.
Kaynakça:
https://www.researchgate.net/profile/Burcin-Ucaner/publication/242757017_TURKI-
YE%27DE_VE_DUNYADA_MUZIKLE_TEDAVI_UYGULAMALARI/links/0f-
31753197b7fdd458000000/TUeRKIYEDE-VE-DUeNYADA-MUeZIKLE-TEDA-
VI-UYGULAMALARI.pdf 
https://psikoofis.com/icerik/muzigin-psikolojideki-yeri-muzik-terapisi 
https://dergipark.org.tr/en/pub/intjcss/issue/30960/337212 
http://www.yeditepehastanesi.com.tr/muzik-terapi

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash
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İPEK SABAHLIK

NAZ ÇOLAK
9-B

“Bir kadın hakları savunusu: Suat Derviş’in hayatına 
dokunuş…”

Ağzında altın kaşıkla doğup dolu dolu bir hayatı yoksul-
luk içinde sonlandıran, altmış yedi yıl boyunca yaşam 
kavgası veren, vazgeçemediği iki şey yazmak ve ipek sa-
bahlığı olan muhteşem kadın: Suat Derviş. Yaşamı çetre-
filli mücadelelerle, kâh zirvede kâh yerlerde geçmiş bu 
kadını anlatmak kolay değil fakat Osman Balcıgil “İpek 
Sabahlık” isimli romanında anlatmakla kalmamış, Suat 
Derviş’i bize yaşatmıştır. 

Osman Balcıgil, 1919 yılında Suat Derviş’in Nâzım Hik-
met, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Vâlâ Nurettin 
ve ablası Hamiyetle beraber Halide Edip Adıvar’ın ünlü 
“Sultanahmet Mitingi”ne gitmeleriyle başlatır romanını. 
O günlerde Nâzım Hikmet, Suat Derviş’in ilk şiiri olan 
“Hezeyan”ı ondan gizli Alemdar’a götürmüş, okumuş ve 
yayımlanmasına önayak olmuştur. Bu sayede, Suat Der-
viş henüz daha on beş yaşındayken “Hezeyan” isimli ilk 
şiiri 1918 yılında Alemdar gazetesinde yayımlanmıştır.  
Nâzım Hikmet o dönem aşıkmış Suat Derviş’e fakat aş-
kına karşılık bulamaması üzerine önce “Bence Sen de 
Herkes Gibisin” başlıklı şiirini yayımlamış,

“Büsbütün unuttum seni eminim                                                                                                                                           
 Maziye karıştı şimdi yeminim                                                                                                                                          
 Kalbimde senin için yok bile kinim                                                                                                                                     
Bence sen de şimdi herkes gibisin…”

İlerleyen günlerde “Nasıl Çalışırlardı?” isimli hikâye-
siyle okurların gönlünü fethedecek, adı bilinen bir genç 
yazar olacaktı Suat Derviş. O aralar Kadıköy vapurun-
da tanıştığı Seyfi Cenap Berksoy ile evlenmiştir fakat 
birkaç yıl sonra boşanmışlardır. İlk romanı Kara Kitap, 
1920 yılında okurlarla buluşur. Alemdar gazetesi, Kara 
Kitap romanıyla ses getiren Suat’a hak ettiği değeri 
vererek genç yazarı, 19 Ekim’de Ankara Hükümeti’ni 
temsilen İstanbul’a görüşmelerde bulunmak için gele-
cek Refet Paşa (İbrahim Refet Bele) ile özel bir röportaj 
yapmak üzere görevlendirir. Daha sonra Suat Derviş 
“Ne Ses Ne Bir Nefes” romanını yazmış üstelik Ahmet 
Haşim’in ön sözüyle yayımlatmıştır.

Haşim : “(…)Talih ve kaderin müthiş sırlarını, hayatın 
deruni cephesini gösteren, sinirlerin gizli yollarından 
ruhun karanlık âlemine götüren…” diyordu yeni kitabı 
için. Suat, henüz sadece yirmi bir yaşındayken ülke sat-
hında gazetecilik ve yazarlıkla uğraşıp da adını duyma-
yan kimse kalmamıştı. Suat Derviş’in gerçekleştirdiği 
ilklerden biri de Avrupa’ya giden ilk kadın gazeteci ol-
masıdır. 1923’te de Lozan Antlaşması sırasında bir gaze-
teci olarak orada bulunmuştur. O dönem Cumhuriyet’in 
ilanından hemen sonra yayına başlayan Süs dergisini yö-
neten Mehmet Rauf’la görüşüp yeni romanı Buhran Ge-
cesi’nin yayımını kesinleştirmiştir. Bu sıralarda İkdam 
gazetesinin sahibi ve eski başyazarı olan Ahmet Cevdet, 
Suat’tan günlük bir kadın sayfası hazırlamasını istemişti. 
Müthiş bir teklifti bu, kimler yazmamıştı ki İkdam’ da! 
Yakup Kadri, Ahmet Rasim, Cenap Şahabeddin, Halit 
Ziya, akla gelen ilk isimlerdi sadece. Teklifi kabul ederse 
ilk kez bir kadın sayfası yayımlanacak, basın dünyası-
na öncü olacaktı. Suat, derhal teklifi kabul ederek yine 
bir ilke imza atmıştı. Sonra vakit kaybetmeden çıkardığı 
yeni romanı “Fatma’nın Günahı”yla yerini korudu. Ga-
zetecilik dünyası Suat’ı, Suat da gazeteciliği sevmişti. 
Dört yılı aşkın süreden sonra yeniden görüştüler Nâzım 
Hikmet’le. Nâzım, Rusça basılmış şiir kitabı “28 Kanu-
nisani”yi cebinden çıkarıp uzattı.
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“Suat genç adamın ne hakkında yazdığını anladı, Sov-
yetler Birliği’nde ikamet eden ve Anadolu’da başlaya-
cak komünist bir hareketin lideri olarak görülen Musta-
fa Suphi ve arkadaşlarının, 1921 yılında 28 Kanunisani 
(Ocak) günü katledilmişlerdi.” Suat Derviş neden Türki-
ye’ye döndüğünü sordu. Nâzım Hikmet “Bu memleketi 
emperyalistlerden ve iş birlikçileri burjuvadan temizle-
yip işçi sınıfı iktidarını kurmaya geldim.” der. Bunun 
üzerinde Suat Derviş siyaseten bildiklerinin yetersiz 
olduğunu düşünür. 4 Mart 1925’te gazeteden önemli 
bir toplantı üzerine çağrılır, konuşulacak konu 3 Mart 
1925’te yani bir gün önce TBMM’den geçen Takrir-i 
Sükûn Kanunu’dur. Şeyh Sait İsyanı üzerinde çıkartıl-
masına karar verilen kanun ile Tevhid-i Efkâr, İstiklal, 
Son Telgraf, Aydınlık, Sebilül Reşat, Orak Çekiç gazete-
lerinin kapılarına mühür vurulmuştur.

Ülkedeki karışıklıktan bunalan Suat Derviş, ablasıyla 
beraber Viyana’ya bahar konserlerini izlemeye gitmeye 
karar verdi. Viyana’da tanıştığı Reşat Fuat Baraner, Suat 
Derviş’in hayatında yeni bir dönem başlatacaktı, sadece 
henüz bundan habersizdi. Reşat Fuat Baraner 1900-1968 
yılları arasında yaşamıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün 
teyzesinin oğluydu ve Suat Derviş’in son eşi olacaktı. 

Türkiye’ye döndüğünde bir yandan gazetede bir yandan 
evinde İzmir Suikastı davasını takip etmeye çalışıyordu. 
Ülkede ne olursa olsun çok yoğun çalışıyordu. Babası 
kızları sürekli Almanca dersleri konusunda sıkıştırı-
yordu, eve özel hocalar gelip gidiyordu. Kısa süre sonra 
Suat, yazılarını Almancaya çevirdi ve hikâyeleri Almanca 
olarak da yayımlanmaya başladı. Almancaya çevrilen ilk 
Türk hikâyeler Suat Derviş’indi. Bunun üzerine ablasıy-
la beraber üniversite okumak üzere Almanya’ya gitmeye 
karar verdiler. Çantasını hazırlarken annesi Hesna Ha-
nım, bir ipek sabahlık hediye etti Suat’a, o günden beri 
yanından ayırmaz oldu sabahlığını…

Yeni bir dönem başlamıştı hayatında yeni projelerine Su-
zet Doli olarak imzasını koyuyordu artık. Dünyada ne-
ler olduğunu daha çok merak etmeye başlamıştı mesela 
“Almanya’da Hitler kontrol altındaydı fakat buna karşılık 
İtalya’da Mussolini, 1919’dan beri her geçen gün dozunu 
artırarak ülkesini çelik bir elle yönetmeye devam ediyor-
du.”
7 Mart 1927’de Türkiye’de İstiklal Mahkemeleri kaldırıl-
mıştı, bunu öğrenen Suat biraz olsun rahatladı ve Tür-
kiye’nin demokrasinin uygulandığı bir ülke olmasına, 
dünyanın gidişatının izin verip vermeyeceğini düşündü. 

9 Ağustos 1928’de Mustafa Kemal Paşa yeni Türk harf-
lerini ulusa tanıttı. Suat Derviş de yazılarını yeni Latin 
harflerle yazmaya başladı.

Bu sıralarda Suat’ın babası Doktor İsmail Bey kötü bir 
hastalığa tutuldu.Tedaviyi karşılayabilmeleri için konak-
larını ve diğer değerli eşyalarını sattılar. Babasını ve an-
nesini de alıp Almanya’ya döndü.

3 Mart 1932 günü kanser yüzünden kaybetmişti babasını 
Suat Derviş. Bu sebepten annesiyle beraber İstanbul’a 
dönmeye karar verdiler. Bu dönüş Suat’ı Son Posta ga-
zetesine götürdü. Yeniden İstanbul’da adı duyulmaya 
başlamıştı.

Döndüğünü duyan eski arkadaşları bir yemek düzenle-
yip Suat’a haber verdiler. Yemekte Nâzım Hikmet ya-
nında Piraye ve başka arkadaşları vardı, hepsinin aklında 
daha dün gibi olsa da yıllar önce beraber gittikleri Sulta-
nahmet  Mitingi vardı.

Suat, Son Posta’ dan Zekeriya Bey’in “ Boğuluyoruz 
Biraz Hava İsteriz” başlıklı yazısı yüzünden yargılanıp 
hapse atılmasıyla kendini gazetede yalnız hissetti. O 
sırada Cumhuriyet gazetesinden gelen iş teklifini kabul 
etti. Bundan sonra Cumhuriyet gazetesinde yazacaktı. 
1935’te “işçi kadınlar” için İstanbul sokaklarında gezip 
röportajlar yapmaya başladı, bununla beraber kadınların 
hikâyelerini anlatmak istediğini fark etti. “Suat’ın sokak-
larda yaptığı bu röportajlar sadece toplumun değil kendi 
aydınlanmasının da anahtarı oldu.” Bir başka deyişle bir 
gazeteci ve yazar olarak o tarihten itibaren ezilenlerden 
yana tavır almaya başlayacaktı Suat Derviş.

O dönem Tan gazetesi yayına geçmeden önce Suat’a da 
teklif göndermişti gazetede yazması için. Nâzım da gö-
rev almıştı gazetede, Orhan Selim imzasıyla yazacaktı. 
Suat da teklifi kabul ederek işçi kadınların sorunlarını 
kaleme aldığı “Bu Roman Olan Şeylerin Romanıdır” 
isimli yazı dizisiyle damgasını vuracaktı.

Sonraki gün girdiği iş arayışıyla kapı kapı dolaşmaya 
başladı, her seferinde eli boş dönüyordu. Evinde sessizce 
yeni romanı ‘’Hiç’’ üzerinde çalışmaya başladı. 
Suat Derviş’e Vedat Nedim Tör’ den bir telefon geldi, 
telefonda “Gazi, sizinle görüşmek istiyor. “ diyordu. Ka-
rarlaştırılan gün ve saatte orada oldu Suat fakat orada-
kiler Mustafa Kemal’in rahatsızlanıp otelden ayrıldığını 
söylediler. Sonraki günlerden, 10 Kasım 1938 sabahı, acı 
haberi aldı Suat Derviş. 
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Bu sıralarda İstanbul’da esen rüzgârlardan hoşnut ol-
mayan birkaç aydın bir araya gelip bir edebiyat dergisi 
çıkarmaya karar verdiler. Bu aydınların arasında Suat 
ve Neriman Hikmet Öztekin de vardı. Çıkacak derginin 
ismi çoktan belliydi: Yeni Edebiyat. Dergi toplantısına 
katılanlar arasında Reşat Fuat Baraner de vardı. Gittik-
çe ilerleyen arkadaşlıklarının aşka dönüşmesiyle, evlilik 
kararı aldılar ve kısa zaman içinde aile arasında küçük 
bir nikah yaptılar. Suat ablasına yazdığı bir mektupta 
şöyle diyordu: “ Önce bir güreşçi, ardından iflah olmaz 
bir romantik, sonra bir deli ve şimdi de adı sanı gizli bir 
hayalet…

İlerleyen zamanlarda Reşat Fuat Baraner artık kaçak ola-
rak aranırken, Suat Derviş de “Fosforlu Cevriye” romanı 
için daktilosunun başındaydı. Aynı zamanda meşru ze-
minde yayın yapacak dört kişilik bir komite kurmuşlardı: 
Suat Derviş, Reşat Fuat Baraner, Hulusi Dosdoğru, Mih-
ri Belli. Amaçları topluma yayın yoluyla ulaşabilmekti.
Bir sabah BBC spikeri korkunç bir haber vermişti. Tam 
da büyük savaşın sonunda, Almanya ve müttefikleri tüm 
cephelerde yenilgiye uğramaya başlamışken, ABD’nin 
Hiroşima’ya attığı atom bombası şaşkınlığa düşürmüştü 
Suat’ı. Yaklaşık yetmiş bin kişinin öldüğünden söz edili-
yordu haberde. İlerleyen günlerde bu sayı yüz kırk bine 
çıktı. Üç gün sonra bombalanan Nagazaki’de ise yetmiş 
bin kişinin öldüğü tespit edilmişti. Radyasyon nedeniyle 
sonradan ölenlerle birlikte, atom bombalarının toplamda 
iki yüz elli bin kişinin ölümüne yol açtığı düşünülmek-
teydi. Suat’ın dostu Nâzım da “Kız Çocuğu” isimli şaha-
ne şiirini yazmıştı bu haberlerin üzerine.

“Kapıları çalan benim
 Kapıları birer birer.
 Gözünüze görünemem
 Göze görünmez ölüler.”

Deneyimli bir yazar, başarılı bir gazeteci ve insan hak-
ları savunucusu olarak içi kan ağlıyordu Suat Derviş’in. 

“Birinci Dünya Savaşı’nda toplam dokuz buçuk milyon 
kayıp verilmesine karşılık, İkinci Dünya Savaşı’nda alt-
mış beş milyon insan ölmüştü. İlkinde ölenlerin sadece 
yüzde beşi sivillerden oluşurken, ikincisinde ölenlerinse 
yüzde altmış yedisi sivildi. Bu küçücük karşılaştırma 
bile, İkinci Dünya Savaşı’nın ne büyük bir barbarlık ve 
trajedi olduğunu anlatmaya yeter de artardı bile.” diyor 
Balcıgil kitabında. 

Suat’ın yeni romanı Aksaray’dan Bir Perihan romanı 17 
Aralık 1962’de yayımlanmaya başladı.

3 Haziran 1963’de değerli şair, Suat’ın biricik dostu, 
Nâzım, ülkesinden uzakta hayata gözlerini yumdu. 

Reşat Fuat Baraner 12 Ağustos 1968 yılında aramızdan 
ayrıldı. Eksik kaldı Suat.

Suat Derviş’in başyapıtı olarak nitelendiren Fosforlu 
Cevriye ülkede çok sükse yaptı. Onlarca kez beyaz per-
deye uyarlanan ‘Fosforlu Cevriye’ isimli romanında ha-
yatının aşkını betimledi.

İlerleyen günlerde Suat sadece kadınlardan oluşan bir 
dernek çatısı altında örgütlenmenin yararlı olabileceği 
kanısındaydı. Suat Derviş’in başını çektiği Devrimci 
Kadınlar Derneğinin kurulmasına karar verildi. 

Sağlığı iyice kötüye gidiyordu Suat’ın, gözlerinden ra-
hatsızdı ve ameliyat olması gerekiyordu.

Gözleri artık neredeyse görmeme noktasında olduğu için 
okuyamıyor ve yazamıyordu Suat. Gecenin bir yarısı 
kapısı tıklatıldı. Sabaha karşı fenalaşan Suat hastaneye 
kaldırıldı.  23 Temmuz 1972 günü Suat Derviş hasta-
nede hemşiresinden üzerindeki çarşafı almasını ve ipek 
sabahlığını örtmesini rica etti. “Bu onun bir insandan ve 
insanlıktan son isteği olacaktı. Suat’ın cenazesi, otuz ka-
dar dostunun katılımıyla Feriköy Mezarlığı’na defnedil-
di. İpek sabahlığına ne olduğu bilinmiyor.” 

Suat Derviş, şüphesiz yaşadığı döneminin en iyi gazete-
cilerinden ve en çok okunan yazarlarından biridir. Reşat 
Fuat Baraner’in karısı olarak tanıtıldığında hiddetle aya-
ğa fırlayıp “Ben, yazar Suat Derviş’im! Kimsenin karısı 
olarak yâd edilemem!” diyecek kadar cesur, insanların 
eşit ve hür olacağı güzel günler için savaşmaktan hiç 
vazgeçmeyecek kadar mücadelesine inanmıştır. Onlarca 
farklı karaktere can vermiş, yazılarını pek çok dilde ka-
leme almıştır. Fikirleriyle kadınlara ilham olan, bu güzel 
kadının ruhu hala bizimle…
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EMMA ÇİLİNGİR 
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 Kitap kurdu olduğum bilinir. Bu kez yolum Stephen 
King’ın yazdığı ‘Sadist’ adlı kitaba düştü. Kitabın arka 
yazısı ve kapak fotoğrafı ilgimi çektiğinden dolayı oku-
mak istemiştim. Başladım ve okudukça elimden düşme-
di. Her teneffüs ders bittiği gibi okuyordum, okudukça 
okuyasım geliyordu. Gerçekten bir solukta denir ya öy-
lesi anlayacağınız. Kitap Paul Sheldon ve Annie Wilkes 
adında iki karakter arasında geçiyor. Paul, ıssız bir yerde 
araba kazası geçiriyor, Annie onu kurtarıp evinde mi-
safir ediyor. Paul Annie’nin evinde umduğundan fazla 
kalıyor, içten içe buradan çıkamayacağına ikna oluyor. 
Ayakları kırık olduğundan da kalkıp istediği gibi evden 
çıkamıyor. Annie, Paul’u bir nevi evinde rehin olarak tu-
tuyor, ona büyük miktarlarda ilaçlar verip kötü davranı-
yor. Yazar, öyle bir anlatıyor ki o anları adeta korkuyor-
sunuz. Kitabın betimlemeleri çok detaylı ve güzel, sanki 
ana karakter sizmişsiniz gibi geliyor, tıpkı film izlermiş 
gibi heyecana kapılıyorsunuz.Odanın bir köşesinde sinip 
olanları izlemeye başlıyorsunuz. Çıt çıkarmadan oturu-
yorsunuz.  Olaylar tek bir evde geçiyor, ona rağmen çok 
heyecanlı olaylar oluyor. Sadece iki karakterle bu kadar 
güzel bir kitap yazabilen sadece Stephen King olmalı. 
Paul bir yazar, Annie ise kendisinin fanatik hayranı, aynı 
zamanda akli dengesi yerinde olmayan eski bir hemşire. 
Sağı solu belli değil, her an her şey olabilir, bu özelliği 
de kitabı sürükleyici kılıyor. Sonraki sayfalara geçme-
mek için kendinizi zor tutuyorsunuz. Annie hep tahmin 
ettiğimizin tam tersini yapıyor. Paul’un son kitabında 
ana karakterin öldüğünü ve kitabın sona erdiğini öğre-
nen Annie çıldırıp Paul’a kitabı tekrar yazdırıyor, aynı 
zamanda Paul’a bin bir tür eziyet çektiriyor. Roman için-
de roman demek doğru olacak. Paul bu durumdan nasıl 
kurtulacak, evden nasıl kaçacak, onu nasıl bir macera 
bekliyor? 

Romanı belki de daha iyi kavramak yazarı tanımaktan 
geçiyor denebilir. Evet, Stephen King’den bahsedelim. 
Kitapları üç yüz elli milyondan fazla satan, yetmiş dört 
yaşında olan Stephen King. Yazar, garip bir şekilde on 
üç sayısından korkuyor, altmış iki roman ve iki yüze ka-
dar öykü yazmış, aynı zamanda uçma fobisi var. Belki 
Stephen King’i “It” adlı filminden biliyor olabilirsiniz. 
Stephen King korku, doğaüstü kurgu, gerilim, suç, bi-
limkurgu ve fantastik türlerinde eserler üreten Amerikalı 
yazar ve senarist. Filmleri ve hikâyeleriyle bilinen bir 
yazar. Henüz kitaplarından birini okumadıysanız korku 
duygusunu hissetmemişsiniz demektir. Kitaplarını oku-
mak tıpkı film izlemek gibi eğlenceli ve sürükleyici. Ke-
yifli okumalar…

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

https://www.neoldu.com/stephen-king-hakkinda-bilinmeyen-15-gercek-28959h.htm
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Çin’deki on üç yıllık yolculuğum bittiğinde, öğrendiğim 
her şeyi ve hayatımı nasıl olumlu etkilediğini fark ettim. 
Ben de birçok kültürü deneyimledim. Evde annem ba-
bam ve kardeşlerimle Türkçe konuşuyor, okulda Çince 
ve İngilizce konuşuyordum. Ayrıca birçok arkadaş edin-
dim. Daha küçükken Çin Seddi’ne ayak bastığım zamanı 
hatta Çin mutfağını tattığım zamanı neredeyse hatırlaya-
biliyorum. 

Tüm bu noktaların yanı sıra, düşünce tarzımı tamamen 
değiştiren bir olay başıma geldi. Alışılmışın dışında yeni 
bir yerle tanıştığınızda birçok yanlış anlamayla karşıla-
şabilirsiniz. Kültürü, dili, yemekleri tuhaf düşünebilirsi-
niz ama kısa sürede ortama alışmaya başlıyorsunuz ve 
sonra topluma da alışıyorsunuz. 

When my 13-year journey in China had concluded, I 
couldn’t stop but notice the variety of cultures and lan-
guages I had endured, and how it had redounded positi-
vely on my personality and my perspective of life. I had 
lived life at the junction of multiple cultures; at home I 
spoke Turkish with my parents and siblings and at scho-
ol, I was exposed to Chinese and English. I forged life-
time relationships with peers who came from all corners 
of the planet. In retrospect, I can just about envision the 
time I set foot on the great wall when I was just 8 months 
old, and the time I even tasted the delightful platter of the 
Chinese cuisine. 

Besides all of these points, one main thing happened to 
me that changed the way I thought entirely. When you’re 
introduced to somewhere new that happens to be out of 
the ordinary, many misconceptions can be derived. You 
might think the culture, language, and food are peculiar, 
but in a short time you start familiarizing yourself with 
the environment and begin feeling as if you are part of a 
new society.  
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NEHİR GÖYMEN
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Hepimiz söylemişizdir özgürlüğümüzden vazgeçeme-
yeceğimizi. Dört duvar arasına sıkışıp kalamayacağı-
mızı… Her şeyimizi isteseler de bir tek özgürlüğümü-
zü vermeyeceğimizi… Bu kadar vazgeçilmez, bu kadar 
önemli olan özgürlük dedikleri nedir ki? Gerçek özgür-
lük için yüzyıllarca süregelmiş savaşlar, feda edilmiş 
milyonlarca can… Uğruna canımızı verdiğimiz özgür-
lük nedir? Ucu bucağı olmayan denizlere, gökyüzüne 
baktıkça hatırlarız en çok özgürlüğü. Sonsuzluk mudur 
öyleyse özgürlüğün ölçütü? Her istediğimizi istediğimiz 
zaman gerçekleştirmek midir? İstediğimizi almak mıdır? 
Zengin olmak mıdır mesela? Dilediğimizde davranmak 
mıdır? 

Ne sözler söylendi, ne şiirler, ne romanlar yazıldı özgür-
lük üzerine. Ancak belki de pek çoğumuz hala kavraya-
madı önemini. Çünkü zaten sahip olduğumuz bir şeyin 
önemini kavramak zordu çoğumuz için. Bizden önceki-
ler zaten savaşmış, canlarını feda etmişlerdi bizim öz-
gürlüğümüz için. Bizim savaşmamız gerekmemişti öz-
gürlüğümüze kavuşabilmemiz için. Ancak bizden önceki 
o kahramanlarımız, özgürlük nedir belki de bilmeden 
özgürlüğüne hiç kavuşamadan düşman bu topraklardan 
çıksın, vatanımızın bir avuç toprağı onlara kalmasın diye 
o kara toprağa girmişti. Vatan toprağını; damarlarındaki, 
muhtaç olduğu kudreti taşıyan o asil kanı ile sulamıştı 
özgürlük çiçekleri açsın diye. Peki, şimdi biz o özgürlük 
çiçekleri hiç solmasın diye çabalıyor muyuz gerçekten? 

Cenap Şehabeddin’in de dediği gibi “Hürriyet, hürriyetin 
ne olduğunu bilmeyenin hakkı değildir.” dolayısıyla öz-
gürlüğümüze sahip çıkmamızın ön koşulu da özgürlüğün 
ne olduğunu bilmekten geçiyor. Özgürlüğün ne olduğu-
nu anlamak için madalyonun tersinden de bakmak ge-
rekiyor aslında. Özgür olmamak tutsaklıktır. Tutsaklık, 
kişinin kendi iradesi ile yapmak istediği şeyleri yapma-
sına engel olunmasıdır. Hareketine engel olmak için dört 
duvar arasına hapsedilmiş mahkûmlar özgürlükten mah-
rum bırakılmış, tutsak kimselerdir. Mehmed Uzun’un 
deyişiyle, “Esaret yıkılmışlıktır, esir insanın dili kilitli, 
elleri zincirlidir, ne anlatabilir, ne de ahvalini yazabilir.” 
ancak asıl tutsaklık bedenimizin dört duvar arasına sıkı-
şıp kalması değil, düşüncelerimizin kafamızın içerisinde 
sıkışıp kalmasıdır. Asıl özgürlük ise kafamızda dolaşan 
düşüncelerin dilimize dökülebilmesidir. Dilimize dökül-
dükçe zincirlerin kırılması, bir bir yerlere saçılması ve 
bizi engelleyen düşünlerin ta içine işlemesidir. Sonra her 
zerremize bir kuş kanadı takıp alabildiğine uçmaktır.

Kaynakça:
https://starfikir.com/2017/03/09/esir-ve-tutsak-ile-ilgili-soylenmis-guzel-sozler/
https://nedir.ileilgili.org/tutsakl%C4%B1k
https://www.haberso.com/haber/5663456/ozgurluk-ile-ilgili-sozler

Photo by Dallas Reedy on Unsplash
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SUDE SÖYLEV
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— Çocukcağız Arabistan’da rahat eder.

Dediler, hayırlı bir iş yaptıklarına herkesi inandırmış 
olanların uydurma neşesiyle fakat gönülleri isli, evlerine 
döndüler.

Zaten babadan yetim kalan küçük Hasan, anası da ölünce 
uzak akrabaları ve konu komşunun yardımıyla halasının 
yanına, Filistin’in ücra bir kasabasına gönderiliyordu.
Hasan vapurda eğlendi gırıl gırıl işleyen vinçlere, üstle-
ri yazılı cankurtaran simitlerine, kurutulacak çamaşırlar 
gibi iplere asılı sandallara, vardiya değiştirilirken çalınan 
kampanaya bakarak çok eğlendi. Beş yaşında idi peltek, 
şirin konuşmalarıyla de güvertede yolcuları epeyce eğ-
lendirmişti.

Fakat vapur, şuraya buraya uğrayıp bir sürü yolcu bırak-
tıktan sonra sıcak memleketlere yaklaşınca kendisini bir 
durgunluk aldı. Kalanlar bilmediği bir dilden konuşuyor-
lardı ve ona İstanbul’daki gibi,

— Hasan gel!
— Hasan git!

Demiyorlardı, ismi değişir gibi olmuştu. 
Hayfa’ya çıktılar ve onu bir trene koydular.
Artık ana dili büsbütün işitilmez olmuştu. Hasan köşeye 
büzüldü, bir şeyler soran olsa da susuyordu, yanakları 
pençe pençe, al al olarak susuyordu. Portakal bahçele-
rine dalmış, göğsünde bir katılık, gırtlağında lokmasını 
yutamamış gibi bir sert düğüm, daima susuyordu.
Fakat hem pürnakıl çiçek açmış hem yemişlerle donan-
mış güzel, ıslak bahçeler de tükendi, zeytinlikler de sey-
rekleşti.

Yamaçlarında keçiler otlayan kuru, yalçın, çatlak dağ-
lar arasından geçiyorlardı. Bu keçiler kapkara, beneksiz 
kara idi, tüyleri yeni otomobil boyası gibi aynamsı bir 
cila ile kızgın güneş altında, pırıl pırıl yanıyordu.
Bunlar da bitti, göz alabildiğine uzanan bir düzlüğe çık-
mışlardı ne ağaç vardı ne dere ne ev! Yalnız ara sıra ko-
caman kocaman hayvanlara rast geliyorlardı; çok uzun 
bacaklı, çok uzun boylu, sırtları kabarık, kambur hay-
vanlar trene bakmıyorlardı bile... Ağızlarında beyazımsı 
bir köpük çiğneyerek dalgın ve küskün arka arkaya, ağır 
ağır, yumuşak yumuşak, iz bırakmadan ve toz çıkarma-
dan gidiyorlardı.

Çok sabretti, dayanamadı, yanındaki askere parmağıyla 
göstererek sordu, o güldü:

— Gemel! Gemel! dedi.
Hasan’ı bir istasyonda indirdiler. Gerdanından, alnından, 
kollarından ve kulaklarından biçim biçim, sürü sürü al-
tınlar sallanan kara çarşaflı, kara çatık kaşlı, kara iri ben-
li bir kadın göğsüne bastırdı. Anasınınkine benzemeyen, 
tuhaf kokulu, fazla yumuşak, içine gömülüveren cansız 
bir göğüs...

— Ya habibî! Ya aynî!
Halasının yanındaki kadınlar da sarıldılar, öptüler, söy-
leştiler, gülüştüler. Birçok çocuk da gelmişti, entarileri-
nin üstüne hırka yerine elbise ceket giymiş, saçları per-
çemli, başları takkeli çocuklar...
Hasan durgun, tıkanıktı; susuyor, susuyordu.
Öyle, haftalarca sustu.

Anlamaya başladığı Arapçayı, küçücük kafasında beli-
ren bir inatla konuşmayarak sustu. Daha büyük bir tehli-
keden korkarak deniz altında nefes almamaya çalışan bir 
adam gibi tıkandığım duyuyordu, gene susuyordu.
Hep sustu.

Şimdi onun da kuşaklı entarisi, ceketi, takkesi, kırmızı 
merkupları vardı. Saçlarının ortası, el ayası kadar sıfır 
makine ile kesilmiş, alnına perçemler uzatılmıştı. Deri 
gibi sert, yayvan tandır ekmeğine alışmıştı; yer sofrasın-
da bunu hem kaşık çatal yerine dürümleyerek kullanma-
yı beceriyordu.

Bir gün halası sokaktan bağırarak geçen bir satıcıyı ça-
ğırdı.

Evin avlusuna sırtında çuval kaplı bir yayvan torba, elin-
de bir ufacık iskemle ve uzun bir demir parçası, dağınık 
kıyafetli bir adam girdi. Torbasında da mukavva gibi bü-
külmüş bir tomar duruyordu.

Konuştular, sonra önüne bir sürü patlak, sökük, parça 
parça ayakkabı dizdiler.
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Satıcı, iskemlesine oturdu. Hasan da merakla karşısına 
geçti. Bu dört yanı duvarlı, tek kat, basık ve toprak evde 
öyle canı sıkılıyordu ki... Şaşarak, eğlenerek seyrediyor-
du. Mukavvaya benzettiği kalın deriyi iki tarafı keskin 
incecik, sapsız bıçağıyla kesişine, ağzına bir avuç çivi 
dolduruşuna, sonra bunları birer birer, İstanbul’da gör-
düğü maymun gibi avurdundan çıkarıp ayakkabıların 
altına çabuk çabuk mıhlayışına, deri parçalarını, pis bir 
suya koyup ıslatışına, mundar çanaktaki macuna parma-
ğını daldırıp tabanlara sürüşüne, hepsine bakıyordu. Su-
suyor ve bakıyordu.

Bir aralık nerede kimlerle olduğunu keyfinden unuttu, 
dalgınlığından ana diliyle sordu.

— Çiviler ağzına batmaz mı senin?
Eskici, başını hayretle işinden kaldırdı. Uzun uzun Ha-
san’ın yüzüne baktı:
— Türk çocuğu musun be?
— İstanbul’dan geldim!
— Ben de o taraflardan... İzmit’ten!

Eskicide saç sakal dağınık, göğüs bağır açık, pantolonu 
dizlerinden yamalı, dişleri eksik ve suratı sarı, sapsarıy-
dı; gözlerinin akına kadar sarıydı. Türkçe bildiği ve İs-
tanbul taraflarından geldiği için Hasan, şimdi onun sade 
işine değil, yüzüne de dikkatle bakmıştı. Göğsünün orta-
sında, tıpkı çenesindeki sakalı andıran kırçıl, seyrek bir 
tutam kıl vardı.

Dişsizlikten peltek çıkan bir sesle tekrar sordu:

— Ne diye düştün bu cehennemin bucağına sen?

Hasan anladığı kadar anlattı.

Sonra Kanlıca’daki evlerini tarif etti; komşunun oğlu 
Mahmut’la balık tuttuklarını, anası doktora giderken tü-
nele bindiklerini, bir kere de kapıya beyaz boyalı hasta 
otomobili geldiğini, içinde yataklar serili olduğunu söy-
ledi. Bir aralık ta kendisi sordu:

— Sen niye buradasın?
— Bir kabahat işledik de kaçtık!

Asıl konuşan Hasan’dı, altı aydan beri susan Hasan... 
Durmadan, dinlenmeden, nefes almadan, yanakları se-
vincinden pembe pembe, dudakları taze, gevrek, billur 
sesiyle biteviye konuşuyordu. Aklına ne gelirse söylü-
yordu. Eskici hem çalışıyor, hem de, ara sıra «Ha! Ya? 
Öyle mi?» gibi dinlediğini bildiren sözlerle onu söyle-
tiyordu; artık erişemeyeceği yurdunun bir deresini, bir 
rüzgârını, bir türküsünü dinliyormuş gibi hem zevkli, 
hem yaslı dinliyordu; geçmiş günleri, kaybettiği yerleri 
düşünerek benliği sarsıla sarsıla dinliyordu.
Daha çok dinlemek için de elini ağır tutuyordu.

Fakat nihayet bütün ayakkabılar tamir edilmiş, iş bitmiş-
ti. Demirini topraktan çekti, köselesini dürdü, çivi kutu-
sunu kapadı, çiriş çanağını sarmaladı. Bunları hep aheste 
aheste yaptı.

Hasan, yüreği burkularak sordu:

— Gidiyor musun?
— Gidiyorum ya, işimi tükettim.

O zaman gördü ki küçük çocuk, memleketlisi mini mini 
yavru ağlıyor... Sessizce, titreye titreye ağlıyor. Yanak-
larından gözyaşları birbiri arkasına, temiz vagon pence-
relerindeki yağmur damlaları dışarının rengini geçilen 
manzaraları içine alarak nasıl acele acele, sarsıla çarpışa 
dökülürse öyle, bağrının sarsıntılarıyla yerlerinden oy-
nayarak, vuruşarak içlerinde güneşli mavi, gök, pırıl pırıl 
akıyor.

— Ağlama be! Ağlama be!
Eskici başka söz bulamamıştı. Bunu işiten çocuk hıçkıra 
hıçkıra, katıla katıla ağlamaktadır; bir daha Türkçe ko-
nuşacak adam bulamayacağına ağlamaktadır.
— Ağlama diyorum sana! Ağlama!..

Bunları derken onun da katı, nasırlanmış yüreği yumuşa-
mış, şişmişti, önüne geçmeye çalıştı ama yapamadı, ken-
disini tutamadı; gözlerinin dolduğunu ve sakallarından 
kayan yaşların, Arabistan sıcağıyla yanan kızgın göğsü-
ne bir pınar sızıntısı kadar serin, ürpertici, döküldüğünü 
duydu.  

Refik Halit Karatay/ESKİCİ
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Peki Bundan Sonra 
Hasan’a Nasıl Bir Öykü Yazılabilir?

Nasıl da benziyordu gözleri, ağzı seneler evvel âşık oldu-
ğu kadına. Karşısında daha fazla ağlamaya gururu el ver-
medi: ‘Hoşça kal.’ dedi minik Hasan’a, ilk defa tanıştığı 
acılar içindeki oğluna. Daha beşikteyken ayrılmak kolay 
gelmişti seneler önce, daha hayatı bilmezken henüz ana 
dilinin konuşulduğu topraklarda yaşarken. Gençliğin 
verdiği gözü kara cesaretle daha sütten kesilmemiş bebe-
ğini ve sevgilisini bırakıp gelmişti bu çorak topraklara. 
Seneler sonra ilk defa pişmanlığı Hasan’ın yaşlı gözle-
rinde hissetti. Keşke diye geçirdi içinden, keşke... 

Yanında daha fazla kalmak için gösterdiği gayret birden 
panik içinde bir aceleye dönüştü, eşyalarını hızlıca to-
parlayıp sıradaki eve doğru yol aldı. Arkasından feryat-
larını duyduğu Hasan’ın sesi gittikçe kısılıyor, adımları 
hızlandıkça gözlerinden akan yaşlar hızlanıyordu. Sıra-
daki eve vardığında aklında hala tek bir şey vardı, geç-
mişi... Günler boyunca çivileri tek tek ağzında tutmaya, 
bir makine gibi seri ve kusursuz şekilde çakmaya ardın-
dan boyamaya devam etti. Sadece elleri değildi makine 
gibi olan, zihni de otomatiğe bağlanmış gibiydi. Günler, 
saatler geçiyor, geziyor, tamir ediyor ama yaşadığı anda 
hissetmiyordu. Yaptığı iş, yaşadığı yer, olduğu kişi ay-
nıydı ama artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Hasan için 
de durum pek farklı sayılmazdı, bir kere onu anlayan bi-
rini bulmuştu. 

Artık sessizliğini daha da inatla sürdürmeye kararlı, sa-
dece eskiciyi bekliyordu. Sanki masum çocuk kalbinde 
aralarındaki bağı hissetmiş, yemeden içmeden halasına 
eskici yine gelsin diye yalvarıyordu. Tam bir ay birbirle-
rinden habersiz hasret çektiler. Sonunda yetim olduğunu 
zanneden oğlunun çektiği acıyı bilmek dayanılmaz geldi 
eskicinin zaten pişmanlıktan dolup taşan bünyesine. Bi-
riktirdiği tüm parayı çantasına aldı, tamirci takımları ve 
birkaç giysisini toparladı, hızlıca çıktı evinden gecenin 
bir yarısı. Hızlı adımlarla Hasan’ın evine doğru yürürken 
geçmişini düşünüyordu. 

Arabistan’a gelmesindeki asıl amaç aslında para biriktir-
mekti ancak sevdiği kadının hastalıktan öldüğü haberini 
alınca lüzum görmemişti geri dönmeye. Onu hatırlatan 
her şeyden, kendi kanından, canından bile uzak kalmak 
istemişti. Öfke doluydu hatta minicik oğluna, o doğma-
saydı bu uzak memlekette ekmek peşine düşmek, sevdi-
ceğimi bırakmak zorunda kalmazdım diye düşünüyordu. 
Ta ki Hasan’ı tekrar görene kadar...  Bu düşüncelerle be-
raber sıklaşan adımları evin önüne gelince aniden kesil-
di. Terlemişti. Ensesindeki ıslaklığı, esen rüzgârı hissetz-
ti, derin bir nefes alıp kapıyı çaldı. Şansına, kapıyı açan 
Hasan’dı. Heyecan dolu gözlerinde tekrar memleketinde 
hissetti eskici. Şimdi sırada korku ve hüzünle indiği tre-
ne umut ve neşeyle binmek vardı Hasan için.
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Defterin kapağı aylardır açılmamıştı. Pelin bu defteri 
lisede çektiği zorlukları anlatmak için bir günlük gibi 
kullanırdı. Lise zamanında Pelin’in en yakın arkadaşı, 
sırdaşı olan bu defter Pelin üniversiteye gidince Pelin’in 
çocukluk evinde kalmış, tozlu bir rafa atılmıştı. Üniver-
site hayatı çok güzel geçen Pelin’in aklına bu defter bir 
daha hiç gelmemişti.

Sayfalarının ucu kıvrık, üstüne kahve kokusu sinmiş 
ve üzerinde uğurböceği baskıları olan bu eski defterin 
içindeki noktalama işaretleri ise lise zamanında Pelin’in 
ikinci en yakın arkadaşı olmuştu. Bu işaretler Bilge’nin 
en kötü ve en iyi anlarının hepsine tanıklık etmişti. Pe-
lin’in okuldaki arkadaşlarıyla arasının bozulmasından, 
düzelmesine; evi terk etmesinden, geri dönmesine Pe-
lin’in bütün yaşadıklarını bilirdi bu noktalama işaretleri. 
İşaretler, defterde uzun yıllar birlikte zaman geçirince 
Pelin’in dert ortakları oldukları gibi birbirlerinin de çok 
yakın arkadaşları olmuşlardı. Pelin’in yazılarıyla bir ara-
ya gelip bazen Pelin’in sevincini bazen de üzüntüsünü 
hep birlikte paylaşır, hissederlerdi. Hepsi birbiriyle çok 
iyi geçinirdi geçinmesine fakat virgül ve noktanın ara-
sındaki çekim bir başkaydı. Bu iki işaret hep birbirlerini 
kovalardı: Nokta hep virgülü takip eder, virgül ise nok-
tanın peşinden ayrılmazdı. Bu ikilinin bir araya gelme 
çabaları sürekli devam etse de bir türlü bir araya gele-
mezlerdi, onların arasındaki mesafeler çok yakın ama 
çok uzaktı. İkisi günlükte en çok kullanılan işaretlerdi 
ama ikisinin bir araya gelmesi günlüğün hiçbir kırışık 
sayfasında gerçekleşememişti. İkisi, hiç birlikte bu konu 
hakkında konuşma fırsatı bulamasa da ikisinin aklından 
geçen birdi: İkisi de onları bir araya getirebilecek tek 
işaretin noktalı virgül olduğunu biliyordu ama bu işaret 
çok sık kullanılan bir işaret olmadığı için noktalı virgü-
lü kullanmak Pelin’in aklına hiç gelmemişti. Hele şimdi 
bu olanak onlara hiç olmadığı kadar uzaktı. Çünkü Pelin 
üniversiteye gitmişti ve defteri yanına almamıştı. Bu tut-
kulu iki işaretin birleşmesi artık imkânsızdı. Ta ki Pelin 
ara tatilde üniversiteden dönene kadar…

Üniversitenin ilk senesinin ara tatiliydi. Pelin eve dön-
mek için çok heyecanlıydı. Bir taraftan lisede hiç sahip 
olamadığı, çok sevdiği, onun için çok değerli olan üni-
versite arkadaşlarından ayrılmak istemiyordu fakat diğer 
taraftan evi ve ailesini çok özlemişti. 

Üniversitede birçok yeni bilgi öğrendiğini ve kendini 
birçok konuda geliştirdiğinin farkında olan Pelin öğ-
rendiklerini ailesine anlatmak ve öğrendiklerini bir yere 
yazmak için sabırsızlanıyordu. Yazacağı yeri seçmişti 
bile lisede kullandığı günlüğü. Bu günlüğün onda özel 
bir yeri vardı. Lisede çektiği zorlukları o günlük olmasa 
atlatamazdı. Günlüğü kapağının üzerindeki o uğurbö-
ceklerini gözünde canlandı ve o fark etmeden gözleri 
dolmaya başladı. Ne kadar geliştiğini, değiştiğini öğren-
meyi hak eden biri varsa o da o günlüktü. Günlüğü üni-
versite heyecanıyla yanına almayı unutup bir daha aklına 
getirmediği için kendine kızıyordu. Eve gidip günlüğe 
kavuşacağı için içi içine sığmıyordu. Eve gelir gelmez 
Pelin hemen ailesiyle özlemini giderip güzel, uzun bir 
yemek yedi. Yemek boyunca aklındaki tek şey günlük-
tü. Yemek sanki bitmek bilmiyordu. Ailesiyle sohbet-
lere katılıyordu fakat aklının bir yani hep yukardaki o 
günlükteydi. Bir günlüğü eline alabilse neler neler ya-
zacaktı. Yazacağı şeyleri bitmek bilmeyen yemekte ka-
fasında şekillendirdi ve yemek biter bitmez bu hasreti 
sonlandırmak için hemen yukarı odasına çıktı ve günlü-
ğü tozlu raftan indirip yazmaya başladı. Yazarken ne ka-
dar dolduğunu ve yazmayı ne kadar özlediğini fark etti. 
Yazdıkça yazıyordu. Aklına gelen her şeyi, üniversiteyi, 
yeni arkadaşlarını sıra sıra günlüğün eskimiş sayfasına 
diziyordu. Yemekte yaptığı planlardan tamamen şaşmış-
tı. Artık, ne yazdığının, hangi noktalama işaretlerini kul-
landığının farkında değildi ama nokta ve virgül her şeyin 
farkındaydı. O günlükte daha önce hiç kullanılmamış bir 
işaret o gece ilk defa Pelin tarafından kullanılmıştı Nokta 
ve virgülün büyük özlemi Pelin’in bu günlüğe yazdığı en 
uzun yazıyla son buluşmuştu. Bu yazıda olduğu gibi Pe-
lin’in uzun bir aradan sonra günlüğüne yazdığı yazısında 
da noktalı virgül sadece bir kere kullanıldı. Bilge o gün-
lüğü bir daha hiç yanından ayırmasa da o yazı dışında 
bir daha asla noktalı virgülü kullanmak aklına gelmedi 
ama nokta ve virgül için bu tek kullanım yeterliydi. Di-
ğer kullanıldığı yerler artık onların umurunda bile değil-
di. Kavuşma gerçekleşmişti, bu defterde artık onlardan 
mutlusu yoktu.
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KUSURSUZ BİR ATIŞ 
YAPMAK MÜMKÜN MÜ?

DEMİR ÖNEL 
11-D

Bir dahaki sefere spor salonuna gittiğinizde, basketbol-
cuları şut atarken izleyin. Mekaniklerine bakmayın, daha 
çok şutlarının yayına bakın. Atış düz mü yoksa tam çem-
berin ortasına atmak için fazla bombe mi veriyorlar? Ya 
da şutörleriniz tutarlı bir kavise sahip mi yoksa sadece 
topu çembere mi fırlatıyorlar buna dikkat edin. Peki ma-
tematiği kullanarak kusursuz atışı yapmak mümkün mü? 
Yoksa bu tamamen tecrübe ve el alışkanlığı ile mi ilgili?
Antrenörler yıllardır oyuncularının uygun mekaniklerle 
şut atmasını sağlamaya çalışıyor. Ama gerçekte, iyi bir 
şutörü harika bir şutöre (ya da vasat birini iyi bir şutöre) 
dönüştürmek için sporcunun arc’ını geliştirmesi gerekir. 
Peki nedir bu ‘arc’? Arc, iki noktayı birleştiren herhangi 
bir düzgün eğridir. Yani matematiksel açıdan baktığımız-
da kusursuz bir basket için kusursuz bir arc şarttır. 

Bunu nasıl biliyoruz? Deneyimli araştırmacılar, bir atı-
şın en iyi şekilde gitmesi için gereken mükemmel açıyı 
ve derinliği (çemberin içine) bulmak için on yıldan faz-
la bir süredir çalışmalar yürütüyor. Noah Basketball’un 
kurucusu Alan Marty, dünyanın en iyi şutörlerini izle-
diğinde bunu araştıran ilk giren kişi oldu. Marty  bu şu-
törlerin, şutlarında sürekli olarak aynı orta yükseklikte 
kavise sahip olduklarını ve potaya derin şutlar attıklarını 
gördü. Ancak istatistikler NBA ve NCAA seviyesinde-
ki serbest atış yüzdelerinin 1958’den beri gelişmediği-
ni gösterdiğinden (sırasıyla %74 ve %68 sabit bir oran) 
çoğu oyuncu bunu henüz çözemedi. Marty, “Kusursuz 
şut atmanın cevabını bildiklerine inanan binlerce koç 
var.” diyor. “Öyleyse neden bu kadar çok uzman varken, 
NBA ve NCAA’da serbest atış yüzdesi sabit kaldı?” Bir 
sonuca varmak için Marty, Ulusal Basketbol Antrenör-
leri Birliği araştırma başkanı Jerry Krause; şimdi Noah 
Basketball’un CEO’su olan John Carter; ve NASA bilim 
adamı Dr. Tom Edwards’la beraber bir ekip kurdu. Bu 
ekip, oyuncuların daha fazla şut atabilmesi için fizik ve 
sinir-bilim temelli sağlam bir yöntem bulmak için yıl-
larını harcadı. Sonuç olarak, 45 derecelik bir optimal 
açıyla atış yapan ortalama bir şutör, 53 derecelik yüksek 
bir kavise sahip bir şutörden yaklaşık %11 daha fazla ba-
şarılı serbest atış yapacaktır. Aynı şey diğer şekilde de 
geçerlidir. 45 derecelik bir şutör, düz yaylı 35 derecelik 
bir atıcıdan %12 daha fazla serbest atış yapar. ŞEKİL 
1, 35- (kırmızı çizgi), 45- (yeşil çizgi) ve 53-derecelik 
(mavi çizgi) yayın nasıl göründüğünü gösterir. Araştır-
macılar atış için mükemmel kavisi keşfederken  aynı za-
manda en çok başarılı atışı yapabilmek için çemberdeki 
en iyi derinliği de belirlemek istediler. Çoğu antrenör her 
zaman “Her şeyi deliksiz atın.” diyerek oyunculara baskı 
kuruyor, ancak bu gerçekten oyuncuları eğitmenin en iyi 
yolu mu? Carter ısrarla “Hayır” diyor. 

Carter, “Bugün birçok oyuncu topu potaya yeterince de-
rinden atmıyor.” diye açıklıyor. Araştırma, topu potaya 
daha derinden atan oyuncuların daha fazla isabetli şut 
attığını açıkça ortaya koyuyor. En iyi şutörlerden bazı-
larını izleyin ve her zaman topu deliksiz atmadıklarını 
göreceksiniz. Bunun yerine, genellikle çemberin arkası-
na atarlar. Buna basketbol dilinde BRAD denir. Carter, 
özellikle bir oyuncunun en çok isabetli şut attığı nokta-
nın, çemberin önünden ortalama 11 inç öteye şut attığın-
da olduğunu söylüyor.  Carter, yüksek kavisli atıcıların 
ıskaladıkları zaman genellikle şutlarının kısa kaldığını, 
line-drive atıcıların ise atışlarında çok uzun olmaya me-
yilli olduklarını söylüyor. Yani sonuca baktığımızda ilk 
sorumuzun cevabını almış oluyoruz. Doğru bir matema-
tik ile kusursuz atış yapmak mümkün mü? Tutarlı bir ka-
vis ve sağlam bir kol mekaniği ile kusursuz atış yapmak 
mümkün.

Kaynakça:
https://winninghoops.com/article/building-the-perfect-arc/

https://www.scientificamerican.com/article/the-math-behind-the-perfect-free-throw/
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DOLMABAHÇE
SARAYI

SARP KIVRAK
8-B

Tarihi mekânları gezmekten, incelemekten hele de mekâ-
nın bir köşesinde durup yapıldığı dönemde kendimi ha-
yal etmekten zevk alıyorum. Mekânın mimarisi, odaları, 
eşyaları kullanarak, giysilerini giyinmiş halde kendimi 
ve o dönemdeki sözcükleri kullanarak konuştuğumu ha-
yal ediyorum. Bu sayede geçmişten günümüze yaşam 
biçiminin nasıl değiştiğini ya da nelerin aynı kaldığını 
analiz edebiliyorum. Tarihi mekânlar içerisinde özellikle 
saraylar; geçmişten günümüze siyasi, toplumsal, kültürel 
ve ekonomik durumumuzu etkileyen değerleri, yaşanan 
sorunlar hakkında kanıt göstererek bizlere aktarıyor. Bu 
nedenle on dokuzuncu yüzyılda yapılmış olan Dolma-
bahçe Sarayı acaba bize yapıldığı dönemle ilgili hangi 
gerçeklikleri gözler önüne seriyor? 

Dolmabahçe Sarayı

Dolmabahçe Sarayı’nın inşaatına, 1846’da Avrupa tipi 
bir saray yaratma isteği ile Abdülmecid tarafından Bal-
yan ailesinden Garabat Kalfa görevlendirilerek başlandı. 
Dolmabahçe Sarayı, görkemli kapılardan oluşan Bo-
ğaz’a karşı etkileyici cephesi ile 18. yüzyıldaki Avrupa 
sahil sarayları tarzında taş ve mermerde inşa edilmiş mo-
dern bir saray yapısıdır. Mimari tarz ve üslupta tamamen 
klasik Batı motifleri gösteren saray, muhteşem Muayede 
Salonu ve Harem bölümleriyle yine de Osmanlı gelene-
ğini devam ettirmiştir. Dolmabahçe Sarayı ile ilgili lite-
ratürde de bu ikilem görülmektedir. Bu sarayı tamamen 
Avrupa’ya bağlayan eserlerin yanında, sarayın gelenek-
sel bağlantılarını vurgulayanlar da vardır. 

Sarayın, tarihî Topkapı Sarayı’ndan tamamen farklı bir 
mimari anlayışıyla Avrupa sarayları tarzında inşa ve de-
kore edilmesi, Osmanlı üzerindeki Batı tesirini ve Batılı-
laşma isteğini göstermektedir. 

Sarayın dış dünya ile doğrudan ilişkisi olan ve giriş-
te ilk karşılaşılan bölümü Mâbeyin veya diğer adıyla 
Selâmlıktır ( Resmi Daire). Bu alanda en dikkat çekici 
yerlerden birisi de Kırmızı Salon’dur;Padişahın yabancı 
elçilerle görüşmeleri üst katta, Süferâ Salonu’na deniz 
tarafından bitişik büyük bir odada yapılmaktaydı.

Dolmabahçe Sarayı’nın Bahçesi
Geleneksel sanatların yanı sıra Batılı sanat anlayışlarının 
da benimsenmeye, öğrenilmeye başlandığı bu süreçte 
Osmanlı’nın önem vermeye başladığı sanatlardan biri de 
heykel sanatı olmuştur. İslami geleneğin yasaklaması se-
bebiyle padişahlar kendi heykellerini yaptıramamış, bu 
konuda tek adımı atan “Sultan Abdülaziz” olmuştur. 
İnsan heykelinin örneklerini göremesek de doğada çe-
şitli hayvan tasvirlerinin işlendiği pek çok heykel, sa-
rayın bahçesini süslemektedir. Dolmabahçe Sarayı’nın 
bahçesinde bronz ve mermerden pek çok heykel yer alır. 
Bunların büyük çoğunluğu Sultan Abdülaziz döneminde 
1864 yılında Fransa’dan sipariş edilmiştir. Dolmabahçe 
Sarayı Selamlık Bahçesi heykellerin çoğu Fransız hey-
keltıraş Pierre Louis Rouillard imzasını taşır. Aslında 
Rouillard ve eserler üzerinde çalışmış diğer heykeltıraş-
ların da imzası somut olarak heykellerin üzerinde yer al-
maktadır. Rouillard dönemindeki diğer heykeltıraşlardan 
farklı olarak heykellerde kalıplardan döküme kadar tüm 
emeği geçen tüm arkadaşlarının imzalarının eserlerde 
görünmesini istemiştir. 

Bu görkemli sarayın yapımı devlete, belgelere göre 
5.000.000 ila 6.000.000 arası altına mal olmuştur.

Kaynakça:
https://www.millisaraylar.gov.tr/blog/dolmabahcede-doganin-huzuru-saray-bahceleri
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 7, Say› 13, 2009, 205-240
https://islamansiklopedisi.org.tr/dolmabahce-sarayi
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SOĞUKKANLI BİR DİRE-
NİŞ HİKÂYESİ: DANTON

ALP KARADENİZ
9-C

 ‘’ Devrim, kendi çocuklarını yiyor.’’  Az önce okuduğu-
nuz söz, Fransız Devrimi’nden sonraki terör döneminden 
kalan meşhur bir söz. Sanırım bu söz tam olarak bu yazı-
da bahsedeceğim tarihi olayı konu alan filmin başkahra-
manının yaşadıklarına uyuyor: Georges Jacques Danton. 
1983 yılında seyirci ile buluşan Danton isimli filmimiz, 
1789 yılında gerçekleşip tüm dünyayı etkileyen, çağ 
açıp çağ kapatan, günümüzde etkilerini hâlâ hissettirme-
ye devam eden Fransız Devrimi’nin kahramanlarından 
Georges Jacques Danton’un yaşam ve ölüm arasında 
korkmadan yürüdüğü yolu anlatıyor. Filmde Danton’u, 
Gerard Depardieu canlandırırken, yönetmen koltuğunda 
ise Polonyalı yönetmen Andrzej Wajda oturuyor. 

Fransız Devrimi’nin kahramanlarından Avukat Georges 
Jacques Danton, halk arasında çok sevilen, sayılan bir 
isim.  Halk arasında “10 Ağustos Kahramanı” unvanı ile 
anılan Danton, terör döneminde hiçbir komiteye katıl-
mayacağını fakat hepsini destekleyeceğini açıklayarak 
Kamu Güvenliği Komitesine katılmayı reddetti. Bir 
süredir sağlık sorunları çeken Danton siyaseti bırakıp 
memleketi Arcis-Sur Aube’ye doğru yola çıkmış sonra-
sında ise yaşanan olayların da etkisiyle Paris’e geri dön-
müştür.

Danton, 1793 yılının Kasım ayında Paris’e döndüğünde 
katılmayı reddettiği Kamu Güvenliği Komitesi ve Dan-
ton’un eski dostu olan başkanları Maximilien Robes-
pierre insanlar hakkında çok rahat bir şekilde, acımasız 
kararlar verdiğini görmüştür. 

Dönemin hükümeti ihtilale zarar vereceğini düşündükle-
ri, kendi düşünceleri ile ters düşen, suçlu, suçsuz; genç, 
yaşlı; erkek, kadın fark etmeksizin herkesi acımasız bir 
şekilde giyotine göndermekteydiler. Eğer filmi izlerseniz 
hüküm giyen insanların işlemediği suçların ne kadar ra-
hat bir şekilde üstlerine yapıştırılmaya çalışıldığı mutla-
ka dikkatinizi çeken hususlardan birisi olacaktır. 

Adeta terör estiren Maximilien Robespierre ve komi-
tesinin sıradaki kurbanları ise eski dostu Danton ve ar-
kadaşları olmuştur. Robespierre önce bu duruma sıcak 
bakmasa da sonrasında komitenin fikirlerine ikna olur ve 
ardından Danton ve arkadaşlarının yargılanmasına karar 
verir. Devrimde aynı hedefler uğruna savaşan, birbirle-
rinin zekâsına hayran iki eski dost şimdi ise tüm halkın 
ilgi odağı haline gelen büyük bir davada karşı karşıya 
gelmiştir. 

Halkın büyük bir çoğunluğunun desteğini arkasına alan 
Danton’un kendi kurduğu mahkemede, onlarca insanın 
ona engel olmaya çalışmasına aldırmadan, cesur ve dü-
rüst bir şekilde yaptığı savunma ve oradaki halk ile ko-
nuşması filmde beni en çok etkileyen sahne oldu. Danton 
bu süreç boyunca başına geleceklerden hiç korkmadan, 
dik duruş sergileyerek fikirlerini açıkça beyan ediyor. 
Hatta kendisini davanın sonucuna dahi hazır hissediyor 
ve sonucu ne olursa olsun kazananın halk olacağını bili-
yor. Eğer halk kazanırsa kendisinin kazanacağını düşü-
nüyor.

Deniz fırtınalarında olduğu gibi, ihtilallerde de sağlam 
değerler dibe giderken, dalgalar hafif şeyleri suyun 
yüzüne çıkar. Balzac
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Yani her koşulda kazanan kendisi oluyor. Kendisini her 
daim halka ait hisseden Danton, film boyunca bu rahat-
lığını ve soğukkanlı oluşunu bizlere hissettirmeyi başa-
rıyor. Sanırım bu durumu mahkemede halka yaptığı ko-
nuşmasından bir kesit ile özetleyebilirim. 

‘’Neden ölmem gerekiyor? Cevap verebilecek tek kişi 
benim. Ölmem gerek çünkü samimiyim. Ölmem gerek 
çünkü her şeyi söylüyorum. Ölmem gerek çünkü onla-
rı korkutuyorum. İşte dürüst bir adamın katledilmesi 
için gerekli üç neden. Beni katledip bütün izleri silmek 
istiyorsunuz. Gazetecilerin not almasını yasakladınız. 
Kâtipler kollarını kavuşturmuş, sandalyelerinde öylece 
oturuyor. Onlar da emir aldılar, hiçbir şey yazmamak 
için. Her şey uçup gitmeli, her şey kaybolmalı. Benim 
de mi kaybolmamı istiyorsunuz? Hayır! Kaybolmaya-
cağım. Konuşuyorum ve sonuna dek konuşacağım. Zira 
ben ölümsüzüm! Ölümsüzüm çünkü ben halkım! Halk 
benimle birlikte. Ve siz katiller, siz katiller halk tarafın-
dan yargılanacaksınız. Ama yine de konuşuyorum ve ko-
nuşacağım. Belki bu salonun havası, bastırılan sesimin 
yankısını herkesin kulaklarında çınlatır.” 

Davanın sonunda Danton’un beklediği karar çıkıyor. 
Danton ise çok soğukkanlı bir şekilde onu giyotine ge-
tirenlerin arasından birine şu cümleyi kuruyor: “Beni 
yakında hatırlayacaksın, seni ise kimse hatırlamayacak. 
Evin yerle bir olacak.”

Danton filmi, izleyenleri 2 saat 16 dakika boyunca se-
naryosu içinde hapsetmekle kalmıyor, içerisinde insanlar 
için çok net mesajlar barındırıyor. Özellikle filmin ilk ve 
son sahnelerini bu duruma örnek gösterebilirim. Film, 
bizlere tarihi bilgiler verirken aynı zamanda insanları 
bazı konular üzerinde düşünmeye de teşvik ediyor. Dan-
ton filminde halkın gücünü hissetmek fazlasıyla müm-
kün. Neşet Ertaş’ın da dediği gibi: Bir ulusun türkülerini 
yapanlar, yasalarını yapanlardan daha güçlüdür.

Kaynaklar
 https://www.art-his.com/devrime-fransiz-kalmak-danton-1983/
https://www.prisma.de/filme/Danton,273007
https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/danton-1759-1794-1934-georges-ja-
cques-danton-french-lawyer-news-photo/905515306?utm_medium=organic&utm_sour-
ce=google&utm_campaign=iptcurl

https://www.filmaffinity.com/us/filmimages.php?movie_id=335272 
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OSMANLI’DA 
RESSAMLAR

NEHİR GÖYMEN
9-B

Resim sanatı; tarih boyunca insanların kendilerini, so-
runlarını, yaşadıklarını, duygularını, geçmişlerini ve 
gelecek ile ilgili beklentilerini anlatış biçimidir. Resim 
insanlığın konuşmayı icat etmeden başvurduğu bir ileti-
şim biçimidir, resim sanat olduğu kadar estetiğe duyulan 
bir ihtiyaçtır.

Selçuklulardan miras alınan minyatür resim, üç boyut-
lu resme göre daha eskidir. Üç boyutlu resmin ise Fatih 
Sultan Mehmet döneminde başladığı söylenebilir. Öyle 
ki Osmanlı padişahları içerisinde kendi portresini yap-
tıran ilk padişah, Fatih Sultan Mehmet’tir. Fatih Sultan 
Mehmet’ten sonra Yıldırım Beyazıt, Kanuni, Yavuz Sul-
tan Selim gibi padişahlar resim sanatına değer vermişler-
dir. Fakat bu resimler minyatürden öte geçememişlerdir. 
Osmanlı’da resim sanatının sanat dalları arasına katılımı 
Tanzimat Dönemi öncesinde Saray’ın isteği ve teşvikiy-
le gerçekleşmiştir. 

Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa ve Osman Nuri 
Bey Osmanlı’daki bazı önemli ressamlardandır. 

Osman Hamdi Bey 

Osman Hamdi Bey (30 Aralık 1842 – 24 Şubat 1910) 
Tanzimat Dönemi’nde yaşamış bir Osmanlı aydınıdır. 
Arkeolog, müzeci, ressam ve aynı zamanda Kadıköy’ün 
ilk belediye başkanıdır. İstanbul Arkeoloji Müzesinin 29 
yıl müdürlüğünü yapmıştır. Günümüzde Mimar Sinan 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak sürdüren 
Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisinin kurucusudur. İlk Türk 
ressamlarından birisidir ve Türk resminde figürlü kom-
pozisyon kullanan ilk ressam olarak tarihe geçmiştir. 
Daha 16 yaşlarındayken çizdiği karakalem çizimler ile 
çevresinin ilgisini çekmiştir. Hukuk öğrenimi için gittiği 
Paris’te kaldığı 12 yıl boyunca o dönemin ünlü ressamla-
rından olan Jean-Léon Gérôme ve Boulanger’in atölye-
lerinde çıraklık yapmıştır.

Osman Hamdi Bey, Mihrap tablosu
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Tanzimat Dönemi’nin yetiştirdiği bir Osmanlı aydını 
Osman Hamdi Bey, dünyaca ünlü eseri “Kaplumbağa 
Terbiyecisi” adlı tablosudur. Hamdi Bey, tabloda yer 
alan yaşlı, bakımsız ve yorgun erkek figürünü kendisi 
olarak resmetmiş, elinde tutuşturduğu nakkare çalgısıy-
la da mesnevi kültüründen gelen huzuru temsil etmişti. 
Tabloda bulunan 5 adet kaplumbağayı nakkare ile ter-
biye etmeye çalışan Osman Hamdi, bu tablosunda Os-
manlı bürokrasisinin ne kadar ağır işlediğini anlatmaya 
çalışmıştır. 1

1 https://www.sondakika.com/fotogaleri/dunyaca-unlu-tablo-kaplumbaga-terbiyeci-
si-nin/

“Kaplumbağa Terbiyecisi” –Osman Hamdi Bey

Osman Hamdi Bey, Halı Satıcısı Tablosu

Narlar ve Ayvalar, 1906 - Şeker Ahmet Paşa



51

Şeker Ahmet Paşa

Şeker Ahmet Paşa (1841 – 5 Mayıs 1907) Osmanlı res-
samı, asker ve bürokrattır. Harbiye Mektebinde aldığı 
anatomi ve perspektif dersleri ile resim yeteneğini ge-
liştirmiştir.  Resme olan ilgisi ortaya çıkınca Sultan Ab-
dülaziz tarafından Paris’e gönderilmiş, burada yedi yıl 
Léon Gérôme ve Boulanger’in atölyelerinde çalışmıştır. 
Sanatçı natürmortlarında özellikle ayva, nar, portakal 
ve incir gibi küçük boyutlu meyvelerle kompozisyonu 
kurguluyor ise bu meyveleri genelde üst üste istiflemekte 
ve birbirlerinin üzerine düşen gölgeleri ile ön-arka plan 
ilişkisini sağlamaya çalışmaktadır.  1

“Ormanda Oduncu” tablosunda usta ressamın ince işçili-
ği, tekniği ve gözlem yeteneği görülmektedir. Mistik bir 
atmosferin hâkim olduğu tabloda ressam köylü ve odun 
taşıyan eşeğini doğanın içinde küçücük resmederek do-
ğayı yüceltmiştir.

Osman Nuri Paşa 
 
Osman Nuri Paşa [1839 (?) – 1906 (?)], Türk ressam-
dır.  Harbiye dördüncü sınıfında iken Sultan Abdülme-
cid ve Sultan Abdülaziz’e yaver ve ressam olarak saraya 
alınmıştır. Daha sonrasında ise bu görevinde yükseldiği 
mirliva (tuğgeneral) rütbesi ile Harbiye ve Kuleli resim 
öğretmenliğine atanmıştır.    Osman Nuri Paşa aynı za-
manda Türk resminde ilk kez kahramanlık içeren bir ko-
nuya yer veren sanatçıdır. Preveze Deniz Savaşı’nı konu 
alan bir tablosu bulunmaktadır. Ünlü ressamlar yetiştir-
miş, Sami Yenik, Ahmet Ziya Akbulut, Hoca Ali Rıza ve 
Hüseyin Zekai Paşa’nın resim öğretmenliğini yapmıştır. 
Sanatı tanıtıp sevdirmek amacıyla büyük hizmetlerde 
bulunmuştur. 

1 http://www.leblebitozu.com/onemli-turk-ressamlardan-seker-ahmed-pasanin-13-e-
seri/

Narlar ve Ayvalar, 1906 - Şeker Ahmet Paşa

Ormanda Oduncu  - Şeker Ahmet Paşa

Osman Nuri Paşa’nın Natürmort ile peyzajı 
birleştirdiği “İstanbul “adlı yapıtı

Kaynakça:
https://cdn1.ntv.com.tr/gorsel/7O4_TDlyw0KYBlobfbe3fA.jpg?width=1000&mode=both&scale=both&v=1599388092458
http://osmanli.site/sanat-osmanli-sanatci/diger-zanaat-ve-sanatlar/osmanli-resim-sanati-onemli-ressamlar/
https://www.kulturportali.gov.tr/portal/turk-resim-sanati
 http://www.leblebitozu.com/wp-content/uploads/2016/04/narlar-ve-ayvalar.jpg https://tr.wikipedia.org/wiki/Osman_Hamdi_Bey
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeker_Ahmet_Pa%C5%9Fa https://tr.wikipedia.org/wiki/Osman_Nuri_Pa%C5%9Fa_(ressam)
https://www.istanbulsanatevi.com/wp-content/uploads/2020/12/osman-nuri-pasa-istanbul-b.jpg
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osman_Nuri_Pa%C5%9Fa_(ressam)
https://www.arthipo.com/artblog/unlu-ressamlarin-hayat-hikayeleri/osman-hamdi-bey-kimdir-hayati-eserleri-tablolari-calismalari-resimleri.html
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Dünya 4,5 milyar yıldır hem kendi ekseni etrafında hem 
de güneşin etrafında elipse yakın bir yörüngede dönmek-
tedir. Milyarlarca yıldır süren bu dönüşün hiçbir değişik-
liği olmuyor mu?

Birinci Dünya Savaşı sırasında Sırp bilim insanı Milu-
tin Milankovitch, bu dönüşün sabit olmadığı değişmeler 
olduğunu ortaya atmıştır. Milankovitch teorisinde Dün-
ya’nın hareketindeki nispeten küçük değişikliklerin ikli-
mi nasıl etkilediğini matematiksel bir devinimle tanım-
lar.  Milankovitch, Dünya’nın zaman içinde iklimde bu 
kadar büyük değişiklikleri nasıl deneyimleyebileceğini 
belirlemek için  Pleistosen sırasındaki buzul çağlarının 
zaman çizelgesiyle Dünya’nın konumunun varyasyonla-
rı hakkındaki verileri birleştirdi. 1   böylece Dünya’nın 
değişen yörünge parametrelerine bağlı olarak değişen 
Güneş radyasyonu miktarlarını hesaplamıştır. Milan-
kovict gezegenimizin sahip olduğu üç farklı konumsal 
döngünün dünya iklimini etkilediğini; Dünya’nın yörün-
gesinin eksantrikliği, gezegenin eksen eğikliği ve ekse-
ninin yalpalaması ile bunun bir döngü halinde olduğunu 
iddia etmektedir.

Eksantriklik 
Eksantriklik, Dünya’nın yörüngesinin şeklinin mükem-
mel bir çemberden ne kadar saptığını ölçer. Bu değişim-
ler Dünya ile Güneş arasındaki mesafeyi etkiler.
NASA’ya göre, Dünya’nın yörüngesi, 100.000 yıl bo-
yunca eksantrikliğini yaklaşık 0’dan 0.07’ye doğru de-
ğişmekte ve tekrarlanmaktadır. Şu anda,   Dünya’nın 
eksantrikliği en az eliptik (en dairesel) noktasına yakın-
dır ve yaklaşık 100.000 yıllık bir döngüde çok yavaş bir 
şekilde azalmaktadır.

1  https://www.livescience.com/64813-milankovitch-cycles.html seri/

Eksen Eğikliği
Dünya’nın eksen eğikliği, mevsimleri yaşamamızın ne-
denidir. Indiana Üniversitesi Bloomington’a göre eğim-
deki hafif değişiklikler, Dünya’nın belirli yerlerine düşen 
güneş radyasyonu miktarını değiştiriyor. Dünya’nın ek-
seni şu anda 23,4 derece eğik durumda ve bu açı yaklaşık 
41.000 yıllık bir döngüde çok yavaş bir şekilde azalmak-
tadır. Eksen eğikliği azaldıkça yıllık sıcaklık farklarının 
azalmasına yani daha sıcak kışlara ve daha soğuk yazlara 
neden olacaktır. Bu durum yüksek enlemlerde daha bü-
yük buz tabakaları oluşturmasına neden olacaktır. Buz 
örtüsü arttıkça, Güneş’in enerjisinin daha fazlasını uza-
ya geri yansıtarak dünyanın daha fazla daha soğumasına 
neden olur.

MİLANKOVITCH 
DÖNGÜLERİ 

KADİR AY
9-D
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KAYNAKLAR
https://ihow.pro/tr/p/dunya-50-000-yil-sonra-nasil-gorunecek/ihu6-eQ7xKeAxu2Az-qAMvuNe3zTnDgSb3LevguOO_8
https://climate.nasa.gov/news/2948/milankovitch-orbital-cycles-and-their-role-in-earths-climate/
https://www.livescience.com/64813-milankovitch-cycles.html
https://evrimagaci.org/milankovitch-donguleri-paleoiklim-degisiklikleri-insansilarin-evrimini-nasil-etkiledi-428

Presesyon  
Dünya dönerken, merkezden biraz uzakta dönen oyuncak bir top gibi ekseni üzerinde hafifçe sallanır. Bu yalpalama, 
Dünya'nın ekvatorda şişmesine ve dönüşünü etkilemesine neden olan Güneş ve Ay'ın yerçekimi etkilerinin neden oldu-
ğu gelgit kuvvetlerinden kaynaklanmaktadır. Eksensel presesyon ayrıca mevsimlerin zamanlamasını kademeli olarak 
değiştirir, zamanla daha erken başlamasına neden olur ve Dünya'nın ekseninin Kuzey Kutbu'nda (Kuzey Yıldızı) işaret 
ettiği yıldızı kademeli olarak değiştirir.
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Son zamanlarda çok fazla duymaya başladığımız bir 
tamlama var: Hidrojen ekonomisi. Peki ya nedir bu hid-
rojen ekonomisi, neden ülkeler için gelecek yılların en 
önemli gelir kapılarından birisi olarak görülüyor ve ne-
den bize geleceğe dair umut aşılıyor? Bu yazıda sizlere 
bu konulardan bahsetmeye çalışacağım.

Dünyamız, yenilenemeyen enerji kaynaklarından yeni-
lenebilir enerji kaynaklarına bir geçiş yapmaya hazırla-
nıyor. Buna günlük hayatımızda çokça şahit oluyoruz. 
Örneğin okula ya da işe giderken etrafımızda yavaş ya-
vaş “hibrit” diye adlandırılan elektrik enerjisiyle çalışan 
otomobillere denk gelmeye başladık. Hidrojen enerjisi 
de bu geçişte kendisine önemli bir yer buluyor.

Dünyada oldukça fazla şekilde bulunan hidrojen; ulaşım 
araçlarımıza, elektrik santrallerimize ve bunlar gibi bir-
çok şeye kaynak oluşturabilir. Hidrojen enerjisini kulla-
nırken iklim değişikliğine veya çevre kirliliğine neden 
olmadan doğa dostu bir şekilde işlerinizi yürütebilirsi-
niz. Hidrojen, ulaşım araçlarında enerji kaynağı olarak 
kullanıldığında çıkardığı tek yan ürün su olduğundan 
dolayı çevreye zarar vermez. Fakat hidrojen üretimi için 
aynı durum maalesef ki geçerli değil. Hidrojen, neredey-
se tamamı hala doğal gaz içeren ve karbon kirlenmesi 
yaratan işlemler sonucu üretiliyor. Sadece bunlar değil 
hidrojen ekonomisinin büyümesini yavaşlatan başka hu-
suslar da var. Hidrojeni sadece üretmek için değil, üreti-
len hidrojeni makine ve araçlarda kullanmak için de çok 
yüksek miktarda para harcamak gerekiyor. 

Üretilen hidrojen gazının dağıtımının, doğal gaz dağıtım 
şebekesine benzeyen bir sistemle dağıtılması öngörülür. 
Fakat hidrojen gazı dağıtımı doğal gazdan daha zordur. 
Hidrojenin contalardan daha kolay sızması ve dağıtım 
borularında çatlaklara sebep olması bu durumu zorlaştı-
ran hususlardan bazılarıdır.

Petrole bağımlı enerji üretiminin mevcut ve gelecekte 
öngörülen gidişatı, yenilenemeyen enerji kaynaklarının 
oluşturduğu karbondioksit emisyonları ve Kyoto Proto-
kolü’nün emisyonlara getirdiği sınırlamalar hidrojenin 
hazır ve sınırsız bir seçenek olarak değerlendirilmesine 
sebep oluyor. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi üretim 
aşamasındaki zorluklar, hidrojen ekonomisinin geliş-
mesini ve enerjisinin günlük hayatımızda daha aktif bir 
rol alabilecek hale gelmesini engelliyor. Fakat hiç şüp-
he yok ki hidrojen enerjisi üretimini sağlıklı ve düzen-
li şekilde yapabilecek olanaklar sağlanırsa ilk faaliyete 
geçen devlet kendi ekonomisine çok ama çok büyük bir 
katkı sağlayıp bir süre sonra diğer devletleri kendisine 
bağımlı hale getirecek. 

İlerleyen yıllarda hidrojen ekonomisinin gelişimini ve 
günlük hayatımızda kullanımının ne kadar ileriye gide-
ceğini hep beraber göreceğiz. Hangi ülkeler bu konuda 
ileriye dönük düşünüp yatırım yapacak, şu anki ekono-
misi neredeyse tamamen petrol üzerine kurulu olan Orta 
Doğu ülkelerini neler bekliyor? Bu soruların cevaplarını 
merak eden tek kişinin ben olmadığını düşünüyor, yük-
sek miktarda para, enerji, güç ve doğanın bizlere sergi-
lemeye hazırladıkları bu merak uyandırıcı tablonun daha 
net bir şekilde görüneceği zamanı iple çekiyorum. 

Kaynaklar: 
https://muhendistan.com/hidrojen-enerjisi-nedir/
https://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/Hidrojen%20Enerjisi%20Bilgilendir-
me%20Notu_120721.pdf

HİDROJEN ENERJİSİ

ALP KARADENİZ 
9-C
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HOŞ MU ERİM?

MEHMET ÇETİNER
11-E

Hoşmerim ya da Höşmerim olarak telaffuz edilen tatlı-
mız Marmara Bölgesi başta olmak üzere her bölgemizde 
sıkça tüketilen bir tatlıdır. Balıkesir yöresine ait olan bu 
tatlı başta Balıkesir, Bursa, Tekirdağ ve Çanakkale ol-
mak üzere en çok bu illerde tüketilir. Aynı zamanda bu 
tatlıya Peynir Helvası da denmektedir. 

İlk yemek kitabımız olan Melceü-t Tabbahin’de hoşme-
rim tatlısının tarifine yer verilmiştir. 

Bu tarif şöyledir: 

Hoşmerim, sündürme dahi derler bir kıyye miktarı 
tuzsuz taze peynir veyahut teleme dedikleri peynirden 
tedarik edip el ile bir tencere içine ufaklayıp kor üs-
tüne vaz birle karıştırmaya başlayalar tâ ki kaynayıp 
eridikte içine on dirhem miktarı dakîk-i hâs (has un) 
zammedip yine karıştırıldıkta yağını koyuverip peynir 
şekeri gibi uzamaya başladıkta indireler. Taamı latif bir 
taamdır. Tenâvül buyrula. Bazıları şeker veya asel dahi 
hîn-itenâvülde vazederler, latif olur.1

                                  

1 http://ekitap.yek.gov.tr/Uploads/ProductsFiles/_57.%20Melce%C3%BC’t-Tabb%-
C3%A2hin.pdf

İlk höşmerim tatlısının Orta Asya’dan gelen Anadolu 
Yörükleri tarafından yapıldığı bilinmektedir. Rivayete 
göre bu tatlının güzel bir de hikayesi vardır. Anlatılan-
lara göre uzun yıllar askerlik yapıp evine dönen eşini 
gören Fadime Hanım çok sevinir. Hemen bir yemek 
yapmaya başlar ancak evde sadece peynir, yumurta ve 
un vardır. Fadime Hanım bu malzemeleri tencereye ko-
yarak pişirmeye başlar. Tatlıya bakarak görüntüsünden 
ve kokusundan memnun olduktan sonra üzerine de bal 
gezdirip eşine sunar.  Eşine servis yaptıktan sonra onun 
gözlerine beğenecek mi diye bakar. Eşinin biraz tadına 
bakmasını bekledikten sonra:

- Hoş mu erim? diye sorar. 
Kocası da memnuniyetle ‘’Hoş hoş.’’ diye cevap verir. 
Bu olayın ardından bu meşhur tatlının hikâyesi dilden 
dile anlatıla anlatıla ‘’hoşmerim’’ ve ardından ‘’höşme-
rim’’ şeklinde kalıplaşır.        

Kaynakça: 
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sahrap-soysal/hos-mu-erim-hosmerim-41609860
http://bilgiokulu.net/hosmerim-hikayesi-tarifi/
http://sindirgida.com/hosmerimin-hikayesi-hos-mu-erimden-hosmerime/
https://cdn.yenicaggazetesi.com.tr/news/443065.jpg                    
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Dil, insanların birbirini anlaması kimi zaman uzlaşması 
ve kimi zaman beraber iş yapması için insanların ihtiyaç 
duyduğu en temel gereksinimdir. Bu nedenle eğitimde 
dile önem verilmesi gerekmektedir.  Atatürk’ün gittiği 
okulları bilmek dışında kimse Atatürk’ün gördüğü dil 
eğitimi hakkında pek fazla bilgiye  sahip değildir. Bu-
nun nedeni de Atatürk’ün dil öğrenirken kendi gayreti-
nin ön plana çıkması ve deneyimleyerek öğrendiğinden 
kaynaklı olup bu nedenle günümüzde fazla bir kaynak 
bulunmamasındandır.  

Atatürk bulunduğu yerlerde farklı kişilerden farklı diller 
öğrenme şansı bulmuştur. Örneğin ilkokul zamanlarında, 
babasının vefat etmesi üzerine dayısının çiftliğine giden 
Atatürk, cami hocası ve Rum kilisesinde görevli olan 
papazdan Rumca ders almıştır. Bu dönem uzun soluklu 
bir süreç  olmamıştır ancak devamında  Atatürk, Selanik 
Askeri Rüştiyesinde Fransızca dersi görmeye başlamıştır 
ve Fransızcadan çok iyi notlar aldığı bilinmektedir. Daha 
sonra Manastır Askeri İdadisine giden Atatürk, burada 
yabancı dil dersi almakla kalmayıp, Fransızcaya hâkim 
olan bir arkadaş edinmiştir. Ali Fethi, Atatürk’e dil konu-
sunda destek olup aynı zamanda onu, Fransız yazarlar ve 
Fransız  siyasal düşünceleriyle tanışmasını sağlamıştır. 
Harp Okulu yıllarında Mustafa Kemal Atatürk üzerinde 
etkili olan kişilerin başında Fransızca öğretmeni Necip 
Asım Bey, Talim öğretmeni Rahmi Paşa ve muavinleri 
gelmektedir. Fransızca dil seviyesinin yükselmesi ko-
nusunda en çok istifade ettiği kişi ise sınıf arkadaşı Ali 
Fuad Cebesoy’dur. 

Tanınmış bir aileye mensup olan ve İstanbul’da eğitim 
veren saygın bir Fransız Okulu olan Saint Joseph’i bi-
tiren Ali Fuad, çok iyi seviyede Fransızca bilmektedir. 
Atatürk bu dönemde Fransız yazarları okumakta ve hatta 
Fransız basınını takip etmektedir. Atatürk’ün Harp Aka-
demisinde Fransızca, Almanca ve Rusça eğitim gördüğü 
bilinmektedir. Sonuç olarak dil açısından donanımlı bir 
şekilde eğitim hayatı geçirdiğini söylemek mümkündür. 
Atatürk bulunduğu görevlerde, katıldığı savaşlarda ve 
antlaşmalarda yabancı dil kullanmaya devam etmiştir. 
Yabancı dilin Atatürk’e katkısı çok büyüktür çünkü ya-
bancılarla iletişim kurmak ve hatta ciddi konuları görüş-
mek belirli bir seviyede  yabancı dil gerektirmektedir. 
Bu nedenle uluslararası ilişkilerin geliştiği bu dönemde 
yabancı dile önem verilmeli, sağlıklı bir iletişim kurmak 
adına herkes gayret göstermelidir.

Kaynakça:
http://xn--kaynakahttps-pdb//dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1193392

https://www.turk.org.au/welcome-en/

ATATÜRK 
VE YABANCI DİL 

İPEK COŞKUN
11-E
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“CAZ”IN DOĞUŞU

AZRA NOYAN
11-E

Caz müziği ilk olarak 1880’lerde New Orleans’ta ortaya 
çıkmıştır. New Orleans’ın coğrafi konumu ve toplumun 
yaşayış şekli cazın ortaya çıkışında büyük bir etkendir. 
Bu yıllarda New Orleans, Amerika’nın ticaret merke-
ziydi. Ayrıca liman şehri olduğundan çok insan çeken, 
işlek ve etkileşimlere açık bir şehirdi. Şehirde çok fazla 
bar ve eğlence yerinin oluşu, kültürlerinde renkli bir eğ-
lence hayatını yaratmıştı. Bu dönemde canlı müziğe ve 
yeniliklere olan ihtiyaç bitmek bilmiyordu. Dans etmek 
19. yüzyılın en popüler aktivitesi haline gelmiş ve dola-
yısıyla müzisyenlere de iş imkânları doğurmuştu. Canlı 
müzik ve yenilik ihtiyacı müzisyenlerin kendi stillerini 
yaratmalarına sebep olmuştu. Ayrıca New Orleans ve 
çevresine Afrika’dan getirilen kölelerin müzik gelenek-
lerini ve zevklerini de beraberinde getirmeleri de cazın 
doğuşunda zson derece etkili olmuştur.

Tarihsel süreç içinde bu toprakların Batı ülkeleri ara-
sında el değiştirmesi toplumun kimliğini de etkilemiş-
tir. İspanya’nın bu toprakları Fransa’dan alması üzerine 
farklı etnik gruplardan bireylerin evlenmesi çok rastlanı-
lan bir olaya dönüşmüştür. Bunun yanında İspanyolların 
getirdiği kurallar özellikle siyahi kölelerin özgürlüğüne 
kavuşmasını ve özgür siyahilerin sayısının artmasına ne-
den olmuştur. Bu olayların etkisiyle farklı etnik kökenli 
kişilerin evlenmesi Afrika ve Avrupalı ırkın karışmasına, 
siyah ve beyaz kişileri birleştirerek bir kültür etkileşimi-
ne yol açmıştır. Buradan anlayacağımız gibi New Orle-
ans, her türlü ırkın etkileşimine maruz kalmış bir eğlence 
kentidir. Müziğin bu hızlı gelişimi Amerikan iç savaşının 
çıkmasıyla daha da hızlanmış ve insanlar özgürlükleri 
için çalmaya başlamışlardır. Daha sonraki süreçte Ra-
gtime adlı bir müzik türü ortaya çıkmıştır. Orkestrala-
rın 1890’lar boyunca çaldıkları müzikler cazı etkilemiş 
ve cazın biçimlenmesinde rol oynamıştır. Sonuç olarak 
şunu söyleyebiliriz ki caz müziği Afrikalıların çalgıları 
ve müzik tarzı ile Avrupa müziğinin karışımıyla ortaya 
çıkmış bir müzik türüdür ve popülerliği hala devam et-
mektedir. 

Kaynakça: 
https://www.cazodasi.com/cazin-tarihi
https://www.delinetciler.net/showthread.php?t=33764

https://www.gq.com/story/the-john-coltrane-record-that-made-modern-music
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KOMPLET
HETEROKROMİ

ZEYNEP CİVANER
10-B

İnsanlarda çok nadir görülen, gözlerin iki farklı renkte 
olmasına heterokromi denir. Bu hastalık genetiktir. Göze 
rengini veren pigmentin iris tabakasındaki yoğunluğu ve 
renk dağılımı göz rengini belirliyor. Kahverengi göz pig-
ment miktarının baskın olması, renkli göz pigmentinin az 
olması anlamına geliyor. Her iki gözün iris tabakasında 
pigment yoğunluğu miktarı farklı gözlerde farklı renkler 
oluşturuyor ve ortaya heterokromi hastalığı çıkıyor. As-
lında doktorlar bunu hastalık olarak adlandırmıyor daha 
çok kalıtsal ve genetik bir bozukluk olarak adlandırıyor. 
Bu katılsak bozukluk Waardenburg sendromu hastalık-
ları ve doğum anında yaşamın ileriki dönemlerinde ger-
çekleşen travmalar sonucunda ya da genetik bozukluğu 
olan kişilerde görülebilir.

Heterokrominin iki farklı çeşidi vardır: Bölgesel hete-
rokromi ve merkezi heterokromi. Bölgesel heterokromi, 
eğer bir insanın bölgesel heterokromisi varsa iris aynı 
bölgede iki farklı renk pigmentinin birleşmesiyle oluşu-
yor demektir. Bu kişiler, göz renginden farklı bir rengi 
bir nokta olarak görür. Genellikle en yaygın olarak hay-
vanlarda (kediler ve köpeklerde) görülür. İnsanlar üze-
rindeki etkisi çok nadirdir. Merkezi heterokromi tek bir 
gözün irisinde iki ayrı renk pigmentinin bulunmasından 
oluşur. İrisin merkez (gözbebeği) bölgesiyle çevresel 
(kirpiksi) bölgesi farklı renklere sahiptir ve gerçek iris 
rengi dış renktir. Göz rengi temel olarak konsantrasyonu 
ve pigment dağılımı iris dokular içinde belirlenir. Göz 
rengini belirleyen süreçler tam olarak anlaşılır olmamak-
la birlikte o kalıtsal göz rengini birden fazla genin be-
lirlendiği bilinmektedir. İnsan gözünde dış görünümünü 
belirleyen üç gerçek renk vardır: Kahverengi, sarı ve gri.

Heterokromi genetik rahatsızlığının bir tehlikesi olmadı-
ğı için tedavi edilmesine gerek yoktur.

Kaynaklar:
https://tahlil.com/blog/heterokromi-nedir-bir-tehlikesi-var-midir-2516
https://tr.wikipedia.org/wiki/Heterokromi#/media/Dosya:June_odd-eyed-cat_cropped.
jpg

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/iki-gozun-farkli-renkte-olmasinin-sebebi-nedir
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1 Mol sayısı herhangi maddede 6,02 çarpı 10 üzeri 23 
kadar atom veya molekül içerme miktarıdır. Buna Avo-
gadro sayısı da denmektedir. 1 Mol, 1 düzine veya 1 des-
te gibi bir ölçüttür. Öğretmenimiz bize konuyu ilk anlat-
maya başladığında aklımda konuyla ilgili oluşan birşey 
yoktu o yüzden 1 mol denince aklıma ilk ne geldiyse 
onun hakkında birşey çizmek istedim. 

1 Mol, 1 dolar veya 1 euro gibi aklımda canlandı ve onu 
bir para birimi gibi düşündüm. Eğer Mol bilim dünya-
sının para birimi olsaydı Türk lirası karşısında değeri 
ne kadar olurdu ? Karikatürümde karakterlerden biri ‘‘1 
Mol 7 Türk lirasını geçti haberin var mı ?’’ diyor öbürü 
de şaşırarak ‘‘Gerçekten mi’’ diyor. 

Bu karikatür yarışmasına farklı bir bakış açısıyla hem 
ülkemizin şu anda bulunduğu durumu göz önüne alarak 
hemde okulda öğrendiğim konuyu birleştirerek böyle bir 
karikatür yaptım.

Amatör olarak uğraştığım hobilerimden biri olan karika-
tür alanında okulumuzun böyle bir etkinlik düzenlemesi 
ve benim ilk üçte yer almam beni çok mutlu etti. Benim 
karikatürümün öyküsü bu şekilde umarım siz de beğe-
nirsiniz.

MOL SAYISI

ARDA KOŞTU
10-E
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YENİ İLAÇLAR ÜRETEBİLMEK 
İÇİN BÖCEKLERİ KORUMAK

DİLARA CAN
11-F

Düşündüğümüzden çok daha fazla ilaç, doğadaki can-
lıların bileşenlerinden esinlenerek oluşturulmuştur. Do-
ğaya baktığımızda bitki ve hayvan özlerinin hastalıklara 
şifa olması yeni değildir. Hatta bu özlerin kullanımı on 
binlerce yıldır devam etmektedir.  Doğal yaşamın içinde 
insanlar gibi bunu birçok canlı kullanmaktadır.  Örneğin 
kapuçin maymunları kendilerini sivrisineklerden  uzak 
tutmak için bedenlerini kırkayak toksini ile ovarlar. Aynı 
şekilde şempanzeler de tehlikeli orman bitkilerini tüke-
terek bağırsak parazitlerinden kurtulmaya çalışır. İlaç bi-
limi  ve kimyası antik temellere ve mükemmelleştirilmiş 
öz alma, karakterize etme, değişiklik yapma ve doğal 
ürünlerin testine dayanır. Bu yüzden modern ilaç bilimi, 
doğadan odağını uzaklaştırmıştır ve başlangıç çizgisin-
den kendini laboratuvara ve kimyasal bileşimlere yön-
lendirmiştir. Bu değişimin temel sebebi doğada umut 
verici birçok kimyasal olmasına rağmen onları bulmanın 
kolay olmamasıdır. 

Laboratuvar temelli ilaç buluşları birçok başarıya imza 
atmıştır bununla beraber yeni yaklaşımlar bir kez daha 
doğal ürünlere odaklanmayı harekete geçirmiştir. Anti-
biyotik direnci gibi yükselen sağlık krizleri böylelikle 
umut verici seviyeye ulaşmıştır. Böcekler ortaya çıktık-
ları her türlü oyukta, karasal alanın tartışmasız en büyük 
ustalarıdır. Sonuç olarak diğer organizmalar ile böcek-
ler arasında şaşırtıcı bir etkileşim dizisi bulunmaktadır. 
Saldırma ve savunma amaçları doğrultusunda büyük bir 
bileşen çeşitliliğinin evrimine yol açılmıştır. Böceklerin 
dikkat çekici çeşitliliği gezegendeki diğer tüm hayvan 
gruplarının önüne geçmiştir. Böcekler çok uzaklarda 
var olan en çeşitli hayvanlar olsa da onların potansiyel 
kaynaklarını bulmak o kadar da kolay değildir. Buna 
rağmen, küçük böcek gruplarında yapılan araştırmalar-
dan bile birçok gelecek vadeden bileşen tanımlanmıştır. 
Bunlara örnek olarak gök sinekler yani çift kanatlılar ta-
kımından oestroidea üst familyasına ait böcek familya-
sından elde edilen antimikrobiyal bileşenler verilebilir. 
Bu bileşeneler viral enfeksiyonları ve tümörleri engelle-
mekte kullanılır. Diğer birçok böceğin larvası da potan-
siyel antimikrobiyal bileşenler bulundurur. Poly paulista 
adlı yaban arısı zehrinin kanser tedavisinde kullanılmak-
tadır. Böceklerin zehirlerinden ve salgılarından üretilen 
ilaçlar sayesinde sağlık sektöründe çığır açıcı gelişmeler 
yaşanıyor.  Doğamızdaki el değmemiş her bir parça ek-
sildikçe ise sağlığımızı koruyabilecek birçok hayvansal 
ve bitkisel kaynaklı madde tehlikeye giriyor. 

Böceklerin yaşam ortamlarının yok olmasıyla ne yazık 
ki potansiyel ilaçlardan kendimizi yoksun bırakıyoruz. 
İnsanlar doğadaki her canlının korunmasına yardım et-
menin insan sağlığına birçok iyi yönde etkisi olduğunu 
unutmamalıdır. Doğada gözle görülebilen ve izlenmesi 
gereken bir düzen vardır. Bu düzeni bozmadan kimya-
sal laboratuvar ürünlerinin yanı sıra doğadaki mucizeleri 
kullanmak hepimizin görevidir.

Kaynaklar:
https://www.ieltsdeal.com/ielts-academic-reading-cambridge-14-reading-test-3-passa-
ge-2-saving-bugs-to-find-new-drugs-with-top-solutions-and-detailed-explanations/

https://academic.oup.com/bioscience/article/57/11/949/234322?login=true
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SU İÇMENİN ÖNEMİ VE İNSAN 
BEDENİNE FAYDALARI

BÜŞRA TURHAN
10-B

Yaşam Kaynağı Su
Dünyanın üçte birini oluşturan su, evrende bulunan en 
önemli maddelerden biridir.  Özellikle oksijenden sonra 
insan yaşamı için su şarttır. İnsan vücudunun en az yarısı 
sudan oluşur ve bu suyun yarısından fazlası hücrelerde-
dir. Geri kalanlar da dokularımızda, sindirim sistemimiz-
de ve damarlarımızda bulunur. İnsan vücudunda bulunan 
su oranı bireyin yaşına, cinsiyetine, boyuna, kilosuna, 
öbür faktörlere göre değişkenlik gösterebilir. Bu oran 
erkeklerde %60, kadınlarda ise %70’e yakındır. Yaşımız 
ilerledikçe vücudumuzdaki su oranı artmaya, yağ oranı 
ise azalmaya başlar. 

Su, yediğimiz ve içtiğimiz besinler aracılığıyla vücuda 
girer. Sindirim sisteminde emilerek kana karışır. Kana 
karıştıktan sonra vücuda dağılır ve kan, gerekli organlara 
suyu taşır. Sonrasında kılcal damarlardan çıkarak doku 
sıvısını oluşturur. Gerekli organlara iletilen su ise hücre-
lerde kullanıldıktan sonra hücreden çıkarak doku sıvısı-
na dönüşür, oradan da kan dolaşımına katılır. Böbreklere 
gelen önemli bir miktar su bazı sistemlerde kullanılarak 
dışarı atılır.

Beyin; suyun vücuttaki akışını düzenleyen, komutları 
veren organdır. Aynı zamanda ne zaman ve ne kadar su 
içmemiz gerektiği veya suyun yeterli olup olmadığı da 
beyin tarafından belirlenir. 

Normal bir bireyin günde içmesi gereken su miktarı 2 
– 3 litre kadardır. Çay, kahve gibi içecekler vücutta su 
kaybına neden olacağı için suyu sade bir şekilde içmek 
daha faydalıdır.

Vücudun sıvı alımı ve verimi bir denge içerisindedir. 
Günlük sıvı alımının günlük sıvı kaybına eşit olması 
gerekmektedir. Bu denge bozulduğunda sistemlerde ve 
bedende birtakım rahatsızlıklar görülebilir. Yeterli su tü-
ketimi insanı sağlıklı bir bedene kavuşturur ve bağışıklık 
sistemini güçlendirir. Eğer yeteri kadar su içilmezse hal-
sizlik, baş ağrısı, kilo sorunları, sindirim bozuklukları ve 
daha birçok sıkıntı baş gösterir.

Suyun Vücuttaki Önemi:

-Vücut ısısını dengede tutar.
-Metabolizma hızlanır. 
-Kabızlığı önler.
-Atık ve toksik maddelerin dışarı atılmasını sağlar.
-Kan hacmini ve basıncını dengeler.
-Solunuma yardımcı olur.
-Ödem atımında rol oynar.

Kaynaklar:
https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/sites/default/files/posterler/su_poster.pdf
https://www.europeanhydrationinstitute.org/the_importance_of_hydration/ 

Photo by Daniel Sinoca on Unsplash
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DÜNYANIN EN TEHLİKELİ 
HAYVANLARI

ELİZ NAZ ÖZALEVLİ
9-C

1) Avusturalya 
Kutu Denizanası: 
Hint- Pasifik Okya-
nusu’nda yaşayan 
bu canlı 70 insanı 
aynı anda öldürebi-
lecek zehre sahiptir. 

Bu normal bir denizanasının 350 kat fazlası demektir. 
Dokunaçlarının boyu 3 metreyi bulabilen bu canlı dün-
yanın en zehirli hayvanı olarak kabul edilir.

2) Kara Mamba: 
Anavatanı Afrika 
olan kara mamba 
adını ağzının için-
deki siyahlıktan 
alır. Boyu 4,5 met-
reye kadar çıkabi-

len bu yılan dünyanın en uzun ikinci yılınıdır. Dünyanın 
en hızlı kara yılanı unvanına sahip olan bu yılan elapidae 
familyasındandır. Kara mambanın tek bir ısırığındaki 
zehir, yaklaşık 16 yetişkin insanı öldürebilir. Kara mam-
banın sahip olduğu nörotoksik zehri doğadaki en etkili 
zehirlerden biridir. Sinir sistemi ve kasları felç edip en 
sonunda ise solunum sistemini durdurur. Neyse ki pan-
zehri vardır. Ancak panzehri alınmadığı zaman kurban 
20 dakika içinde ölür. Panzehir alınmadığı taktirde ölüm 
oranı yüzde yüzdür.
 Oldukça saldırgan olan bu yılan vücudunun üçte biri 
kadar yaklaşık 1.20 metreye kadar zıplayabilir. Hem 
gündüz hem de gece aktif olarak avlanan kara mambalar 
rahatsız edilmedikleri sürece inlerinden çıkmazlar. 

3) Avusturalya 
K a y a b a l ı ğ ı : 
Avustralya sahil 
ve kıyılarında 
yaşayan bu balık 
kumun altına 
veya bir taşın ar-

kasına saatlerce saklanarak gizlenmesi ile meşhurdur. 
Avustralya kayabalığı zehirlediği bir insanı 2 saat içinde 
öldürebilir. Bu zehrin panzehrinin olmasının yanında sı-
cak su temasıyla bu zehrin etkisi oldukça azalır. Öyle ki 
Aborjinler bu balığı avlayıp yağda kızartarak yemekte-
dir. Gobiidae familyasından olan bu balık genellikle 10 
cm büyüklüğündedir.

4) Kırmızı Hint Akrebi:  Hin-
distan, Pakistan, Nepal ve Sri 
Lanka’da yaşayan bu akrep, 
dünyanın en zehirli akrebi ola-
rak bilinir. Boyu bir silgiden bü-

yük olmasa da bu akrebin soktuğu insanlar, yüksek kalp 
basıncından çok hızlı bir şekilde ölür. Panzehri bulunur. 

5) Koni Salyangozu: Koni sal-
yangozu mermer yüzeyli salyan-
goz olarak da bilinir. Bu zehirli 
salyangoz genellikle Avustralya 
kıyılarında yaşar. Çay fincanın-
dan daha küçük olan bu hayvan 
zehirlediği yetişkin bir insanı 
dakikalar içinde öldürebilir. Sal-

dırdığı zaman karşı tarafın bedenine dişlerini geçirir ve 
yüzlerce zehrin karışımını bir anda enjekte eder. Bu ya-
vaş yürüyen salyangoz yetişkin, sağlıklı bir insanı 10 da-
kika içerisinde öldürebilir ve bu zehrin panzehri yoktur. 
Yapılan araştırmalar sonucu bu zehrin oldukça yüksek 
protein barındırdığı ve morfinden 10.000 kat daha etki-
li acı dindirici olduğu keşfedilmiştir. Ağrı kesici ilaçlar 
için bu zehrin üzerinde çalışılmaktadır. 

6) Mavi Halkalı Ahtapot: Se-
kiz santim çaplı, derisindeki 
mavi halkalardan ismini alan bu 
ahtapot, Avustralya ve Japonya 
kıyılarında yaşar. Bu zehirli can-

lı genellikle küçük kabuklularla beslenir. Bu sevimli ah-
tapotun tek bir ısırığı yetişkin bir insanı dakikalar içinde 
öldürebilir. Isırılan kişi, tetrodotoksin nörotoksin içeren 
zehir yüzünden nefes kaslarının işlevselliğini yitirmesiy-
le boğularak ölür. 
KAYNAKÇA: 
https://www.nationalgeographic.com/animals/invertebrates/facts/box-jellyfish
https://www.nationalgeographic.com/animals/reptiles/facts/black-mamba 
https://oceanconservancy.org/blog/2017/03/13/the-blue-ringed-octopus-small-but-de-
adly/
 https://www.youtube.com/watch?v=UwgZjEfBUS4
https://factanimal.com/indian-red-scorpion/

FOTOĞRAFLAR:https://turkish.aawsat.com/home/article/2840461/avust-
ralya%E2%80%99da-15-y%C4%B1l%C4%B1n-ard%C4%B1ndan-de-
nizanas%C4%B1-kaynakl%C4%B1-ilk-can-kayb%C4%B1
https://www.cnnturk.com/spor/black-mamba-ne-demek-kobenin-lakabi-black-mam-
ba-nedir
http://fencebilim.com/fenveteknolojiresim/137.html
https://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/kirmizi-hint-akrebi-254
https://marjinalkafa.com/2019/05/22/olumcul-avci-tropik-koni-salyangozu/
https://www.ensonhaber.com/yasam/mavi-halkali-ahtapot-nedir-nerede-yasar-mavi-hal-
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2018 yılı itibariyle Çin, küresel GSYH’nin %18,6’sın-
dan sorumlu. Dünyadaki bilgisayarların % 41’ini, klima-
ların % 34’ünü ve inanılmazdır ki cep telefonlarının % 
70’ini ihraç etmektedir. Çin küresel bir ekonomik güç 
olmuştur. 

Peki, bunu nasıl başardılar? 

Çin’in zirveye tırmanışını tüm dünya neden bu kadar geç 
fark etti?

Yıl 1949. Komünist Çin’in lideri 2. Dünya Savaşı’nda 
ABD’nin sağlam ittifakı ile galip gelince Çin Halk Cum-
huriyet’ini kurulur. Mao’nun Çin’inde zenginlik herkes 
arasında paylaştırılır. Ayrıca Çin finans, yiyecek ve ürün 
açısından kendi kendine tamamen yetecektir. Artık ne 
menkul kıymetler borsası ne de kapitalist Batı ile diplo-
matik veya ekonomik ilişki vardır. Çin ve 542 milyonluk 
halkı dünyanın geri kalanından ayrılır.

Yıl 1958. Mao, çoğunlukla tarıma bağlı olan devasa ül-
kesini modernleştirmek için milyonlarca köylüyü tarla-
larını bırakıp fabrikalarda çalışmaya teşvik eder. Bunu 
herkesin kabul etmesini garantiye almak için kültürel bir 
devrim başlatır, muhalifleri eğitim kamplarına gönderte-
rek cezalandırır. Paramiliter gruplar, burjuvazi entelek-
tüellere saldırır. Pek çok şehir keşmekeşin eşiğine gelir 
ve en az bir milyon insan ölür. Bu sırada Çin geniş çaplı 
bir kıtlık, mahvolan altyapı ve çökmüş ekonomiden dar-
be alır. Dünyanın geri kalanı da bunu göz ardı eder.

1960’ta Çin’in ekonomisi 59 milyar dolar değerindedir. 
ABD’nin 543 milyar dolarlık ekonomisi yanında Çin, 
küçücük kalır.

Yıl 1972. Amerika, Mao ve SSCB’deki komünist ittifak-
ları arasındaki ayrışmadan faydalanarak Mao’yu indir-
menin zamanının geldiğine karar verir. Richard Nixon, 
Çin’i ziyaret eden ilk ABD başkanı olur. 25 yıllık izolas-
yon sonunda Mao, Amerika’yla bağlarını tekrar kurma-
ya hazırdır ve Nixon, Çin’de Amerikanvari demokrasi 
kurmalarını teşvik eder. Ama yüce lider 1976’da ölünce 
otokrat sistemi onunla birlikte ölmez, sadece yepyeni bir 
yöne gider.

ÇİN’İN EKONOMİK 
YÜKSELİŞİ

MEHMET ARDA YILMAZ
7-C
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1978’in sonunda Çin’in kontrolünü alan Deng Xiaoping, 
biraz para kazanabilirlerse batıya açılmayı düşüneceğini 
söyler. Dünyaya bir sinyal gönderir: Komünist Çin, iş 
yapmaya hazır.

Çinliler, 1979 yılında ekonomik reform programı uygu-
layarak başlarlar ve dört özel ekonomi bölgesi oluşturur-
lar. Bu bölgelerin Komünist Çin’in diğer bölgelerinden 
farklı kurallarda oynamasına izin verilir. Burada fabri-
kalar batıya mal ihraç edebilir ve ihracatçılar kapitalist 
ülkelerle ticaret yapabilirler.

İlk özel ekonomik bölgelerinden biri 1980 yılında 59 bin 
nüfuslu Shenzhen balıkçı köyüdür. 2016’ya kadar nüfu-
su 12 milyona çıkar, kişi başına düşen GSMH %24 bu-
çuk bin artarak büyük bir fark ortaya çıkar. Bu ilk özel 
ekonomi bölgelerinde fabrika müdürleri, Çin’in dev iş 
gücünden faydalanarak inanılmaz seviyede düşük mali-
yetli ihracatlar yapar ve verimlilik tavan yapar.

Bir özel ekonomi bölgesi “Guangdon” eyaletinde hep-
sinden önemli bir ürün vardır: Oyuncaklar. 1500’den 
fazla oyuncak fabrikasına sahip bu bölge dünyanın en 
büyük oyuncak üretim sahasıdır ve her sene milyarlarca 
dolar ihracat yapar.

Dünyanın başka bir yerinde bunun adı kapitalizmdir. Fa-
kat Çin’de bu, Çin karakteristikli sosyalizmdir. Çin ka-
rakteristikli sosyalizm sayesinde Çin, batıdaki ucuz mal-
lara olan dev talepten faydalanmaya başlar. Ekonomik 
açıdan hızlıca yükselme gösterir. 1990 yılında Çin’in 
ekonomisi 360 milyar dolar değerindeyken Amerika tam 
6 trilyon dolarla birincidir.

Kapitalizme böyle açılınca Çin liderleri bir sorunla karşı-
laşır. Gençler sadece kâr elde etmekten fazlasını isteme-
ye başlarlar. 1989 ilkbaharında Çin’in başkenti Pekin’in 
Tiananmen Meydanı’nda öğrenciler her gün protestolar 
düzenlemeye başlayarak demokrasi, konuşma özgürlü-
ğü ve özgür basın isterler. Fakat 4 Haziran’da meydana 
tanklar ve birlikler sevk edilir, göstericilerin üzerine ateş 
açılır. Çin hükümeti ölü sayısını hiçbir zaman açıklamaz 
ve bu olay tüm dünyaca “Tiananmen Meydanı Katliamı” 
olarak bilinir.

Aralık 1990’da “Şanghay Menkul Kıymetler Borsası”nı 
yeniden açarlar, borsa heyecanı alevlenir. Hisseler satılı-
ğa çıkar ve bu Çinliler için yeni bir oyundur. Bu gerçek 
bir kapitalist olma şansıdır.

Çin, hâlâ komünist bir ülkedir ama piyasa ekonomisine 
dönüşümü neredeyse tamamlanmıştır. 1990’ların sonun-
da Çin’in ekonomik başarısının ibareleri dört bir yan-
dadır. Yabancı markalar Çin’in milyarlarca tüketicisine 
ulaşmak için hemen mağazalar açar. Ama çoğu Çinli 
yurt dışından gelen pahalı ürünleri karşılayamaz. Sahte 
ürünler için dev bir talep oluşur.

Çok geçmeden Çin yapımı sahte ürünler tüm dünya-
ya satılır. Orijinallerini satanlar ise pek mutlu değildir. 
Amerika, Çinli liderlerin sahte mal üretimiyle mücadele 
etmelerine ısrar eder. Çin de yemin eder. Ama günümüz-
de bile dünyadaki sahte malların %85’inin Çin’den gel-
diği tahmin edilmektedir.

1998 yılında Çin “Dünya Ticaret Örgütü”ne girer. O yıl-
larda Çin ekonomisinin değeri 1 trilyon dolar seviyesine 
ulaşmışken Amerika 9 trilyon dolar ile öndedir.

Daha sonra 2008’de küresel bir ekonomik kriz gerçek-
leşir. Bu kriz 1929 yılından beri görülen en büyük eko-
nomik krizdir. ABD’de o yıllarda milyonlarca insan işini 
kaybeder. Çin de bu krizden büyük bir darbe alır, yüzler-
ce fabrika kapatılır. İnsanlar eskisi gibi alışveriş yapa-
maz. Çin’in yeni lideri Hu Jintao ise hiç endişelenmez. 
Tüm kayıp, devletin cebinden karşılanır. 586 milyar do-
larlık bir kurtarma paketi çıkarılır.

2008 çöküşü Çin için ufak bir sallantı olur ama yeniden 
yükselişe geçmeye hazırlardır. Ekonomileri gelişme-
ye tekrar başlayınca devasa projelere yatırım yapmaya 
başlarlar. Bunların en büyüğü 2015 yılında başladıkları, 
Çin’in en doğusundan Londra’ya uzanan 12.000 kilo-
metrelik bir demir yoludur. Çin bu altyapı projesi için 
yüzlerce milyar doları gözden çıkarmıştır.

Günümüze gelindiğinde Çin’in ekonomisi tam 13 trilyon 
dolar değerindeyken Amerika’nınki 20 trilyon değerin-
dedir. Sorulması gereken soru şudur:

Çin, Amerika’yı ne zaman geçecektir?

1960 Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla 

2019 Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla
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Sultan Genç Osman 14 yaşında iken amcası Sultan Bi-
rinci Mustafa’nın tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı 
tahtına oturdu. Annesi onun yetişmesi için çok titiz dav-
randı. Sultan Genç Osman iyi bir terbiye ve tahsil gördü. 
Sultan Genç Osman, Fatih Sultan Mehmet devrine kadar 
yapıldığı gibi saray dışından, Şeyhülislam Es’ad Efendi-
nin ve Pertev Paşa’nın kızları ile evlendi. Tarihte eşine 
az rastlanır bir şekilde tahtan indirilip Yedikule zindan-
larında boğularak şehit edilen Sultan Genç Osman, ba-
bası Sultan Birinci Ahmed’in Sultanahmet Camii’nin ya-
nındaki türbesine defnedildi. Tahta çıkar çıkmaz devlet 
erkânı içindeki üst düzey yetkilileri değiştiren, müderris 
ve kadıların atanma yetkilerini şeyhülislamdan alan Sul-
tan Genç Osman yenilikçi bir padişahtı.

NE GİBİ YENİLİKLER YAPMAK İSTİYORDU?

Sultan Genç Osman, Lehistan seferindeki başarısızlığı-
nın sebebi olarak askerin gayretsizliğini görüyordu. As-
keri alanda bazı yenilikler yapma fikri böylece gelişti. 
İşe Kapıkulu Ocakları ile başladı. Yaptırdığı sayımda, 
asker sayısının maaş defterindeki kişi sayısından az ol-
duğunu anlayınca fazladan para vermeyi kesti. Bu du-
rum da daha önce fazladan gelen paraları kendi ceplerine 
atan zabitlerin, Sultan Genç Osman’a düşman olmaları-
na yol açtı. 

Sultan Genç Osman her şeyin farkındaydı ancak tecrü-
besiz olması yüzünden istediği yenilikleri yapamıyordu.
 
Anadolu, Mısır ve Suriye askerlerinden oluşacak yeni 
bir ordu kurmak istiyordu. Aynı zamanda saray, harem 
ve ilmiye teşkilatlarını yeniden kurmak, yeni kanunlar 
çıkarmak gibi yenilikçi düşünceleri de vardı. Kapıkulu 
Ocakları bu durumdan rahatsızdı ve bunu belli etmekten 
kaçınmıyorlardı.

Şeyhülislam Es’ad Efendi’nin başında bulunduğu ilmi-
ye sınıfı ise fikir belirtmiyordu. Genç Osman’ın Halep, 
Erzurum, Şam ve Mısır Beylerbeylerine asker yazdır-
mak için gizli bir irade gönderdiğinin yeniçerilerce öğ-
renilmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Sultan Genç 
Osman asker toplamak için Anadolu’ya bizzat kendisi 
gitmek istiyordu. Bu arada İstanbul’a, Dürzi lider Maa-
noğlu Fahreddin’in Lübnan’da bir isyan çıkardığı haberi 
geldi. Sultan Genç Osman bunu bir fırsat bilerek isya-
nı bastırmak için Anadolu’ya gideceğini söyledi. Ancak 
Sadrazam Dilaver Paşa ve Şeyhülislam Es’ad Efendi, 
koskoca padişahın küçük bir isyan için Anadolu’ya git-
mesine gerek olmadığını söyleyerek Sultan Genç Os-
man’ın Anadolu’ya geçmesini engellemeye çalıştılar. 
Başka bir çaresi kalmayan Sultan Genç Osman, hacca 
gideceğini ilan etti. Daha önce hiçbir padişah hacca git-
memişti. Sadrazam Dilaver Paşa ve Şeyhülislam Es’ad 
Efendi onu vazgeçirmek için çok uğraştılarsa da Sultan 
Genç Osman fikrinde kararlıydı. 

Padişahın geçeceği güzergâhtaki vilayetlerin beyler-
beyleri haberdar edildi ve hazırlık yapmaları istenirdi. 
Sultan Genç Osman’ın yanında 500 yeniçeri ve sipahi 
olacak, geri kalan asker İstanbul’un korunması için İs-
tanbul’da kalacaktı. Sadrazam, defterdar, nişancı, rikab 
ümerası, gedikliler, 40 müteferrika ve 40 divan kâtibi 
hac kafilesinde yer alıyordu.

GENÇ OSMAN 
(II. OSMAN)

TAHA MERT ERSAYIN
11-A
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NASIL ÖLDÜ?

Padişah otağının Üsküdar’a kurulmasından bir gün önce 
yeniçeriler Süleymaniye’de toplandılar. Ayaklanan ye-
niçeriler saraya girip bazı devlet adamlarını öldürdüler. 
Yeniçeri ve sipahileri ikna etmek isteyen Sultan Genç 
Osman, yeniçeri ağalarını merhamete getirmeye çalıştı. 
Ancak bunda başarılı olamadı. Yerine kardeşi Sultan Bi-
rinci Mustafa ikinci kez tahta çıkarıldı. İsyancılar o an 
için Sultan Genç Osman’nın öldürülmesini düşünmü-
yorlardı. Ancak Sultan Genç Osman’ın ne kadar dirayetli 
bir padişah olduğunu bilen isyanın elebaşları padişahın 
Yedikule zindanlarına götürülüp orada öldürülmesini 
istediler. Sultan Genç Osman sekiz tane cellata karşı 
koymasına rağmen boğularak şehit edildi. Sultan Genç 
Osman’ın naaşı, ertesi gün Sultanahmet Camii’nde kılı-
nan cenaze namazından sonra Sultan Ahmet Camii’nde 
babasının türbesine defnedildi. Sultan Genç Osman’ın 
şehit edilmesi Anadolu’da bazı isyanların çıkmasına se-
bep oldu. Osmanlı halkı padişahın şehit edilmesini hiçbir 
zaman hazmedemedi. Sultan Genç Osman; gençliğinin 
en güzel günlerinde tahta çıkmış ve hep milletinin iyiliği 
için çalışmış, azim ve irade sahibi bir padişahtı. Ancak 
Sultan’ın gençliği ve tecrübesizliği kendisine bu hazin 
sonu hazırladı.

Kaynaklar
https://www.google.com/=https%3A%2F%2Fbianet.org%2Fsystem%2Fuploa-
ds%2F1%2Farticles%2Fspot_image
https://www.google.com/=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2F-
commons%2Fthumb%2F3%2
http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=435#:~:text=Sultan%20Gen%-
C3%A7%20Osman%2C%203%20Ka
https://tr.wikipedia.org/wiki/II._Osman
https://islamansiklopedisi.org.tr/osman-ii
https://www.timeturk.com/genc-osman/biyografi-780968

https://www.google.com/search?q=gen%C3%A7+osman+hotin+sefer&tbm=isch&ved= 
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Tarih boyunca dünya üzerinde birçok savaş ve isyan 
çıkmıştır. Bu isyanların nedenleri ve sonuçları farklılık 
gösterir. Fakat tarihteki bazı olaylar sıra dışı bir yapıya 
sahiptir ve dünyada değişimin başlangıcı olarak diğer 
milletlere de örnek yaratır. Buna en çarpıcı örnek Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nin kurulmasına yol açan “Boston 
Çay Partisi”dir.

Bu isyanın yaşanmasının en büyük sebebi İngilizlerin 
Amerika kıtasındaki sömürgelerine ağır vergiler yük-
lemesiydi. 18. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere eko-
nomik olarak sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. İngilizler 
Fransa ile Kanada için yaptığı 7 Yıl Savaşı’nı kazanmış 
olmasına rağmen savaş yaralarını saramamış ve bunun 
faturasını Amerika’daki 13 koloniye kesmişti. İlk olarak 
1765 yılında Pul Yasası yürürlüğe girmiş, On Üç Kolo-
ni ellerindeki tüm kâğıtlardan vergi ödemeye başlamış-
tı. Mektuplardan uluslararası antlaşmalara kadar bütün 
kâğıtlara vergi konulması koloni halklarının da katıldığı 
tepkilerin oluşmasına neden olmuş ve pul vergisi kaldı-
rılmıştı. Ancak İngiltere 1 yıl sonra Townshend yasaları-
nı çıkarmıştı. Bu yasalarla birlikte cam boya, kumaş ve 
çay gibi malzemelere vergi konulması 13 kolonide tekrar 
aynı yönde isyanlara neden olunca İngiltere bu protesto-
ları durdurmak için donanmalarını Amerika’ya gönder-
mişti. Bu olaylar sonucunda, çay vergisi dışında bütün 
vergiler kaldırılmış olmasına rağmen Amerika kolonileri 
yüklü çay vergisini dahi ödemek istememişti. 

1773 yılında, İngiltere’nin sömürgesi olan Hindistan’dan 
Boston limanına çay taşıyan gemiler gelmesi üzerine bu 
vergiye tepki koyan Samuel Adams adlı bir isyancı ve 
etrafındaki yüz kişi limanda Kızılderili kılığına girerek 
gemilere baskın düzenlemiş ve bütün çay kutularını 
denize dökmüştü.  342 kutu olduğu belirtilen kutuların 
denize dökülmesi 3 saat sürmüş deniz uzun süre kırmı-
zı renkte kalmıştı.  Bu nedenle bu olaya “Boston Çay 
Partisi” adı verilmişti. Bu isyanın İngiltere’ye bugünün 
parasıyla 1 milyon dolara mal olduğu belirtilmektedir. 
Bu isyan aslında İngiltere’nin sömürge anlayışına karşı 
sembolik bir ayaklanma olarak sessiz ama etkisi dalga 
boyu yayılan etkiyle Avrupa’ya kadar etkili olmuştur. Bu 
isyanla başlayan Amerika’nın bağımsız olma hareketi 
tüm sömürgelere güç vermiş, örnek olmuş, Amerika’nın 
bağımsızlık bildirgesi İnsan Hakları Beyannamesi’ne te-
mel oluşturmuştur.

KAYNAKÇA
https://www.history.com/topics/american-revolution/boston-tea-party
https://www.britannica.com/event/Boston-Tea-Party
https://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/boston-cay-partisi-111
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Boston_Tea_Party_Cur-
rier_colored.jpg/800px-Boston_Tea_Party_Currier_colored.jpg         
 https://thefederalist.com/wp-content/uploads/2020/05/Boston_Tea_Party1-Custom.jpg
 https://listelist.com/boston-cay-partisi

ŞİDDETSİZ 
İSYAN

EFE ESİGÜL
10-C
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TÜRK
MİTOLOJİSİ

AYŞE BÜLBÜL
10-B

Dünya üzerindeki birçok mitolojinin kaynağı destan-
lardır. Türk mitolojisi bir Yunan mitolojisi kadar dünya 
üzerinde ün kazanmamış olsa da onun kadar köklü bir 
mitolojidir. Türk mitolojisi Yunan mitolojisinin aksine 
bir mitos etrafında gelişmemiş, birden fazla efsanelerden 
oluşmuştur. Mitolojilerde en önemli sayılan unsurlardan 
bir tanesi de evrenin yaratılış efsanesidir. Türk mitolo-
jindeki efsane Altay Türklerine aittir. Bu efsanenin farklı 
farklı anlatılışı vardır. Efsaneye göre, evrenin yaratılışın-
da iki varlık vardır. Bunlar Ülgen ve Erlik’tir. Efsanede 
daha evren yokken iyiliğin sembolü Ülgen ve kötülüğün 
sembolü olan Erlik uçuşup duruyorlardı şeklinde bahse-
dilir. İyilik tanrısı olan Ülgen; ay, güneş ve yıldızlardan 
yukarıda yaşamaktadır. Göğün on altıncı katında, altın 
kaplı sarayda yaşadığı belirtilmiştir. Tanrı Ülgen göğü, 
güneşi ve ayı yaratmıştır. Erlik ise kesin olmamakla bir-
likte bazen beş bazen dokuzunca katta oturan şeytanın ta 
kendisidir diye bahsedilmiştir.Türklerin İslamiyet’i ka-
bulüyle Erlik daha çok Şeytan varlığıyla birleştirilmiştir.

TÜRK MİTOLOJİSİNDE TANRILAR
Türk mitolojindeki Tanrı-Tanrıçalar ve kutsal ruhlardan 
bilinenlerden bazıları şöyledir;

SUYLA
Suyla, insanları koruyan bir ruhun adıdır. Su, ay ve gü-
neşin parçacıklarından yaratılmıştır. İnsanları korumakla 
beraber onlarla beraber yaşamaktadır. Bir diğer özelliği 
ise keskin gören gözleridir. Suyla, iyi tanrının yani Ül-
gen’in ruhlarındandır.

KARLIK
Suyla ile birlikte görülür ve onunla aynı göreve sahip bir 
ruhtur. Dumanla birlikte ortaya çıkar.

UTKUCI (UTKUUÇI)
Tanrı Ülgen’e sunulan kurbanı götüren, Şaman’ı gökte 
karşılayarak onun dileklerini Ülgen’e ulaştıran kutsal bir 
ruhtur. Şaman’a yolda eşlik eder. Adı güler yüzlü karşı-
layan anlamına gelmektedir.

YO KAN
Yeryüzünde yaşayan tanrıların en kudretlilerinden biri-
dir. Dünyanın merkezinde olan ve Tanrı Ülgen’in evine 
kadar ulaştığı sanılan bir çamın bulunduğu kısımda otur-
maktadır. Hayvanlar ile doğanın koruyucusudur. Büyük 
kayın ağaçlarında oturarak yeşil alanlarda kasırga şek-
linde gezdiğine inanılan bu tanrı, doğaya zarar verilmesi 
ile çok üzülerek ağladığı ifade edilmiştir.

TALAY KAN (YAYIK HAN)
Talay Kan denizlerin hakimi, ölülerin koruyucusu ve 
yeryüzündeki bütün suların tanrısıdır. Evi on yedi deni-
zin birleştiği yerdedir. Yunan mitolojisindeki Poseidon’a 
karşılık gelmektedir.

AYIZIT
Yakut Türklerinde çocukları koruduğuna, çocuğa can 
veren ve yeni doğmuş kadının yardımına geldiğine ina-
nılan mitolojik bir varlıktır. Gökteki süt gölüne giderek 
o gölden bir damla su ve süt getirerek çocuğun boğazına 
döker. Bu damla, çocuğun ruhu ve canıdır. 
Böylece çocuk hayatına başlar. İnanışa göre, hamile ka-
dın doğum arifesindeyken gökten inip gelir ve hamile 
kadının doğum ağrılarını hafifletmek için onun yanı ba-
şında durur. Kuğu kuşuyla ve kutsallık renginde olan be-
yaz turna ile tasvir edilmiştir.

UMAY
Umay ile ilgili bilgiler daha çok Göktürk Yazıtları’ndan 
gelmektedir.

Türk mitolojisi içinde Umay hakkında çeşitli destanlar 
yer almaktadır. Yakut Türklerinin mitolojisinde Ayızıt ile 
benzerdir.Kadınları, çocukları ve doğayı koruyan, top-
rakların bereketli olmasını sağlayan tanrıça olarak çoğu 
yerde tasvir edilmiştir.

Kaynaklar
https://www.tarihlisanat.com/turk-mitolojisi-yaratilis-tanrilar/
http://www.dinvemitoloji.com/2018/07/yunan-ve-turk-mitolojisi.html
https://vk.com/wall-72199798_1065
http://www.dinvemitoloji.com/2018/07/yunan-ve-turk-mitolojisi.html

https://www.hakanseyhan.com/15-turk-mitolojisi-karakteri/ 

Fotoğraf: Wikipedia -Zaparojdik 
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_mitolojisi#/media/Dosya:Duvarkagidi1.jpg
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BİR MACERA: 
ATLI OKÇULUK

Atlı okçuluk, at dörtnala giderken atın dizginlerini tut-
madan bedenin hareketiyle atı yönetmekle aynı anda ok 
ile hedefe atış yapma becerisi gerektiren tüm dünyada 
kabul gören geleneksel bir spor dalıdır. Atlı okçulukta 
sporcuların temel malzemeleri yay, ok, ok kabı (tirkeş) 
ve yay kabıdır (sadak). Sporcuların geleneksel kıyafetler 
giymesi ve yine geleneksel teçhizat kullanmaları zorun-
ludur. Atlı okçuluk, Türk okçuluğunun icra biçimlerin-
den biridir ve 2019 yılında “UNESCO İnsanlığın Somut 
Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi”ne alınmıştır.   

Günümüzde atlı okçuluk, dünya çapında bir üne sahiptir. 
Birçok coğrafya kendi geleneksel atlı okçuluk tarzıyla 
bu sporu icra etmektedir. Bugün atlı okçuluk, ülkemi-
zin yanı sıra Güney ve Kuzey Amerika, Orta Asya, Uzak 
Asya, Mezopotamya ve Avrupa ülkelerinde de yaygın 
olarak yapılmaktadır.

KÖKLÜ BİR TARİH

M.Ö. 5000’den itibaren Altay ve Tanrı Dağları çevresin-
de ortaya çıkan daha sonra da İç Asya’ya tamamen ege-
men olan atlı bozkır kültüründe atlar ve okçuluk, sosyal 
yaşamın önemli bir parçasını oluşturmaktaydı. Özellikle 
Türk toplumlarında binicilik ve avcılığın yanı sıra okçu-
luk, erkek ve kız çocuğu ayırt etmeksizin küçük yaşlarda 
başlanılan askeri bir idman eğitim vasıtası olarak görül-
müştür. Bu sayede askeri yapılanma ve silah kullanımın-
da üstün başarılar ortaya konulmuştur. Tarihte Türkler at 
yetiştiriciliği ve silah imalatında dünya genelinde öncü 
milletlerdendir.

ESMA ÇETİN
HZ-A
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Tarih boyunca en güçlü yaylar döneminin Türk mühen-
disleri tarafından geliştirilen ve tüm dünya yaylarından 
farklı olarak ters kurulan Türk yaylarıdır. Diğer milletler 
geliştirdikleri yaylarla en fazla 500 metre uzaklığa ok 
atabilirken Tozkoparan lakabıyla anılan İskender’in Türk 
yayı kullanarak 846 metrelik ok atışıyla kırdığı dünya re-
koru bugün halen geçilememiştir. Savaş esnasında elde 
edilen bu güçlü menzil farkı at üzerinde menzil silah-
ları kullanabilmeleri, Türklerin yüzyıllar boyunca savaş 
meydanlarında galip gelmesinin en önemli sebepleridir. 
Tarihteki Türk atlı okçuları dörtnala giderken dönüp ar-
kaya ok atarak tam hedefe isabet ettirme ustalıklarıyla 
tanınmışlardır. 

Vur-kaç, sahte geri çekilme ve düşmanın etrafını sarma 
gibi taktikler Türk atlı okçularının kullandığı ve birçok 
zaferde kilit rol oynayan taktiklerdir. Karşılaşmanın 
kızıştığı bir anda, atlı okçular, savaş alanını terk eder 
gibi yaparak atlarıyla kaçmaya başlarlar; tam bu esnada 
dörtnala koşan atlarının üzerinde doğrulup geriye doğru 
attıkları oklarla düşmanı şaşkına çevirirlerdi. Düşman-
larının kovalamaktan vazgeçtiği bir anda Türkler tüm 
hızlarıyla geri dönerek onları bozguna uğratırlardı. Bi-
zanslı prenses ve tarihçi olan Anna Komnena bu konuda 
şu ifadelerle açıklar: 

“ Düşmanı tam bir çember içine alıp ona ok atarlar ve 
kendilerini uzaktan savunurlar. Bir Türk, kovalamaya 
geçmişse düşmanını, ok atmakla haklar; kendisi kova-
lanıyorsa, okları sayesinde üstün gelir. Bir ok fırlatır ve 
ok, uçarak ya ata ya da atlıya saplanır; ok, çok güçlü 
bir elle atılmışsa gövdeyi bir yandan ötekine delip geçer. 
Onlar gerçekten çok usta okçulardır.” 
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13. yüzyılda Memluk Dönemi’nde kaleme alınan okçu-
luğa dair Türkçe yazılmış kaynaklardan alınan bilgilere 
göre Türkler savaş zamanlarının dışında barış halindey-
ken askeri idman, spor veya yarış maksadıyla at sürer; ok 
atarlardı. 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren okçuluk 
Osmanlı’da planlı ve düzenli bir spor faaliyeti olarak ya-
pılmıştır, bu amaçla da “Ok Meydanı” isminde 34 büyük 
meydan tahsis edilmiştir. Ok meydanlarının kendilerine 
ait ödenekleri, idarecileri, hizmetlileri vardı ve buralarda 
sporcular ikamet etmekte, antrenmanlar ve yarışmalar 
düzenlenmekteydi. Ok meydanları arasında en bilineni 
İstanbul’daki Okmeydanı’dır. 

KURALLARI
Bugün ülkemizde atlı okçuluk müsabakaları Geleneksel 
Spor Dalları Federasyonuna bağlı olarak “Tabla bendi 
(Türk Parkuru)” ve “Kabak bendi” olmak üzere iki aşa-
madan oluşur. Tabla bendinde farklı mesafelerdeki üç 
hedef, okla vurulur. Hedefler 45 cm yarıçapındadır. He-
defte 15 cm çaplı alana isabet +6 puan, 30 cm çaplı alana 
isabet +4 puan, diğer dış alana isabet +2 puan alır. Eğer 
sporcu süratini doğru ayarlar ve 100 metrelik parkuru 10 
saniyeden kısa sürede en az iki hedefe isabet sağlarsa 
+1 puan; daha uzun süredeyse -1 puan alır. 14 saniye ve 
üzerinde geçtiği turda puanı sıfırlanır.

Kabak bendinde kikaç ve kabak olmak üzere iki hedef 
vardır. Kikaç hedefi yerde bulunmaktadır. Kabak atışı 
ise atlı okçunun, hedefe doğru dörtnala giderken atının 
boynuna yattıktan sonra yukarıya dönerek yaptığı atışın 
ismidir. 

 13.yy’da Memluk coğrafyasında bir direğin üzerine ka-
bak yerleştirilerek oynandığından bu özgün adını günü-
müze kadar koruduğu düşünülmektedir. Daha sonraları 
Türk çevrelerinde kabak atışı için birçok farklı hedef 
kullanılmıştır. Türk Parkuru ve Kabak Parkurunda alınan 
puanlar toplanarak dereceye giren sporcular yurtdışında 
düzenlenen diğer atlı okçuluk müsabakalarında ülkemizi 
temsil etmeye hak kazanır. 

  Bu sporların tarihini araştırırken geçmişte Türk toplum-
larının dünya coğrafyasına hakimiyet kurmakta etkili ol-
masının en önemli faktörünün Türk okçuları ve atlı ok-
çuluk sayesinde olduğunun farkına vardım ve bu sporu 
yapabileceğimi düşündüm. Ancak bunun için sadece at 
binmek veya sadece ok atmak yeterli değildi. İki can-
lının ve iki sporun beraber yapıldığı bir etkinlik olduğu 
için aynı zamanda iyi eğitilmiş savaş şartlarına adapte 
olabilen ok ve yaydan korkmayan bir ata da ihtiyacım 
vardı. Yaşadığım şehirde ise bu sporu icra edebilen kim-
se bulunmuyordu. Ben de Geleneksel Spor Dalları Fe-
derasyonu’na başvurarak Kore’de atlı okçuluk dalında 
dünya şampiyonu olmuş aynı zaman da at terbiyesi da-
lında uzman olan Ömer Atar ile tanışma şansı elde ettim 
ve atımı eğitmesi için ona teslim ettim. 3 senedir başa-
rıyla bu sporu yerine getirerek Bursa’yı temsil ettiğim 
için kendimle gurur duyuyorum. Bugünlere gelmemi 
sağladıkları için bana her türlü desteği sunan başta ailem 
federasyonumuz ve beni destekleyen tüm sporcu büyük-
lerim, antrenörüm Ümit Tekcan, kendi dalları olmama-
sına rağmen antrenman yapmam için her türlü imkan ve 
olanağı sağlayan Tabiat Binicilik Merkezi’ne en içten 
teşekkürlerimi sunuyorum.



72

Michelangelo di Lodovico Buonarr, 6 Mart 1475 tarihin-
de Caprese’de dünyaya gelmiştir. Ailesiyle Floransa’ya 
geldikten bir süre sonra 6 yaşında annesini kaybetmiştir. 
13 yaşındayken dönemin ünlü sanatçılarından Domeni-
co Ghirlandaio’nun yanında eğitim almaya başlamıştır. 
Henüz 26 yaşındayken sanattaki yeteneğini ispat ettiği 
“Kral Davud” heykelini yapmıştır. 1505 senesinde Papa 
II. Julius tarafından kendisine, en önemli başarılarından 
biri olarak görülen Vatikan’da Sistine Şapeli’nin tavan 
resimlerinin yapılması işi verilmiştir. 3 sene sonra baş-
layacağı bu görevi sanatçı, 520 metrekarelik bir alanda 
yaklaşık dört yıllık bir çalışmanın ürünü olarak bitirmiş-
tir. Âdem’in Yaratılışı freski her yıl milyonlarca ziyaretçi 
çeken büyüleyici bir çizimdir. Yüzlerce yıldır orada bu-
lunmasına rağmen, freskteki detaylar 1990 yılında nöro-
bilim uzmanı Dr. Frank Lynn Meshberger tarafından 
ziyaret edilene kadar kimsenin dikkatini çekmemiştir. 
Anatomi alanındaki detaylı çizimleriyle bilinen Miche-
langelo’nun en ünlü eserlerinden biri olarak kabul edi-
len bu freskte, Tanrı’nın arkasına anatomik olarak tam 
doğrulukta çizilmiş bir beyin resmi bulunuyor. Fresk, 
yakından incelendiğinde çizimdeki sınırlar beynin iç ve 
dış yüzeyindeki oluklara, beyin sapına ve hipofiz bezi-
ne denk geliyor. Rönesans sanatına benzersiz bir etki-
de bulunan Michelangelo, aynı Leonardo da Vinci gibi 
insan formunu her açıdan tasvir edebilmek maksadıyla 
kadavralar üzerinde çalışıp Yunan ve Roma sanatından 
esinlendiği idealleştirilmiş insan tasarımlarını ulaştığı 
gerçekçilik boyutuyla yakalamaya çalışmıştır. 

Batı resminin babası olarak kabul edilen Giotto’nun res-
mindeki doğal ve gerçekçi yaklaşımı ile 15. yüzyıl ba-
şında tam olarak anlaşılabilen derinlikte perspektif olgu-
sunu geliştirip kendi tarzına temel yapan Michelangelo; 
onlarca heykel, freske imza atıp Roma’nın yeniden inşa 
ve düzenlenmesinde de önemli görevler almıştır. Günü-
müzde birçok sanatçı, Michelangelo’yu örnek alınacak 
bir model olarak görmektedir. Uzun yıllar sanat kariye-
rine devam eden Michelangelo, hayatının son dönemini 
Roma’daki Aziz Peter Kilisesi’nin mimarı olarak geçir-
miştir ve ellerinde oluşan romatizmal hastalık sonucu 18 
Şubat 1564 tarihinde 89 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Kaynaklar
https://stringfixer.com/tr/Sistine_Chapel
https://www.oggusto.com/sanat/sanatci/michelangelo-buonarroti-hayati-eserleri-ve-bi-
linmeyenleri
http://www.cevirigazetesi.org/michelangelonun-ademin-yaratilisi-tablosunun-gizli-anla-

mi/

ROMA VE 
MICHELANGELO

DİLARA CAN
11-F
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Bilim insanları son yıllarda dünyada görülen göç hare-
ketlerinin geçmiş yıllara oranla arttığını söylemektedir. 
Yaşanan göçlerin ülke sınırlarını aşması sonucunda, göç 
hem ulusal hem uluslararası bir soruna dönüşmektedir. 
Yaşanan göç akınları, devletlerin göç politikasına ve uy-
gulamalarına yönelik bazı düzenlemeleri de beraberin-
de getirerek insan hareketlerini kontrol altında tutmak 
amacıyla göçe ve göçün yarattığı etkilere karşı mücadele 
çabaları da bu yasal düzenlemelerin hazırlanmasında et-
kili olmuştur. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Ko-
miserliği başta olmak üzere diğer birçok yapı ulusların 
kendi göç ve göçmen politikalarının oluşmasını etkile-
miştir. Bu ülkelerden biri olan Türkiye, hem iç hem de 
dış dinamiklerin etkisiyle süreç içinde kendi uluslararası 
göç politikasını oluşturmaya çalışmaktadır. Türkiye’ye 
yönelen son kitlesel göç 2011 yılında Suriyelilerin geli-
şiyle başlamıştır. Suriye’deki savaşlar nedeniyle zorunlu 
geliş hala devam etmektedir.

Türkiye, göç olgusu konusunda daha çok göç alan bir 
ülke olarak görülmesine karşın, göç olaylarında geçiş ül-
kesi olması bakımından da çok sayıda sorunu aynı anda 
yaşamaktadır. Türkiye’nin göç politikası belirlenirken 
ülkenin yalnızca göç alan ve veren bir ülke olarak görül-
meyip aynı zamanda göç geçişlerinin yaşandığı bir ülke 
olarak değerlendirilerek önlemlerin buna göre alınması 
ve politikaların buna göre belirlenmesi, stratejik açıdan 
çok önemli bir noktadır.  Göçler konusu ülkenin ekono-
mik, sosyal ve kültürel gelişimine bağımlı olarak yıllar 
içinde değişiklik göstermekle birlikte, genellikle kırsal 
kesimden kent merkezlerine ve özellikle büyük kentlere 
yönelen göç hareketleri biçiminde olmuştur. Bu durum, 
ülkemizde dengeli gelişme ve sağlıklı kentleşme politi-
kalarını olumsuz etkiler. Uzun yıllar bu iç göç sorunla-
rıyla başa çıkmaya çalışan Türkiye’nin komşu ülkelerde 
yaşanan dış göç ya da sığınmacılar sorunuyla da baş başa 
kalması, ülkenin enerjisinin ve kaynaklarının bu alanla-
ra da ayrılmasını zorunlu hale getirmiştir. Türkiye farklı 
ekonomik, toplumsal, kültürel özelliklere sahip göçmen-
ler/sığınmacılar için sürdürülebilir bir göç politikasını 
yaşama geçirme konusunda çalışmalar yürütmektedir. 
Siyaset bilimi açısından da hükümetlerin göç politika-
larını ve yönetimini etkileyen, belirleyen, dönüştüren bir 
süreç yaşanmaktadır. Sosyolojik açıdan ise aynı dinsel 
kökenden yönetimi daha da önemli bir hal almıştır. 

Türkiye’ye gelen yabancıların yaşantılarını düzene sok-
mak adına 2003 yılında çıkarılan 4817 sayılı Yabancı-
ların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve 2005 tarihli 
İltica ve Göç Alanındaki Türkiye Ulusal Eylem Planı, 
Avrupa Birliği müktesebatına uyum için önemli geliş-
melerdir. Ayrıca uzun bir süre yürürlükte kalan ve za-
manla değişen ihtiyaçlara cevap veremeyen 2510 sayılı 
İskân Kanunu 2006 yılında düzenlenerek 5543 sayılı İs-
kân Kanunu yürürlüğe konmuştur. Türkiye’de her geçen 
gün artan ve karmaşık hale gelen göç hareketlerini daha 
etkin bir şekilde yönetmek ve göç alanındaki mevcut 
olan hukuki ve kurumsal boşluğu doldurmak için 2013 
yılında Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çı-
karılmış ve bu kanun ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
kurulmuştur. 

TÜRKİYE’NİN 2010 SONRASINDA 
DEĞİŞEN GÖÇ POLİTİKASI

YASEMİN SERTEPE
11-A
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Her zaman göç için önemli bir çekim noktası olan Tür-
kiye, göç olgusunu yaşadığı dönemin getirdiği eksiklik-
leri giderecek şekilde, çıkardığı yasa ve yönetmeliklerle, 
onayladığı uluslararası hukuk metinleriyle ve oluşturdu-
ğu planlamalarla gidermeye çalışsa da oturmuş, etkin ve 
kalıcı bir göç yönetimi sağlayamamıştır. 

Yakın dönemde kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
Türkiye’nin eksik kalan ve dağınık halde bulunan ku-
rumsal yapısını tamamlayan önemli adımlardan biridir. 
Günümüzde hala Türkiye’ye yönelen göç hareketleri 
devam etmekte ve bu göç hareketleri sonucu ekonomik 
ve sosyal yapı etkilenmektedir. Bu doğrultuda ülkemiz-
de göç konusu zaman geçtikçe daha da önemli bir hal 
almaktadır. Göç yönetiminin büyük bir hassasiyet ve 
incelikle ele alınması, göç politikalarının ülkemizin ya-
rar ve çıkarları doğrultusunda şekillendirilmesi oldukça 
önemlidir. 

KAYNAKÇA

https://dosya.kmu.edu.tr/sbe/userfiles/file/tezler/kamuyonetimi/aslıcakı.pdf
https://mirekoc.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/01/Türkiyenin-Uluslararası-Göç-Po-
litikaları-1923-2023_-.pdf
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1005847
https://birikimdergisi.com/guncel/10682/turkiyenin-goc-politikalari-mevcut-du-
rum-ve-gelecek
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İlk Filozof Tales
İnsan dünya üzerinde var olduğundan beri evreni, doğa-
yı ve yaşamı  anlamlandırma çabası içindedir. Aklındaki 
sorulara yine doğadan cevaplar aramıştır.  Evreni ve ha-
yatı anlamlı hale getirmek için değişik düşünceler ortaya 
atmışlardır. Çok yönlü sorgulamalar, akıl yürütmeler ve 
eleştirel bakış açısı sonucu yeni değerlendirmelerde bu-
lunmuşlardır. 

Felsefe tarihi kronolojik olarak incelendiğinde ilk filozof 
olarak Thales ele alınır.  Arkhe Antikçağ Yunan Felse-
fesinin ilk sorusu “Evrenin ana maddesi nedir?” bir di-
ğer adıyla “Arkhe” nedir?   sorununu ele alan doğa fi-
lozoflarından Thales; dünyada olup bitenleri olağanüstü 
güçlere dayandırarak değil, cevabı doğada arayarak bir 
sonuca varmaya çalışmıştır. Thales’in felsefe anlayışına 
ve “Arkhe”yi su olarak kabul etmesinin sebeplerine de-
ğinmeden önce, felsefenin adının konmasına ve ortaya 
çıktığı coğrafyaya göz atmak gerekir.

Felsefenin Doğduğu Topraklar
Milet Thales, Milet şehrinde doğmuştur ve bu coğrafya 
hem felsefenin doğuş bölgesi hem de Antik Çağ’daki dü-
şünce sisteminin gelişimini kökten etkilemiş olması ba-
kımından önemli bir bölgedir. Özellikle, bu coğrafyanın 
ticaret bölgelerinin bitiş noktasında olmasıyla gelen zen-
ginlik, bölge insanlarını sanat yapmaya itmiş ve kültürel 
etkileşimine sebep olmuştur.  Tarım ve deniz ticareti sa-
yesinde bölge halkı, refah düzeyi yüksek bir hayat sürü-
yordu. Thales’in de tüccar olması nedeniyle ekonomik 
olarak sıkıntısız bir yaşamı vardı. Bunun yanı sıra, işi-
nin gerektirdiği üzere seyahat ediyor ve farklı kültürler 
görüyordu. Bu çeşitlilik onun kafasında yanıtlayamadığı 
sorulara yol açıyordu.  Bunların yanı sıra kendisinin bir 
matematikçi ve astronom olması, sonrasında benimse-
yeceği rasyonel düşünce anlayışı için önceden bir yol 
oluşturmuş ve bu yol cevapsız kalan sorularla birleşince 
felsefe filizlenmişti. Bunların yanı sıra, İyonya medeni-
yetinin şehir devletlerine bölünmesiyle özgür düşünebil-
me ortamı oluşması felsefenin önünü açan etkenlerden 
en önemlileridir.    

Thales’in Bilime Katkıları
 Maalesef Thales’e ait elimizde hiçbir eser yoktur. Yaşa-
dığı döneme ait kaynaklarda da adına rastlanamaz ancak 
hakkındaki bilgiler Herodot, Diogenes Laertios, Teoph-
rastos gibi antik yazarlardan edinilir.  Bu kaynaklar sa-
yesinde Thales ‘in bir doğa filozofu olduğunu ve doğa 
olaylarını insan biçimli Tanrılardan çok, doğanın kendi 
içinde aradığını öğrenebiliyoruz. Kendisi bir astronom 
olması dolayısıyla güneş tutulmasını önceden hesapla-
mış ve bunun hakkında bilgileri paylaşmıştır. Bu hesa-
ba Babil’e seyahati sırasında edindiği bilgiler sayesinde 
ulaştığı düşünülüyor. Bunların yanı sıra denizdeki gemi-
lerin uzaklıklarını geometrik yöntemlerle hesaplamış, 
piramitlerin uzunluğunu gölgelerini ölçerek bulmuş ve 
Nil Nehri’nin rüzgâr sebebiyle yükseldiğini bulmuştur. 
Sadece astronomi değil, aynı zamanda matematik alanı-
na da büyük katkıları olmuştur. Bulduğu geometri teo-
remleri günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. 

FELSEFENİN DOĞUŞU 
VE THALES

NİL SEYALIOĞLU
10-A

Thales, Jacques de Gheyn III, 1616, British Museum
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Thales’in Arkhe Anlayışı
Thales’e göre Arkhe (evrenin ana maddesi) “su” dur. Bu-
nun nedeni olarak dünyanın suyun üzerinde bulunduğu-
nu belirtmiştir. Thales’e göre her şeyin başlangıcı suydu. 
Aristoteles, Thales ‘in Arkheyi su olarak almasının ne-
denini metafizikte şöyle belirtmiştir: “Thales, ilkenin su 
olduğunu söylemektedir. Bundan dolayı o, dünyanın su-
yun üzerinde yüzdüğünü söylemiştir. Onu bu inanca gö-
türen şey, herhalde her şeyin sıvı bir varlıktan beslendiği, 
sıcağın kendisinin de ondan çıktığı ve onunla varlığını 
sürdürdüğüne ilişkin gözlemi olmuştur. Bir şeyin kendi-
sinden meydana geldiği şey, onun ilkesidir. O, görüşünü 
bu olgudan ve her şeyin tohumlarının nemli bir yapıda 
olması, suyun ise nemli şeylerin doğasının kaynağı ol-
ması olgusunda çıkarmıştır.”   Bu anlayışın bir diğer ne-
deni de her canlı organizmanın var olabilmesi için suya 
ihtiyacı olması olabilir.     

Kaynakçalar:
https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/40925/494181  - https://www.greecehigh-
definition.com/blog/2021/4/4/thales-of-miletus-the-father-of-western-philosophy-fa-
cts-amp-bio
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/14357-https://dergipark.org.tr/en/pub/
deuefad/issue/49601/593994

Herodotos'a göre Thales, Lidya Kralı ' Kroisos'un ordusunun, nehri iki boğaza bölen bir baraj kazarak 
Halys nehrini geçmesine yardım etmişti.
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Puyi, 7 Şubat 1906’da Mançu kökenli Çing Haneda-
nı’nda Pekin’de doğdu. 1908’de amcası Guangxu’nun 
ölümünden sonra tahta çıktığında henüz 2 yaşındaydı. 
1911’de Cumhuriyetçi bir örgüt olan Tongmenghui ta-
rafından gerçekleştirilen Xinhai Devrimi’yle Çing Ha-
nedanlığı yıkılıp Çin Cumhuriyeti kuruldu. Puyi’nin ise 
sarayda yaşamasına izin verildi. Ancak, 1924’te gerçek-
leştirilen askeri darbe ile Puyi saraydan ayrılmak zorun-
da kaldı. Ertesi yıl, Tianjin’deki Japon imtiyazlı bölge-
sinde kalmaya başlar. Aynı yıl Orgeneral Kenji Doihara 
ile Çin’den bağımsız Mançukuo Devleti hakkında ilk 
kez bu konuşmada görüşür. 1931’de başlayan Japon-
ya’nın Mançurya’yı istilası 1932 yılında bitince Japon-
ya’nın kukla bir devleti olan Mançukuo Devleti kurul-
du ve o yıl Puyi onursal başkan seçildi ve 1934 yılında 
Mançukuo İmparator’u oldu.İkinci Dünya Savaşı öncesi 
1937’de başlayan 2. Çin-Japon Savaşı, 1945 yılına kadar 
sürdü ve Japonya İmparatorluğu yıkıldı. Puyi ise Sovyet-
ler Birliği’nin 1945’te Mançurya’ya saldırması ile Sov-
yetlere esir düştü. 1950’de savaş suçlarından yargılan-
mak üzere Çin İç Savaşı’nı kazanan Komünistlere iade 
edildi. 1959’da affedildi ve yaklaşık 12.000.000  toprağı 
kontrol etmiş bir imparatorluğun eski imparatoru Puyi, 
artık Çin Halk Cumhuriyeti’nin sıradan bir vatandaşıy-
dı. Yaşamının geri kalanını bir bahçıvan olarak geçirdi. 
1967 yılında ise öldü.

Puyi’nin yaşamı, film yönetmeni Bernardo Bertoluc-
ci çektiği “Son İmparator adıyla 1988’de çekildi. Film 
1988 yılında En İyi Film ve En İyi Yönetmen de dahil 
9 dalda Oscar ödülü, aynı yıl En İyi Yönetmen, En İyi 
Senaryo dahil 4 Golden Globe Film 1988 yılında En İyi 
Film ve En İyi Yönetmen de dahil 9 dalda Akademi (Os-
car) ödülü, aynı yıl En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo 
dahil 4 Golden Globe kazanmıştı. 

Kaynakça:
http://www.turkcindostlukvakfi.org.tr/sayfa.php?id=49
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/65096283/PEKIN_IMPARATORLUK_SARA-
YI_YASAK_SEHIR_TAM_METIN_BILDIRI- 
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/20560
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/69253/601013.pdf?-

sequence=1&isAllowed=y
Fotoğraflar:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Puyi-Manchukuo.jpg

https://www.britannica.com/biography/Puyi
https://filmloverss.com/bernardo-bertolucci-anahtar-deliginden-bakmak/5/

SON İMPARATOR: PUYİ 
İMPARATORLUKTAN VATANDAŞA

YİĞİT BAŞARAN
11-A

Puyi (sağda), babası ve küçük erkek kardeşiyle birlikte, 1909.
Resim:Kongre Kütüphanesi, Washington, DC (dijital. id. cph 3b43250)
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ENDÜSTRİ DEVRİMİ 
VE SANAT

NİSAN YAMAN
12-C

Sanayi Devriminin başladığı ve kapitalizmin etkin olma-
ya başladığı 18.yüzyılda yaşam ve beden, materyalleşen 
iktidar nesneleri haline gelmiştir. Bu nedenle Sanayi 
Devrimi, devrimin başlangıcı ve sonuçları itibarıyla gü-
nümüze kadar tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Çünkü 
sanayinin gelişimi insanı yaşadığı çevreden ayırmış ve 
giderek toplum dışı bir varlık haline dönüştürmüştür. Bu 
duygu, güncel yaşamda olduğu gibi, sanatsal yaşamda 
da etkin olmuştur. Devrim sonucunda tüm sanat anlayış-
larının anlatım araçları dünyanın yeni durumuna, yeni 
toplumsal bilincine ve özelliğine uyarak büyük bir dö-
nüşüm geçirmiştir. Sanayi Devrimi sonucunda yaşanan 
dönüşümde gerçeklik olduğu gibi kalsa da estetik dü-
şünce farklı yollarla anlatılmaya başlanılmıştır. Çünkü 
sanatın özü insan olarak kabul edildiğinden, insanın ya-
şadığı topluma ve gerçeklere yabancılaşmasıyla ortaya 
koyduğu sanat, geleneksellikten uzak bir hale gelmiştir.  
Bu dönemde pek çok sanatçı devrimin de etkisiyle yeni 
sanat anlayışlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Sanayi Devrimi öncesinde yapılmış sanat eserlerine ba-
kıldığında, çoğunlukla aşk temalı ve kadının ön planda 
yer aldığı eserlerin, yumuşak detaylı ve geometrik şekilli 
olduğu göze çarpmaktadır.  Sanayi Devrimi ve sonrası 
eserlerine bakıldığında ise daha keskin detaylarla gücün 
ifade edildiği sembollerin kullanıldığı görülmektedir. 

Bu dönemde güç, önem kazanmış ve sanat eserlerine de 
yansıtılmıştır. Jacques-Louis David’in, ‘Oath of the Ho-
ratii’ adlı eserinde üç kardeşin güç için savaştığı görül-
mektedir. Ancak kim kazanırsa kazansın herkes kaybe-
decektir. Çünkü arkada ailenin bölünmesinden rahatsız 
olan bitkin ve yorgun aileleri resmedilmiştir. 

Sanayi Devrimi öncesi eserlerin aksine devrim sırasında 
ve sonrasındaki eserler daha basittir. 
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Sanayi Devriminin etkisiyle gerçekleşen değişimler mi-
maride de etkisini göstermiştir. Bauhaus bildirisine göre 
tüm sanatların birleştiği en yüksek nokta binalardır. Sa-
nayi Devriminden dolayı artan makineleşmeyle 19.yüz-
yılda bina yapımı hızlanmış ve Yunan üslubu binalar dik-
kat çekmeye başlamıştır. Binalarda uygulanan detaylar 
özellikle geçmiş zamanlardan esinlenilerek yapılmıştır. 
Antikaya olan ilgi artmış olsa da geleneksel teknikler ye-
rine fabrikasyon yapım tercih edilmeye başlanmış, seri 
üretimin de etkisiyle bu tarz binalar her yerde görülmeye 
başlanmıştır. Mimaride aynı zamanda yeni gotik denen 
bir mimari tarzı ortaya çıkmıştır. Ancak bu tarz dünya 
mimarisinde birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. 
Fransa yeni gotiğin eskisi kadar heyecan verici olduğu-
nu düşünmemiş ve sadeleşme yoluna gitmiştir. Bu ne-
denle yeni gotik-gotik ve klasik-yeni klasik gibi temalar 
birbirinden ayrılmıştır. Diğer bir yandan ise Avrupa’da 
artık mimarlık ve mühendislik iki ayrı meslek dalı olarak 
karşımıza çıkmıştır.

SANAYİ DEVRİMİNİN ETKİSİYLE ORTAYA ÇI-
KAN SANAT ANLAYIŞLARI

17. yüzyıl sonlarına doğru insanlığın gelişmesine yar-
dımcı olan bilimsel araştırmalar, sanatla işbirliği içeri-
sindeyken bir kopma evresi yaşamıştır. Çünkü 17. Yüz-
yılda ortaya çıkan Rokoko üslup sanatçıları, aristokrat 
zevki tercih edince sanat, prenslerin oyuncağı, saray de-
koru ve servet gösterişi olarak döneme başlamıştır.1 18. 
yüzyılın siyasal ülküleri, birlik, bölünmezlik, özgürlük, 
eşitlik ve kardeşlik idealleri insanların duygularını ateş-
leyerek eylemlere yol açmış ve bu durum aristokrasinin 
de sonunu getirmiştir. Bu çöküş, orta sınıfın güçlenmesi-
ni, monarşik düzenden, demokratik-parlamenter yöneti-
me geçilmesini de sağlamıştır.2  

1 Heidegger, M, (2007). Sanat Eserinin Kökeni, (Çev: F. Tepebaşılı). Ankara, Basım 

Yayın.s.14 
2 Turani, A. (2008), Çağdaş Sanat Felsefesi, İstanbul: Remzi Kitapevi.s.24-25

Bilimsel ve endüstriyel gelişmeler beraberinde yeni 
toplumsal sorunlar getirmiştir. İnsanların bu denli hızlı 
değişime adapte olmaya çalışması, sanat tarihinin hiçbir 
döneminde görülmemiş yeni ifade biçimlerini doğur-
muştur. 19. yy. modern sanat dönemiyle birlikte sanatta, 
dinden köklü bir kopuş gerçekleşmiştir. Bu kopuşta bur-
juvazinin etkisi oldukça önemli olmuştur. Burjuvazi bu 
dönemde kurulan modern kentlerin mimarları olmuştur. 
Çünkü tek el tarafından yönetilme, sınıf farklılığı ve ser-
mayenin el değiştirmesi gün geçtikçe büyümüştür. 

Neo-Klasizm
Temelde akılcılığı ve geleceğin canlılığını ele alan Ne-
o-Klasizm, 18. ve 19. yy. da Avrupa’da ortaya çıkmıştır. 
Sanayi Devriminin yaşandığı dönemi ve sonrasında orta-
ya çıkan düşünceleri yaymak amacıyla sanat eserlerinin 
kullanılmasını ve sürecin açıkça anlatılmasını savunan 
bu akımın anlaşılması zor değildir. Esasında bu dönemin 
insanlarını sanatla düşündürmek ve fikirleri toplumun 
bütününe yaymak zor olmamıştır. Keskin ve belirgin 
renkler, şekiller, çizgiler kullanılarak, anlatılanın göze 
çarpması hedeflenmiştir. Aynı zamanda bu akımda ışık-
landırma, yansımalar ve ambiyansta kumaş kullanımı da 
çok önemlidir.

Devrimci bir sanatçı olan Jacques-Louis David bu akı-
mın en önemli sanatçılarındandır. Eserlerinde daha çok 
siyaset ve sanayi devrimini ele alan sanatçı düşünceleri-
ni sanatına yansıtarak halkı manipüle etmeye çalışmıştır. 
Yukarıda verilen örneğe bakıldığında Brutus’un oğlunun 
öldüğünü ve Brutus’un tepkisiz kaldığını görmekteyiz. 
Diğer yanda ise aile üyeleri yaşanan duruma isyan et-
mekte, kardeşlerinden biri bayılmakta ve diğer kardeş 
ise gördüklerine inanamamaktadır. David, çoğu eserinde 
anneliğin önemini ön plana çıkarmayı kendine bir görev 
olarak edinmiştir. Bu eserinde ise annenin bayılan kızını 
desteklediğini göstererek anneliğin gereklerini, anneye 
güveni, annenin desteğini vurgulamak istemiştir. Anne 
ve kardeşler bir aydınlıkla belirgin hale getirilmiştir.

Yeni Gotik Eserleri Oxford Museum of Nature History
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Brutus’a bakıldığında ise gölge altında düşüncelere dal-
mıştır. Bu imgeler erkeklerin soğukkanlı olup geri plan-
da kaldığını ve kadınların duygusallığının ön planda 
olmasını sergilemektedir. David erkeklerin devrim ve ül-
kelerini kurtarmak için daha uygun bir grup olduğu, ka-
dınların duygusallığını içlerinde tutamamasıyla birlikte 
bu işe çok da uygun olmadıklarını vurgulamak istemiştir.

Romantizm 
19. yüzyılın ilk sanat akımı olarak bilinen Romantizm 
akımının asıl odağı kişinin kendisidir. Sanatçı çoğunluk-
la kendi duygu ve düşüncelerine odaklanır. Bu akımda 
sanat eserlerinin konuları tarihsel olaylar ve gelenekler-
den esinlenilerek belirlendiği için yaşanan devrimlerin 
insanlar üzerindeki etkilerini yansıtmak amaçlanmıştır. 
Duygular söz konusu olduğundan ve tarihsel olaylardan 
yardım alındığından bu akım küresel olaylar ve vatan 
sevgisi ele alındığında her ülkede farklılık gösterebile-
ceği anlaşılabilir. Sanatçılar duygularını yansıtmak ve 
düşüncelerini görsele dökmek amacıyla tutkularını ön 
plana çıkarmış ve bu eserleri bir hareket, bir protesto, 
olarak kullanmışlardır. Bu akımda aynı zamanda desen-
lerin yerini renkler almıştır. Renk uyumu ve renklerin 
göze çarpıcılığı çok önemlidir.

Realizm
Realizm veya Gerçekçilik, 19. yüzyılda Sanayi Devri-
miyle aynı süreçte ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Bu dö-
nemde yaşanan endüstriyel gelişmeler, toplumsal sınıfla-
rın daha belirgin bir boyut kazanması, insanları duygular 
dünyasından gerçekler dünyasına getirmiştir. Sanatçılar 
da bu gelişmelere duyarsız kalmayarak Romantizme bir 
tepki niteliğinde Realist (gerçekçi) çalışmalar gerçekleş-
tirmeye başlamıştır.  Sanat eserinde işlenen konuları ide-
alist bir tarzda, ortaya koyabilmek için teatral Realistler 
dramadan ve sanatın klasik formlarından uzaklaşarak 
sıradan veya gerçekçi temaları seçtiler.1  Eserlerin ko-
nusu çoğunlukla işçiler, işçilerin yaşamı (köyler, kasaba-
lar) ve tarım endüstrisi üzerine olmuştur. Realist resim, 
konusunu ne Rokoko’nun ele aldığı aristokrat elit çevre-
lerin yaşamlarından, ne Neo-klasik ekolün Antik Yunan 
ve Antik Roma’dan kalma idealize edilmiş epik hikâye-
lerden, ne de Romantik resmin sıklıkla işlediği sıra dışı, 
olağanüstü olaylardan, egzotik sahnelerden seçmiştir. 2   
Realistler, bunların aksine kimilerince “sıradan insanlar” 
olarak tanımlanan geniş köylü, işçi, emekçi; üretici sınıf-
ların sıradan yaşamlarını konu almıştır.3 Resimde 1848 
devrimleri sonrasında Gerçekçiliğin belirmesinde, özel-
likle emekçi sınıfların siyasi alanda aktif rol oynaması 
etkili olmuştur.

Sonuç olarak Sanayi devrimi sonucu yaygınlaşan tekno-
lojinin insanlığı getirmiş olduğu noktada sosyal ve eko-
nomik açıdan yaşanan bozulmalar, toplumun biyolojik 
düzenini etkilediği gibi sanatın da şekillenmesine ortam 
hazırlamıştır. 

KAYNAKÇA:
• Aydın, H., Sivas, H., Yılmazel, A.F., Özer, E.U., Tek, A.T., Elam, N., Altunan, S., Bin-
göl, S., Koylu, Z. (2007). Uygarlık Tarihi. T. Sivas (Ed.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 
Yayınları.
• 1827, tuvalde yağlı boya, 3,92 m x 4,96 m (Louvre Müzesi, Paris)
• Çelikten, Feyzi, “Sanayi Devrimi Sonrası Resim Sanatında Malzeme Kullanımı Ve İfa-
de Biçimleri”, Yüksek Lisans Tezi, Resim Anasanat Dalı Danışman: Prof. Zeliha Akça-
oğlu Eskişehir Anadolu Üniversitesi
• Engin, Fırat, “Endüstrileşmenin Heykele Etkileri Ve Yeni Anlatım Olanakları”, Yüksek 
Lisans Sanat Eseri Çalışması Raporu, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Heykel Anasanat Dalı, Ankara, 2007
• Ersoy, Ayla (2002), “Sanat Kavramlarına Giriş”, İstanbul; Yorum Sanat Yayıncılık, 
• Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran 2019
• https://westerncivguides.umwblogs.org/2012/02/06/artworks-depicting-the-industri-
al-revolution/

1 “Realizm (19.yy 2. yarısı)”. Arkhe Sanat. 24 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlen-
di. Erişim tarihi: 23 Mart 2021.
2 https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/glossary/
3 https://niltablo.com/realizm-resim-akimi/
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MUTLULUK NEDİR, 
NASIL AÇIKLANIR?

GÜLSÜN PAMUK
10-C

Photo by Tim Mossholder on Unsplash

“Mutluluk, gücün arttığı, direncin 
aşıldığı duygusudur.” 

Nietzsche

Mutluluk memnun, hoşnur ve keyifli olmaktır. İnsan-
lar mutlu olduklarında gülümser, serotonin ve dopamin 
salgılarlar. Kişinin pozitif ve gün içerisinde motive ol-
masını sağlar. Eski Yunan ve İslam felsefesinde ahlaki 
doğruluğun en önemli amaçlarından biri olan mutluluk, 
hayatın nihai hedefi olarak görülmektedir. Her insan ona 
ulaşmak için çabalar ve ulaştıklarında maddeden ve ger-
çeklikten çıkarak ruhsal rahatlığa ulaşırlar. Her filozof; 
mutluluk, bilgi, sevgi ve huzur üzerine düşünmüş ve bu 
savundukları felsefelere sadık kalmışlardır. Metafizik fi-
lozoflarının en başlarında gelen Aristo; mutluluğun, tüm 
insanların yüksek arzusu ve hevesi olduğunu savunmuş-
tur. Epikuros; mutluluğun denge ve ılımlıkla ilgili ol-
duğunu savunmuş; Nietzsche’ye göre ise mutluluk kısa 
ömürlü, her an sona erebilecek durumdur. 

Nietzsche mutluluğa “ideal tembellik durumu” adını 
vermiştir ve insanın özgürlüğünü ve kendi fikirlerini kı-
sıtlayan bütün engelleri aşacak büyük bir güç ve müca-
dele ruhuna sahip olduğunda hayattan memnun olabile-
ceğini savunmuştur. Mutçuluk olarak da bilinen terime 
göre insan ahlakı ve davranışları mutluluk temellidir. 
Her insanın yaptığı iş ve görevler önünde sonunda mut-
lu olmaya çıkmaktadır. Aristo’nun da savunduğu gibi 
mutluluk hissedilebilir bir durumdansa bir hayat tarzına 
dönüşmüştür. 

Felsefenin insan ruhunun açlığını giderecek ruhsal 
mutluluk fikri, derin anlamlar barındıran ve bir yolcu-
luk şeklini ön gören Eudaimonia fikrini sunmaktadır. 
Aristoteles, etik alanında en önemli kitap sayılan “Ni-
komakhos’a Etik” kitabında insan yaşamının amacının 
mutluluk olduğunu  savunmuştur. Ayrıca mutluluk, er-
dem ve ahlak gibi konular ile de ilişkilendirilebilir. Ah-
laklı ve erdemli olmayan kişi ruhsal mutluluğa ve huzu-
ra erişemez.
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Din ve Mutluluk Arasındaki Bağlantı Nedir? 
 
Birçok insan kendilerine dinin mutluluk ve huzur getir-
diğini düşünür. Hayattaki amaçları bu dine bağlı kalmak 
ve dolayısıyla mutlu olmak olmuştur. Peki, gerçekte 
durum böyle midir? Dine bağlı olan insanlar dindar ol-
mayan insanlardan daha mı mutludur? Din mutluluğun 
çaresi midir?

Dinin bazı insanlara mutluluk getirdiği kaçınılmaz bir 
gerçektir. Bir yaratıcıya inanmak ve dünyaya boşuna gel-
meme duygu ve düşüncesi insanlara bir nevi huzur ver-
diği için dindar kişilerin dindar olmayan kişilere oranla 
daha mutlu olabileceği savunulabilir. Bireyin sahip ol-
duğu dini inançlar temel olarak insanda hayata dair bir 
amaç edinme, negatif durumlarla daha kolay başa çıkma 
ve sosyal anlamda daha verimli iletişim kurma yolunda 
katkı sağlamaktadır.

Dindarlık iki başlık altında tanımlanmıştır: sosyal din-
darlık ve bireysel dindarlık. Sosyal dindarlık, bireyin 
inandığı dinin görevlerini yerine getirirken bir topluluk 
içinde yer almasına verilen isimdir. (Cami, kilise vb.) 
Sosyal dindarlık, kişinin aidiyet hissini tatmin etmesinde 
en temel etkenlerden biridir. Bireysel dindarlık ise kişi-
nin inandığı dinin hayatında büyük bir önem taşıdığına 
inanmasıdır. 

Mutluluğu sadece din ve dindarlık seviyesiyle ölçmek 
imkânsız olsa da belirli dine inanan insanların, inanma-
yan insanlara göre daha mutlu olduğu tespit edilmiştir. 
Belli bir ait olma duygusu ve hayatı boşuna yaşamama-
nın verdiği huzur bu mutluluğun nedenlerinden birkaç 
tanesidir. 

Dini açıdan düşünüldüğünde çeşitli dinlerde mutluluğa 
kapılıp gidilmesi Tanrı’dan uzaklaşmak anlamına geldi-
ği için insanların mutluluk korkusunu yaşam biçimleri 
haline getirmeleri muhtemeldir. 

Farklı bir açıdan bakılacak olursa dini ibadetler doğrultu-
sunda birlikte toplanan insanların geliştirdiği sosyal iliş-
kiler bakımından insanlar hayatta yeni bir amaç edinme, 
hayattan zevk alma veya kendini topluma ait hissetmek 
gibi davranışlar geliştirebilirler. Bahsedilen davranışlar 
doğrultusunda birey, hayattan keyif aldığı veya bir amacı 
olduğu için mutlu hissedebilir ve bu son derece doğaldır. 

Fakat her dindar ya da bir şekilde dine bağlı insan mutlu-
dur, mutluluktan kaçınmaz diye bir ifade kullanamayız. 
En önemli çıkarım, din ve insan ilişkisinin insandan in-
sana değişebileceği olmalıdır. Mutluluğun nerede kaza-
nılacağı sorusunun cevabı olarak Aristoteles “Ne sadece 
bu dünyada madde ile erişilebilecek bir şeydir ne de bu 
dünyasız ruhun kazanmadığı bir şeye sahip olmasıdır.” 
demiştir. Mutluluk irade ve talep etmek ile ilgilidir. Bazı 
filozoflara göre mutluluk en basit duygulardan biri olma-
sına karşın en zor elde edilebilenlerden biridir. Örneğin, 
Fransız düşünür Blaise Pascal’a göre mutluluk, bireyin 
sessiz bir odada kendi kendine kalmasıyla elde edilmek-
tedir. Franz Kafka’ya göre ise ulaşılması gereken gerçek 
mutluluk, kişinin hiçbir şeye ihtiyaç duymaması ve ken-
disiyle yetinmesidir.
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https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/528270 
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https://www.saatchiart.com/art/Drawing-Gathered-happiness/1407277/6892901/view
 https://photos.com/featured/yet-in-the-abyss-print-collector.html
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ALMANYA’YA İŞÇİ GÖÇLERİ-
NİN SİNEMAYA YANSIMASI

BENSU AKBAŞ
12-B

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Yunanistan ile ya-
pılan zorunlu nüfus mübadelesi dışında gerçekleştirilen 
ilk büyük göç Almanya’ya yapılan işçi göçleri olmuştur. 
“II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa ülkelerinin endüstride 
gelişmeleri, azalan nüfuslarına karşılık işgücü ihtiyacı-
nı karşılamak üzere işgücü evrensel politikaları olmuş-
tur.”1 Almanya’nın başını çektiği Batı Avrupa devletleri, 
savaş sonrası ekonomik nedenler dışında savaşın neden 
olduğu ölümlerden dolayı insan gücüne ihtiyaç duy-
muşlardır. Bu nedenle Almanya’ya, ülke sanayisi için 
gerekli olan işçi açığını kapatmak amacıyla 1961’den 
itibaren Türkiye’den Almanya’ya her yıl binlerce işçi 
gönderilmiştir. Böylece Türk işçiler, sadece bir iki yıl 
Almanya’da çalışıp kazandıkları para ile ülkelerinde 
iş kurma hayaliyle Almanya yolunu tutmuştur. Ancak 
Almanya’da 1980’den günümüze kalıcı Türkiye’den 
Almanya’ya göçenlerin sayısı artmış, Türkler “misafir” 
konumundan “göçmen” durumuna geçmişlerdir. İlk za-
manlarda tahmin edilemeyen bu durum birçok proble-
mi de beraberinde getirmiştir. Toplumda yaşanan bu tür 
olaylar ve sorunlar genellikle o toplumun sanatsal yapıt-
larına yansımaktadır. Sinema ise toplumda meydana bu 
değişimleri ve dönem özelliklerini yansıtmak konusun-
da önemli role sahiptir.  Bu bağlamda nedenlerini, göç 
sürecini ve göç sonrasında açığa çıkan sorunları ortaya 
koyan filmler yapılmıştır. Bu filmler göç olgusunu daha 
görünür hale getirerek toplum tarafından göçün önemi-
nin daha iyi anlaşılması noktasında önemli bir kaynak 
olmuştur.

1 Özer Bostanoğlu, Türkiye’den Federal Almanya’ya Yönelen Dış Göç Hareketi Ve Ya-
rattığı Mekânsal Oluşumlar, Amme İdaresi Dergisi  Cilt: 20, Sayı: 4, 89-106, (1987)

Türkiye’den Avrupa’ya göç, Türk sineması üzerinde de 
etkilerini göstermiş ve 1960’lı yılların sonundan itiba-
ren göç temalı filmler yapılmaya başlanmıştır. 1970’li 
yılların sonu ile 1980’li yıllarda toplumsal gerçekçi bir 
bakış açısı ile filmlerde göçmenlerin yaşadığı psikolojik, 
toplumsal, kültürel sorunlar ele alınmış ve göçmenlerin 
çalışma ve yaşam koşulları incelenmiştir. Bu kapsamda 
1969’da Halit Refiğ tarafından çekilen “Bir Türk’e Gö-
nül Verdim”, 1972’de Türkan Şoray tarafından çekilen 
“Dönüş”, 1974’te Orhan Aksoy tarafından çekilen “Al-
manyalı Yârim” ve “El Kapısı” Almanya’ya göç olgusu-
nu konu alan ilk filmlerdendir.

Bu süreçte gerek Türkiye’de ve gerekse Almanya’da çok 
sayıda aile dramı yaşanmıştır. Birinci kuşak göçmenlerin 
göç etmekteki amaçları gittikleri ülkelerde çalışarak para 
kazanmak, ülkelerine kıyasla yüksek kazançlı gelir elde 
ederek ailelerine para göndermek ve geri döndüklerinde 
yatırımlar yaparak hayat standartlarını daha iyiye taşı-
maktır. Özellikle Almanya olmak üzere birçok Avrupa 
ülkesi niteliksiz işçi talebinde bulunduğu için göçmenler 
en sağlıksız ve ağır koşulları kapsayan işlerde çalışmayı 
kabul etmişlerdir. Bu kapsamda göç edenlerin tek amacı 
refah seviyelerini arttıracak seviyede birikim sağlayarak 
ülkelerine geri dönmek olmuştur. Çalışma kapsamında 
görsel analizi yapılacak Türkan Şoray’ın yönetmiş ol-
duğu ‘Dönüş’ (1972) filminde İbrahim’in (Kadir İnanır) 
Almanya’ya gitme gerekçesi de budur.  Bu film ilerleyen 
zamanlarda birçok yönetmenin de ele alacağı “Alman-
ya’ya göç” konulu filmlerin öncüsü olmuştur.
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GÖÇ TEMALI FİLMLER

Dönüş

Dönüş” filmi göçü, ailenin parçalanması ve yabancılaş-
ma sorunu bakımından incelemiştir. Bunun ek olarak 
filmde kadının toplum içerisindeki yeri ve kırsaldaki 
köylü-ağa çatışmaları ortaya konulmuştur. Film; aşk ko-
nusu kapsamında ağaya olan borçlarını ödemek amacıy-
la İbrahim’in köyünü ve eşi Gülcan’ı bırakarak Alman-
ya’ya işçi olarak göç etmesini, yaşadığı kültürel değişim 
sebebiyle Gülcan’a ve yaşadığı köye yabancılaşmasını 
işlemektedir. Dönüş’ün ana kahramanlarından İbrahim, 
göçün ilk dönemi olarak nitelendirilen 1961’deki işgü-
cü anlaşmasıyla göç eden kalifiye işçi sınıfının yanında, 
1970’li yıllarda kırdan kente göçün arttığı dönemde köy 
ortamının dışına bile çıkmadan Almanya’ya göç eden-
lerdendir. İbrahim köyüne döndüğünde, pilli radyosu ve 
modern giyimi ile başkalaşmış bir görünüme ulaşmıştır. 
İbrahim’in kısa süreliğine de olsa Almanya’ya göçü, kö-
yüyle karşılaştırdığında yaşam koşullarının çok daha iyi 
olduğu modern Almanya’nın nimetlerinden etkilenmesi-
ne ve gelecek ile ilgili beklentilerinin değişmesine yol 
açmıştır. Bu sebeple İbrahim memleketine döndüğünde 
köyün susuzluğundan, elektriksizliğinden yakınmış ve 
modern bir hayat biçimi, modern giyimli Gülcan hayal-
leri kurmuştur. İbrahim’in Almanya’ya göçü sonrasında 
karakterinde meydana gelen bu değişime İbrahim’in duş 
alma sahnesi örnek verilebilir.

Gülcan’ın İbrahim’in üzerine ibrik ile su dökmesi üze-
rine İbrahim’in “Off of! Su aynı borulardan gelmekte. 
Tepesinde de süzgeci var. Bir güzel akmakta. Görmek 
lazım medeniyeti” sözleri ile İbrahim’in köyündeki ya-
şamı küçümseyip eleştirmesi, Almanya’nın etkisini ya-
nında taşıdığının ve bu dönüşünün kesin olmadığının 
belirtisidir. 

Almanya Acı Vatan

Almanya’nın 1950’den sonra sosyal bütçesinde artış ol-
muştur. Maden yatakları, kömür işletmeleri, demir-çelik, 
otomotiv, inşaat ve imalat sektöründe çalışan göçmen 
işçiler, Alman ekonomisinin 1970’e kadar gelişmesini 
sağlamışlardır. Almanya’daki işçi ihtiyacı Türkiye’den 
kadın işçilerin de göç etmesine neden olmuştur. Bu bağ-
lamda gurbet temasını işleyen “Almanya Acı Vatan” fil-
minde Almanya’ya işçi olarak göç eden bir kadının ruhsal 
çöküşü ele alınır. Filmde Almanya’da göçmen işçi olarak 
çalışan Güldane’nin para karşılığında, Almanya’ya git-
meyi amaçlayan köylüsü Mahmut’la yaptıkları anlaş-
malı evlilik ve sonrasında gelişen olaylar dizisi anlatılır.  
Şerif Gören tarafından 1979 yılında yapılan Almanya 
Acı Vatan, adıyla da anlaşıldığı üzere göçmenlerin Al-
manya’da yaşadığı zorluklara vurgu yapılmıştır. Alman-
ya’da çalışan göçmen bir işçi olan Güldane iznini geçir-
mek için memleketi Türkiye’ye geri döner. Güldane’nin 
Türkiye’de olduğu bu zaman zarfında Almanya’ya gitme 
hayali kuran köylüsü Mahmut ile arsa ve para karşılığın-
da anlaşmalı evlilik yapar. Çıkar ilişkisi üzerine kurulan 
bu sahte ilişki zamanla gerçek bir evlilik haline dönüşür. 
Göçün nedenleri gibi göç sürecinin nasıl gerçekleştiği 
de önemlidir ve göç süreci içinde bulunduğu döneme 
göre farklı yollarla gerçekleşmiştir. Almanya gereğinden 
fazla göçmen işçi alınca 1967’den itibaren yirmi bin-
den fazla Türk işçi işsiz kalmıştır. 1970’de Almanya’da 
oluşan ekonomik durgunluk nedeniyle işçi alımları dur-
durulmuş, Türkiye’ye geri dönüşler başlamıştır.   Bu 
bağlamda “Almanya Acı Vatan” filminin Almanya’nın 
göçmen işçi alımını durdurduğu fakat göçmen politika-
sı dâhilinde aile birleşimine dayalı göçe izin verdiği bir 
dönemde (1979) yapılmıştır. Bu dönemde Almanya’ya 
göç edebilme amacıyla yapılan evlilikler ve formalite 
evlilikler, oldukça yaygınlaşmıştır. Bu sebepten dolayı, 
Türkiye’den Almanya’ya göç etmek isteyen Mahmut’a, 
Almanya’da çalışan arkadaşları tarafından Almanya’ya 
gidebilmesinin tek yolunun Almanya’da çalışan biriyle 
evlenmek olduğu söylenir. 
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Bunun üzerine Mahmut daha önce de belirtildiği üze-
re para karşılığında Güldane ile sahte bir evlilik yapar. 
Güldane ise Türkiye’ye yatırım yapmak amacıyla aldığı 
taşınmazların parasını ödeyebilmek amacıyla bu forma-
liteden evlilik teklifini kabul eder. Filmde ayrıca göçmen 
işçilerin Alman toplumu ve kültürüne ayak uydurmaya 
çalıştıkları süreçte yaşadıkları zorluklar, Mahmut’un 
Al¬man kültürü içinde kendini kaybedişi üzerinden dra-
matize edilerek sunulur.

40 Metrekare Almanya

Farklı bir toplum ve farklı bir kültürle karşı karşıya kal-
manın sebep olduğu kaygıdan farklı olarak, bu ilk karşı-
laşma hayal kırıklığı da barındırmaktadır. Türki¬ye’den 
göç eden işçilerin hayallerinin karşısında Almanya’nın 
kendi gerçekliği büyük sarsıntılar yaratmıştır. En sarsıcı 
olan ise refah ile özdeştirilen Almanya’da, Türkiye’de 
sahip olduklarından daha kötü şartlara maruz kalmaları 
olmuştur. Türk göçmen işçilerin Almanya’daki yabancı-
lık hali ve uyum sorunu, kendi memleketlerinden in¬san-
lardan ibaret bir sosyal hayat alanı oluşturmaya itmiştir. 
Başka bir deyişle, bir an önce para kazanıp kendi mem-
leketlerine dönmek isteyen göçmen işçiler Almanya’yı 
kendileri için daha yaşanabilir kılmaya çalışmışlardır. 
Yabancı olunan Alman kültürü içerisinde anavatan Tür-
kiye’nin küçük bir modelinin oluşturulması bir çeşit ya-
lıtılmışlıkla sonuçlanmıştır. Bu kapsamda Almanya’daki 
göçmen Türklerin Alman toplumu içerisinde izole bir 
yaşam sürmeleri 1986 yılına kadar filmlerde sıkça işle-
nen temalardandır. Tevfik Başer tarafından çekilen, 1986 
yapımı 40 Metrekare Almanya (40 m2 Deutschland) bu 
bağlam¬da hatırlatılması gereken filmlerden bir diğe-
ridir. Almanya’da göçmen işçi olan Dursun’un, görücü 
usulü ile kendi köyünün hatta evinin dışına çıkmamış 
olan Turna ile evlenerek onu Al¬manya’ya getirmesi ve 
ardından yaşanılan olaylar anlatır. 

Dursun’un Almanya’daki yaşamı bir kadın için tehlikeli 
bulması üzerine, tüm bunlardan Turna’yı korumak onu 
her gün kırk metrekare bir eve kilitleyerek işe gider. Eşi 
tarafından eve kilitlenen genç kadın, Almanya’dayken 
Almanya dışında tutularak tekdüze bir hayata mahkûm 
edilir. Bununla beraber çalışmaya giden Dursun’un ha-
yatı da Turna’nınkinden pek farklılık göstermez. O da 
çalıştığı fabrika ile kahvehane arasında hayatını devam 
ettirmektedir. Yaşadıkları daire de eşyalar ve duvarda-
ki resimler itibariyle Türkiye’deki bir evi anımsatır. Bir 
anlamda Anadolu’daki kırsal hayatı 40 metrekarelik bir 
evde devam ettirirler. Dursun, Almanya’nın sosyo-kültü-
rel ortamından izole bu yaşama kendisi ile beraber Tur-
na’yı da mecbur bırakmıştır. 
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OSMANLI’DA KADIN 
ALGISI VE KADIN HAKLARI

ZEYNEP DEMİRKAN
12-C

Kadının Modernleşmesi

Osmanlı’da, Tanzimat’tan Meşrutiyetin ilanına kadar ge-
çen sürede idari ve sosyal değişimler yaşanmış, sivil-as-
keri elit kesim ulus devlet kavramları içinde çözülmeyi 
önleyici ıslahatlar gerçekleştirmiştir. Sosyal alanda en 
hassas konu kadın modernleşmesi olmuştur. Meşruti-
yet döneminde şehirli elit kadın toplulukları mitingler 
düzenlemiş, cemiyetler kurmuş, ataerkil düzene karşı 
basını kullanarak seslerini duyurmuşlardır.  “Kadınlar 
Dünyası”, “Şükufezar ve Hanımlar Âlemi” gibi kadınlar 
tarafından yazılan dergiler çıkarılmış; Osmanlı kadını-
nın eğitim, aile içindeki konumu, çalışma hakkı konu-
ları üzerinde toplumu dönüştürmek, kadını bilinçlendir-
mek amaçlanmıştır.  Nuriye Ulviye Civelek’in kurduğu 
Kadınlar Dünyası Dergisi ilk sayısını 4 Nisan 1913’te 
yayımlamıştır. Derginin amacı, din ayırt etmeksizin Os-
manlı’daki kadınların haklarını destekleyerek onların 
bilinçlenmelerini sağlamak, kadınlara eğitim olanakları 
yaratarak onları sosyal hayatta etkin kılmaktı.  Müdafa-
a-i Hukuk-i Nisvan Cemiyeti ’nin basın kolu olarak ya-
yımlanan dergi ihtiyacı olan kadınlara da yardım etmiş; 
kadınların giyinme tarzları, çalışma imkânları, eğitim ve 
aile içi ikinci sınıf konumdan çıkmaları üzerine çalış-
mıştır. Bu yüzden dergi o dönem muhafazakâr kesimin 
tepkisini çekmiştir. Osmanlı’da kadının dönüşümü Meş-
rutiyet’ten sonra hızlanmış ancak kırsal Osmanlı kadını 
modernleşme talebinde bulunmamış, bu değişimin ama-
cını anlamamıştır.

Osmanlı’da Kadınların Basında Yer Alması

Tanzimat döneminde yapılan hukuki değişimler kadı-
na yönelik olmasa da gelişen sistem kadınların da de-
ğişimini gerekli kılmıştır. Osmanlı’da kadınların içinde 
bulundukları durum Tanzimat’tan sonra tartışılmaya 
başlanmış, kötü şartların değiştirilmesi için gayret sarf 
edilmiştir. Bu dönemde Batılı devletlerin Osmanlı üze-
rinde etkisi artmış, Batı örnek alınarak bazı reformlar ya-
pılmıştır. Avrupalılarla münasebetler ilerledikçe moda ve 
ecnebi adetleri ilk kez erkekler tarafından benimsenmiş, 
sonrasındaysa Türk kadınları arasında hızla yayılmıştır.  
Tanzimat’ta en önemli değişim kadınlara yan meslekler 
edinme amacıyla açılan kız okullarıdır. Özellikle hem-
şirelik, terzilik, öğretmenlik mesleği en çok tercih edi-
lenler arasındadır. Bu dönemde eğitimli Türk kadınının 
sahip olduğu ilk resmî meslek öğretmenlik olmuştur.

Diğer yandan küçük gruplar hâlinde cemiyetler kuran ve 
bu cemiyetler vasıtasıyla seslerini yükselten kadınlar, az 
da olsa siyasetle ilgilenmeye başlamışlardır.  Modernleş-
meyle başlayan sorunların ilki modernleşmenin sınırları 
olmuş, Osmanlı’nın teokratik mutlak yapısına ve toplu-
mun ataerkil yapısına zarar verir endişesi muhafazakâr 
kesimin tepkisini doğurmuştur. İkinci sorun da modern-
leşmenin gölgesinde kalan ve değişen yapıyı bozan un-
surların uyumlu dönüşümünün nasıl sağlanabileceğidir.  
Bu sorunlara çözüm bulma amacıyla Tanzimat’tan Cum-
huriyet’e elit aydın bürokrat ve askeri zümrenin halka 
yukarıdan aşağıya doğru ikna edilecek yenilikleri adapte 
etmeye çalışması tepkiyle karşılanmıştır.

Kadınlar bu amaçla cemiyetler kurarak kadın haklarına 
dikkat çekmek, kadınları bilinçlendirmek istemişlerdir. 
Cemiyetler aynı zamanda basın kollarıyla da seslerini 
taşraya duyurmayı amaçlamışlardır. Bu amaçla en geniş 
çalışma alanı yaratan “Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-i Nis-
van Cemiyeti (Osmanlı Kadınının Hukukunu Savunma 
Derneği)” olmuştur. Kadınların eğitimi ve çalışma ha-
yatlarına ait düzenlemelerde bulunulmuştur, kadının aile 
içindeki haklarına dikkat çekilmek istenmiştir. Kadınlar 
artık ortak bilinç oluşturmaya, eş ve anne rolleriyle sınırlı 
toplumsal konumlarından kurtulmaya çalışmaktadırlar.
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Kadınlar eğitim, çalışma, eşit yurttaşlık ve oy hakkı ve 
evlilikle ilgili taleplerini yüksek sesle dile getirmekte-
dirler. Kadınlar önce aile sonra toplum içinde nesne de-
ğil özne olarak var olma mücadelesine vurgu yapacak 
söylem ve eylemlerde bulunmaya başlamışlardır. “Hare-
ketin yaşandığı dönemin şartlarında yaratılan yeni kadın 
imajının çeşitli yollarla kamuoyuna sunulması hareketin 
eylemci özelliğini göstermektedir. Kadın haklarını savu-
nan cemiyetler köklü değişim getiremese de fikirlerini 
başarılı şekilde kamuoyuna sunmuşlardır. Dolayısıyla 
mevcut sorunlara ışık tutulmuş, gelecek için açılım sağ-
lanmış, eğitim, siyaset ve sosyal hayat gibi konulara dik-
kat çekilmiştir. Bu cemiyetler ilk başta muhtaç kadınlara 
ve çocuklara yardım amaçlı kurulmuş olsa da zamanla 
bu sorunların köküne inilmiş,  kadının baskılanmasına 
karşı hukuksal, sosyal önlemler alınma çabası verilmiş-
tir.

Osmanlı kadınlarının eğitim haklarına yönelik çalış-
malar yapan derneklerden biri, Halide Edip Adıvar’ın 
kurmuş olduğu Teal-i Nisvan Cemiyeti’dir. Cemiyetin 
amacı Osmanlı kadınlarını eğitim alanında geliştirmek-
tir. Osmanlı kadınının sesini basın yoluyla topluma ak-
tarmak en geçerli yol olarak düşünülmüştür. Bu anlamda 
Terakki Gazetesi (1868) ilk defa kadın mektuplarına yer 
veren gazete olmuştur. Bu mektuplarda, örneğin, erkek-
lerle aynı vapur ücreti ödemelerine rağmen, vapurlarda 
kadınlara ayrılan yerlerin kötülüğünden yakınılmış, böy-
le hor görülmelerinin nedeni sorulmuş veya çok kadınla 
evlilik sorgulanmıştır. Bu gibi sorunların basın organla-
rıyla halka ulaşması kadın hareketlerini hızlandırmıştır. 
Ayrıca Terakki Gazetesi’nin 1869’da çıkardığı “Terakk-i 
Muhadderat”  bu konuları işleyen ilk kadın dergisidir. 
Ataerkil yapının basının temelini oluşturduğu bir düzen-
de “Şukufezar”  adlı dergi de kuralları yıkmayı başarmış, 
dergi sahibi dahil olmak üzere bütün yazarları kadındır. 
Bu dönemde kadınlar kendi dergilerini çıkarabilmiş, 
diğer dergilerde yazar olarak görev alabilmişlerdir.  
1908’de çıkan Demet Dergisi de kadını siyasi yönden 
ele almış, daha çok siyasi içerikli konulara değinmiştir.  
En çok ses getiren dergilerden diğeri “Kadınlar Dünyası 
Dergisi” olmuştur. “1913’te yayımlanan Kadınlar Dün-
yası, diğer dergilerden farklı olarak Osmanlı kadınının 
haklarını savunmak için kurulan Osmanlı Müdâfaa-i 
Hukuk Nisvan Cemiyetinin yayın organıdır.”  Kadınlar 
dergisinde kadınların giyimleri, çalışma hayatları gibi 
konulara dikkat çekilmiştir. “1913-1921 yıllarında ya-
yımlanan dergide, kadının toplumsal konumuyla toplu-
mun gelişimi arasında bağlantı kurularak kadını kuşatan 
geleneklere, âdetlere ve özetle toplumsal hayatın tüm 
karelerinde karşılaşılan eşitsizliklere karşı mücadelenin 
önemi vurgulanmıştır”    

Kadınlar Dünyası Dergisi, Müdafaa-i Hukuk- Nisvan 
Cemiyeti’nin yayın organı olarak basılmıştır. Bu yazı-
larda kadına ait sorunlar ve çözümler somutlaştırılmış-
tır. Derginin erişemediği Anadolu kadınına cemiyet hem 
yardım hem etkinlikleri ulaştırmıştır. Cemiyetle birlikte 
dergi üç ortak amaca hizmet etmiştir. İlki kadınının giyi-
mi gibi maddi açıdan değişimi, ikincisi kadının modern 
eğitimini sağlayarak içsel gelişimi, üçüncüsü kadına ça-
lışma hakkı sağlayarak ekonomik dönüşümü. Cemiyet 
kadınların çalışma hakkını savunarak kadınlara destek 
olmuş ve teşvik etmiştir. Örneğin, bir telefon şirketi ka-
dın çalışan pozisyonu olduğunu duyurduğu zaman Ka-
dınlar Dünyası Dergisi okurlarını bu işte çalışmak için 
teşvik etmiştir. Kadın hakları konusunda dergiler baş-
lıklarından her türlü yazılarına kadar kadınları bu amaç 
için top yekün bir savunmaya davet etmektedir. Öyle ki 
derginin kapağında Kadınlık, hukuk ve menafi’ini mü-
dafa’a eder. Cuma’aertesi günleri neşr olunur musavver 
gazetedir. Başlığı yer almaktadır. Dergi kadınların yük-
sek eğitimi için ilk özel üniversiteyi açarak büyük işlere 
imza atmıştır. 12 Eylül 1914’te kadınlara yüksek eğitim 
hakkını kazandırmıştır. Aziz Haydar kendi servetiyle kız 
öğrenciler için özel okul açmış, projesini Kadınlar Dün-
yası’nda göstererek haklarını desteklemiştir. Aziz Hay-
dar gibi kadınlar yüksek eğitimden yararlanmanın en 
doğal hakları olduğu görüşündeydiler. İnas Darülfünunu 
ve Kadınlar Dünyası Dergisi, yükseköğrenim hakkının 
kadınlara da tanınması için her kesimden kadının katıl-
dığı bir kampanya başlatılmıştır.

Aziz Haydar,  Kadınlar Dünyası Kapağı, nr. 139, 1 Mayıs 1914.
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Dergideki tartışmalar ve etkili lobi çalışmaları, 7 Şubat 
1914’te Darülfünun tarihinde ilk kez kadınlar için kon-
feranslar düzenlenmesine olanak sağlamıştır. 12 Eylül 
1914’te ise Zeynep Hanım Konağı’nda, kadınlar için 
edebiyat ve fen bölümlerinden oluşan İnas Darülfünunu, 
yani kadın üniversitesi, açılmıştır.  

Kadın algısının değişimi, yavaş ancak kararlı adımlarla 
gerçekleşmiş; kadınının sesini geniş kitlelere duyurabil-
miştir. 

Dergi, 121. sayıdan itibaren 4 sayfalık Fransızca ek ya-
yınladı.

Dergide sadece Osmanlı kadını hedeflenmemiş, hem ba-
tılı hem doğulu kadın sorunları yansıtılmıştır. Ancak der-
ginin hedef kitlesi şehirli, okuma- yazma bilen, dergiyi 
satın almak için yeterli ekonomik gücü ve belirli eğitim 
seviyesinde olan kadınlarla sınırlı kalmaktadır. Dergi 
Osmanlı kadın toplumunun tümü üzerinde etkili değil-
dir. Dergiden yararlanabilen kesim sosyo ekonomik du-
rumu yüksek kadınlardır. Ayrıca dergi başı açık, modern 
kadın tasvirlerine yer vererek Osmanlı kadınına örnek 
oluşturmayı amaçlamıştır.

Dergi içinde ataerkil topluma karşı sert bir dil kullanıl-
mıştır. “Biz Osmanlı kadınları kendimize mahsus inceli-
ğimiz, kendimize mahsus âdet ve adabımız vardır. Onu 
erkek muharrirler bir kadının anlayabileceği ruhla anla-
yamazlar, lütfen bizi kendimize bıraksınlar, Biz kadınlar 
hukukumuzu kendimiz bizzat kendi ictihatımızla müda-
faa edebiliriz.”  

Dergi dönemin kadın algısına ve kadın haklarına vur-
gulamalar yaparak büyüyen kadın hareketlerini “kadın 
inkılabı” olarak adlandırmıştır. “Biz inkılapçıyız ve va-
zifemiz ağır, mesuliyetimiz büyüktür!” . Fatma Zerrin’in 
bu sözü dönemin kadınlarının var olan sistemi kökünden 
yıkma kararlılıklarının ifadesidir. Bununla beraber ülke-
nin dört bir yanından gelen mektuplarla dergi zenginleş-
tirilmiş, kadınların isteklerine ve düşüncelerine yer ve-
rilmiş, kamuoyu oluşturulabilmiştir.

Kadınlar Dünyası Dergisinin sadece kadınlardan oluşan 
bir kadrosunun olması bile basının içinde olan ataerkil 
yapıyı bozma, kadın algısını kökten değiştirme amacı 
taşıdığını göstermektedir. Ancak Osmanlı kırsal bölge 
kadını bu çalışmalardan yararlanamamış, hakları konu-
sunda talepte bulunmadığı gibi İslam geleneklerine aykı-
rı bulduğu bu gelişmelere tepki göstermiştir. Bu nedenle 
cemiyetler Anadolu kırsal kadınını bilinçlendirme mis-
yonunu yerine getirememiştir. Kadın haklarını elde etme 
konusunda izleyecekleri metotlar, kadının eğitim, çalış-
ma özgürlükleri konusunda bilinçlenmesini sağlayan ce-
miyet, kurduğu basın kolu ve yükseköğrenim kurumuyla 
gelecekte olabilecek kadın özgürlüklerine açılım sağla-
mıştır.

Kaynakça:
• birikimdergisi.com/guncel/10258/feminist-odalar-vii-osmanlida-ilk-kadin-dergisi-su-
kufezar-i. 
• www.sosyalarastirmalar.com
• duzen.com.tr/artFiles/cumhuriyete_yon_veren_kadinlar.pdf
• https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/62911
• https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/001/264/original/
• https://listelist.com/osmanlida-kadin-hareketleri-feminist-orgut/
• Selda Malkoç, Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 
Cilt: 12 Sayı: 63 Nisan 2019 
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Atatürk döneminde ekonomi alanındaki gelişmeler, Os-
manlı’dan devralınan bir yapının uzantısı niteliğindedir. 
İmparatorluğun son yıllarında ve dağılma sürecinde art 
arda gelen savaşlar, memleketin zaten kötü durumda 
olan sosyal ve ekonomik durumunu bir çökme noktasına 
getirmiştir. Atatürk’ün önderliğinde Cumhuriyet’i kuran 
kadro, kurtuluşun ekonomik kalkınma ile gerçekleşebi-
leceğini, bunun da sanayileşme ile mümkün olacağını 
anlamış ve ülkenin kaynaklarını sanayileşme için ha-
rekete geçirmiştir. Ekonominin tüm kesimlerine önem 
verilecek olunsa da sanayileşme olmadan ekonomik bir 
gelişmenin yaşanamayacağı öngörüldüğünden ana hedef 
sanayileşme olarak belirlenmiştir. 

Bankacılık sektörünün sanayileşme ve ekonomik kalkın-
manın gerçekleşmesi sürecinde önemli bir faktör olduğu-
nun anlaşılması ile Cumhuriyet’in kuruluşuyla beraber 
bir ulusal bankacılık sisteminin geliştirilmesi için çaba 
gösterilmiştir. Sanayileşme söz konusu olduğunda ban-
kaların göz ardı edilemez bir önemi olduğundan, Atatürk 
döneminde ekonomik kurtuluşun gerçekleşmesinde bu 
kuruluşların ne ölçüde katkıda bulunduğu, incelemeye 
değer bir konudur.  

ATATÜRK DÖNEMİNDE SANAYİLEŞMENİN 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE BANKALARIN 

ROLÜ VE KATKISI

SELİN PAKER
12-B
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SANAYİLEŞMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİN-
DE BANKALARIN ROLÜ

Cumhuriyet’in ana hedefi ulusal sanayinin temellerinin 
atılması ve tarımsal üretimin artmasıyla ekonomik kal-
kınmanın hızlandırılması olduğundan, bu hedefi destek-
leyecek ulusal bir bankacılık sisteminin geliştirilmesi 
için büyük çaba gösterilmiştir. Bu doğrultuda 1923 yı-
lında Türkiye İktisat Kongresi; hükümet ile ticaret, sana-
yi, tarım ve işçi kesimlerin önde gelenlerinin katılımıyla 
gerçekleşmiştir.1 Kongrede ekonomik kalkınmanın ger-
çekleşmesi sürecinde gerekli olan sermayenin sağlana-
bilmesi için ulusal bankaların kurulmasına, fakat özel 
kesim yeterli sermaye birikime sahip olmadığından dev-
letin de banka sermayelerine katkıda bulunması gerekti-
ğine karar verilmiştir. Uzun süren savaşların ve Osmanlı 
dönemindeki yabancı sermayenin etkisiyle yetersiz ve 
sermayesiz kalan Türk girişimcilere sermaye temin et-
mek amacıyla 1924 yılında İş Bankası kurulmuştur. 

İş Bankası

İş Bankası bir özel sektör bankası olsa da, başta Atatürk 
olmak üzere kurucularının büyük çoğunlukla üst düzey 
devlet yetkililerininden oluşması, bankanın kuruluşun-
dan itibaren devletten geniş yardım görmesine ve top-
lumun kolayca güvenini kazanmasına sebep olmuştur. 
Banka doğrudan birçok sanayi ve ticari şirket kurarak ve 
bunların büyük bir kısmına iştirak ederek ülke ekonomi-
sini önemli ölçüde geliştirmiş, sanayileşme hareketinin 
öncüsü olmuş ve bu yolda ilk adımları atmıştır. Yalnızca 
kâr amacıyla hareket eden bir özel sektör kuruluşu ol-
mamış, milli çıkarları gözeten ve bu doğrultuda hareket 
eden bir kuruluş olmuştur. Banka, yabancı ve yerli ser-
maye ile siyasi iktidar arasındaki bütünleşme sürecinde 
ve ekonomi politikalarının sermaye çevresinin talepleri 
doğrultusunda yönlendirilmesinde etkin bir rol oynamış-
tır.2 İhtiyaç duyulan ve yurt içinde üretilme imkanı bulu-
nan malların sanayisinin kurulması yönünde iştiraklerde 
bulunmaya öncelik verilmiştir. Bunun yanı sıra yabancı-
lar tarafından işletilen kuruluşların millileştirilmesi süre-
cindeki iştiraklerde de yer alınmıştır. 

İş Bankası, önemli birçok kuruluşun ya bizzat kurucusu 
olmuş ya da kendi uygulamaları ve ülke ekonomisinin 
yararı açısından bu kuruluşuların yönetim ve işletme 
kontrollerini elinde tutmuştur. Bu dönemde girişilen işti-
rak yatırımlar genel olarak; dokuma sanayi, şeker sana-
yi, cam sanayi, milli sigortacılık ve maden işletmeciliği 
alanlarındadır. İş Bankası tarafından iştirak edilen şeker 
fabrikaları aracılığıyla, daha önce yararlanılmayan mil-
yonlarca dönüm arazi tarıma açılmıştır. 3

İş Bankası kurulmadan önce dış ticaretin finanse edilme-
si ağırlıklı olarak yabancı bankalar tarafından sağlanır-
ken bankanın kurulmasıyla dış ticaretin kredilendirilme-
si aşamasında etkili bir güç oluşmuştur. 4  

Yerli ihracat ürünlerinin en uygun koşullarda ve de-
ğerlerde dış pazarlarda satışını sağlamayı amaçlayan İş 
Bankası, Türk ihracat tüccarlarına kredi vermiş ve bü-
yük miktarda yardım etmiştir. Banka, halkın küçük ta-
sarruflarının yatırımlara dönüştürülmesi sürecinde öncü 
olmuştur. 

İş Bankası, Birinci Sanayi Planı’nın uygulanmasında da 
etkin bir rol üstlenmiştir. Bu plan doğrultusunda banka 
tarafından birçok fabrika kurulmuştur. Banka planda 
yer alan Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası, Malatya 
Bez Fabrikası ve Sümerbank ile birlikte Isparta Gülyağı 
Fabrikası kurulmasına öncülük etmiştir. 5 

1 Hayriye Meltem Erol, agt, s.31.
2Halis Özer, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Milli Tüccar Oluşturma Çabalarında İş Banka-
sı’nın Rolü”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, S: 69 (2014), s.355.
3Agm, s.366.
4Agm, s.372.
5Naci Yılmaz, 1930-1946 Döneminde Türk Bankacılık Tarihi, T.C. İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul 2007, s.200.

Mustafa Kemal Atatürk İş Bankası'nın Ankara'da yeni yaptırılan genel merkez 
binasında. (22.10.1929) 

1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk ve Nazilli Basma Fabrikası’nın 
işletme müdürü Fazlı Turga
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Sümerbank
Sümerbank devletçilik politikası doğrultusunda kurul-
muştur. 1934 yılından itibaren uygulamaya başlanan 
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ile devlet tarafından giri-
şimci olarak ekonomiye müdahalede bulunulmuştur. Be-
nimsenen sanayileşme modeli, ülke içinde üretilmekte 
veya üretilebilecek olan ham maddelerin kullanılıp o za-
mana kadar dışarıdan ithal edilmiş olan malların ikame 
edilmesine dayanmaktadır. Bu doğrultuda Sümerbank’ın 
katkılarıyla dokuma, kâğıt, şeker, demir çelik ve çimento 
sanayileri kurulmuştur. Banka, Osmanlı’dan devralınan 
ve bizzat kurulan birçok fabrikayı tasfiye edildikleri ta-
rihe kadar işletmiştir. Sümerbank tarafından 1933-1939 
yılları arasında 13 yeni sanayi tesisi kurulmuş 6 , banka-
nın Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının gerçekleşmesine 
büyük katkısı olmuştur. Plan kapsamında yapılan yatı-
rımların büyük bir kısmı Sümerbank tarafından gerçek-
leştirilmiştir. Kurulan fabrikalar arasında ülkenin dışa 
bağımlılığının yüksek olduğu dokuma sanayi dalı önde 
gelmiştir. 1933 ile 1939 yılları arasında Sümerbank ta-
rafından Ereğli Bez Fabrikası, Bursa Merinos Fabrika-
sı, Gemlik Suni İpek Fabrikası, Malatya Bez Fabrikası 
ve Nazilli Basma Fabrikası kurularak dokuma sanayinin 
gelişmesine katkı sağlanmıştır. 7  Banka yeni kurulan pek 
çok sanayi şirketine iştirak edip sanayinin gelişme sü-
recinde rol oynamıştır. 1933 yılında 20 milyon lira ile 
kurulan Sümerbank’ın sermayesi, 1939’da 100 milyon 
liraya çıkarılmıştır. 8  Sümerbank tarafından, kendi fab-
rikalarının ve komisyon karşılığında yerli malı üreten 
diğer fabrikaların ürünlerinin satıldığı “Yerli Mallar 
Pazarı” adlı satış mağazaları açılmıştır. 9  Üretilen mal-
lar bu pazarda vatandaşlara satılarak ticaret sektörüne 
girilmiştir. Bankanın girişimleri kır-kent bütünlüğünü 
sağlamış, kapalı köy ekonomisini çözmüş ve köylü ke-
simin pazarla bütünleşmesine büyük fayda sağlamıştır. 
Sümerbank’ın faaliyetleri Türkiye’nin ekonomisine te-
mel atmanın yanı sıra; sosyal, eğitim ve kültürel açıdan 
da ilerlemesini sağlamıştır. 

6 Naci Yılmaz, 1923-1938 Döneminde Uygulanan Ekonomi Politikalarının Türk Banka-
cılık Sektörüne Etkileri, T.C. Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü 
Bankacılık Ana Bilim Dalı Doktora Programı, Doktora Tezi, İstanbul 2005, s.251.
7Ali Asgar Eren ve Serkan Tuna, “Birinci Sanayi Planı Kapsamında Kurulan Sümerbank 
Dokuma Fabrikalarında Beslenme, Giyim, Kreş ve Okul Olanakları (1935-1950)”, An-
kara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S:63 (2018), s.167.
8Banu Taşdurmaz, Türkiye Ekonomisinde Cumhuriyetin İlk Dönemlerinin İktisadi Yapı-
sı (1923-1939), T.C. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, 
Yüksek Lisans Tezi, Niğde 2002, s.114.
9Naci Yılmaz, 1930-1946 Döneminde Türk Bankacılık Tarihi, T.C. İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul 2007, s.164.

Sonuç olarak Cumhuriyetin, gelişmemiş bir ekonomiyi 
devralmasıyla ekonomide köklü değişikliklere gidilmiş-
tir. Bu değişimler uygulanırken yetersiz olunan alanlar 
hedeflenmiştir. İstenilen ekonomik kalkınma ve sanayi-
leşmenin sağlanması yönünde görevler üstlenen banka-
lar, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarından itibaren bu amaç 
doğrultusunda önemli faaliyetlerde bulunmuştur. Ülke-
nin yeniden yapılanma ve sanayileşme sürecinin ve dö-
nemin iktisadi koşullarının daha iyi anlaşılması açısından 
bankaların faaliyetlerinin incelenmesi önem taşımakta-
dır. Mevcut konunun doğrultusunda bekleneceği gibi ilk 
dönemde kurulan özel sektör bankalarından İş Bankası 
ile ikinci dönemde kurulan Sümerbank ve Etibank’ın; 
sanayileşme sürecinde büyük rol oynadıkları, bu sürece 
katkı sağladıkları ve öncülük ettikleri görülmüştür. İnce-
lenen bankalar sanayileşmeye doğrudan katkı sağlama-
nın yanında, bu süreç için halledilmesi gereken yüksek 
işçi devir oranları ve kalifiye işçi eksikliği gibi sorunlara 
çözüm bulma aşamasında da öncü roller üstlenmiştir. 
Madencilik ve çeşitli sanayi alanları ile sosyal alanlara 
sağlanan katkının yanı sıra; yabancı sermayenin Türkiye 
ekonomisi üzerindeki denetiminin büyük ölçüde azaltıl-
ması, milli tüccar ve milli ekonomi oluşturulması gibi 
fonksiyonlar da üstlenen bu bankalar 1923-1938 yılları 
arasında büyük önem taşımıştır. Bahsedilen bankaların 
yalnızca bu dönem boyunca aktif olmamaları; uzun yıl-
lar hizmet etmiş olmaları ve hatta İş Bankası’nın günü-
müzde hala önem taşıyan aktif bir banka olması gibi fak-
törlerden yola çıkarak, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında 
bankacılık alanında yapılan girişimlerin efektif ve kalıcı 
olduğu yönünde de bir çıkarım yapılabilir. 
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TARİH VE MİTOLOJİ 
İLİŞKİSİ

YASEMİN SERTEPE
11-A

Batı düşünüşünde mitin, mitik/büyüsel/ilkel vs. olarak 
nitelendirilen düşünce biçiminin ürünü olduğu anlayışı 
sosyal bilimlerde uzun süre egemen olmuştur. Mitle-
re inanışın ‘akıl’ üzerinden değerlendirilmesi 17 ve 18. 
yüzyıllardan itibaren görülebilir. Örneğin David Hume’a 
göre insan toplulukları başlangıçta doğanın acımasız ko-
şullarına tabiidirler. Her an tehlike altında olmaları ve bu 
tehlikelerle baş edecek güce ve bilgiye sahip olmamaları 
sonucu kaygı, korku ve umut onları doğa olaylarını izle-
me ve anlama çabasına yöneltmiştir. İnsanlar doğal eği-
limleri gereği, bilinmeyen nedenlere insansı özellikler 
atfetmiştir. Hume’a göre tanrılar ve çok tanrıcılık böyle 
doğmuştur.

Mit ve tarih, geçmişe bakmanın 
alternatif yollarını temsil eder.

MİT VE TARİH

Mit; uydurma, masal, yanlış, çarpıtılmış vb. olanı  ta-
rih ise geçmişe ilişkin doğru bilginin temsilcisi olarak 
ifade edilmektedir. Mit ve tarih uzun süre birbirinin zıt-
tı olarak kabul edilmiştir. Tarih yazımının ortaya çıkış 
sürecinde mit, anlam kaymasına uğrayarak “uydurma” 
yerine kullanılmaya başlanırken “bilmek”ten (historein) 
türeyen “tarih” gibi ‘akıl’ anlamındaki “logos” da mitin 
karşıtı olarak kullanılmıştır.

Bunun sonucunda, halkın boş inançları olarak mit ya 
tamamen gerçek dışı kabul edilmiş ya da gerçeğin çar-
pıtılmış görünümünü içerdiği ve yorumlanması gerekti-
ği düşünülmüştür. Böylece mit bir şekilde tarih ve akıl 
tarafından dışlanmıştır. 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl baş-
larında kendisini bilimsel bir disiplin olarak inşa eden 
tarih yazımı da mit-tarih zıtlığını ‘mythos-logos’ zıtlığı 
üzerinden devralmıştır. Mit ve tarih, birbirinden nitelik-
sel olarak farklı iki düşünme biçimi ve iki toplum tipine 
-ilkel/ toplumlar ile uygar/modern toplumlar- özgü anla-
tılar olarak kabul edilmiştir. Bilimsel bir disiplin olarak 
görülen tarihten önceki tarihçilikte, daha çok iktidarların 
ve hanedanların tarihi konu edilmiş, onları merkeze alan 
köken anlatıları ortaya konmuştur. Bu şekilde kralların, 
yönetenlerin meşruiyeti tesis etmiştir. 19. yüzyıl tarih ya-
zıcılığı nesnelliği ölçüt olarak benimserken bu meşrulaş-
tırma işlevini reddetmiş ve kralların tarihi yerine ulusun 
tarihini yazmayı önermiştir. Öte yandan ana akım tarih 
yazıcılığı genel olarak siyasal tarihi konu edinmiş, tarihe 
yön vermiş önemli insanları ve devleti merkeze almıştır. 
Bu iki sebepten dolayı mitik, uydurma anlatıların tarih 
olarak kabul görebilmesi durumunu siyasal bir bağlamda 
açıklamaya çalışmıştır. Halen mit niteliğinde aslı olma-
yan, uydurma hikâyelere tarih diye inanılıyor olmasının, 
tarihin toplumda sürekli olarak çarpıtılmasının nedeni, 
siyasal aktörlerin, yönetenlerin kendi çıkarları uğruna 
bu tür yalanlara inandırmaları, gerçekleri onlardan giz-
lemek suretiyle tarihin doğru bilgisine ulaşmalarını en-
gellemeleridir. 
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XXX

20. yüzyılda antropolojik saha araştırmaları, hem ilkel 
halkların düşünsel, toplumsal ve kültürel bakımdan kö-
kensel farklılıklar sergilemediklerini hem de mitlerin 
basitçe başarısız birer açıklama girişimi değil, kültürel, 
toplumsal, siyasal ihtiyaçlara karşılık veren anlamlı an-
latılar olduğunu göstermiştir. Mitler, içinde bulundukları 
toplumda “yaşayan”, kültürel ve siyasal işlevleri olan ve 
gerçek olduğuna inanılan anlatılardır. Mit böylece ilkel 
toplumlar söz konusu olduğunda “doğru” ve “gerçek” 
anlatıyı; günümüz toplumlarında ise “yanlış” ve “uydur-
ma” anlatıyı ifade etmek için (pozitif ve normatif) iki 
farklı anlamda kullanılmıştır. Bu gelişmelere ve tarih ya-
zımında “aşağıdan tarih”, “yeni tarih” gibi adlar altında 
meydana gelen köklü yeniliklere rağmen, uydurma an-
latı ile tarih arasındaki geçişlerin ve çarpıtmanın açık-
lanmasında geleneksel bakışın izleri devam etmektedir. 
Tarih yazımında özellikle meşrulaştırma amaçlı olduğu 
düşünülen bir tarihsel bilgi söz konusu olduğunda mit, 
olumsuz değer yüklü, gündelik anlamıyla kullanılmakta-
dır. Her ne kadar “gerçeğin” toplumsal bir kurgu olduğu 
önermesi genel olarak kabul görse de çarpıtma girişimle-
ri söz konusu olduğunda tarih “gerçek” ve “doğru” olma 
rolünü yüklenmektedir.

Günümüz tarih yazımında sıklıkla, uzun zaman boyunca 
tarihselZ olduğu düşünülen bazı anlatıların aslında birer 
mit olduğu tespit edilmektedir. Bu bağlamda tarihçinin 
görevi ise tarihi mitlerden ayıklamak, tarihin mitleşme-
siyle mücadele etmektir. Oysa tarihin çarpıtılması sü-
reklilik göstermektedir. Toplumda kabul gören, köken 
anlatısı olarak siyasal bir işlevi olan tarihsel anlatılar 
vardır ve toplumun bu anlatılara bilimsel bilgi eksikliği 
nedeniyle inandığını söylemek, bu inancın süregitmesi 
ve bir türlü sona ermemesi karşısında en azından eksik 
bir açıklama girişimi gibi görünmektedir.

İlkellerle modernler, devletsiz toplumlarla devletli top-
lumlar, yazısız toplumlarla yazılı toplumlar arasında bü-
yük farklar vardır. Mitler üzerine yapılmış antropolojik 
çalışmalarda mitlerin ortak özellikleri olarak ön plana 
çıkarılan unsurların, kültürel bellek üzerinden ele alın-
masında bazı varsayımlardan hareket edilecek ve bazı 
kavramlardan yararlanılmıştır.

Yazıcılık, bir bellek teknolojisi olarak toplumsal belleğin 
kuruluşunda ve niteliğinde köklü bir dönüşüme neden 
olmuştur. Bu teknolojinin toplumlar tarafından içselleş-
tirilmesi bir yanıyla yeni bir düşünme biçimini, bilim-
sel, analitik vb. olarak adlandırılan düşünceyi mümkün 
kılmıştır. Ancak öte yandan bir bellek teknolojisi olarak 
yeni hatırlama imkânları doğurmuş, toplumun geçmişi 
hatırlama biçimini farklılaştırmıştır. Bu durum, bilimsel 
düşüncenin toplumsal bellek ile olan ilişkisini anlamaya 
ve bilimsel düşüncenin var olduğu bir toplumda, geçmi-
şin rasyonel süreçlere dayanmayan yeniden inşa pratik-
lerinin varlığını açıklamaya yardımcı olmaktadır.

Mitlerin kültürel bellekteki diğer anlatılardan işlevi ba-
kımından farklılaştığı kabul edilmektedir.  Kişinin içinde 
yaşadığı düzeni kişinin var oluşu ile ilişkilendirerek si-
yasal bir yönü vardır. Buna göre kişinin içinde yaşadığı 
düzeni var eden ve ona anlam kazandıran odak topluma 
dışsaldır. Köken anlatısı, toplumun birliğini ve içinde 
yaşadığı düzenin varlığını bir kurtarıcıya, yaratıcıya, ha-
nedana ve benzeri bir odağa borçlu olduğunu ifade et-
mektedir. Bu niteliklerden hareketle, gerçek olarak kabul 
edilen yani ‘Tarih’ olarak görülen bir anlatının, kültürel 
bellekte anlamlandırıcı bir işlev kazanması halinde mit 
olarak kabul edilebileceği ileri sürülecektir.

Mitler, toplumun siyasal ve toplumsal var oluşuna işaret 
eden simgeler aracılığıyla hatırlanır ve aynı zamanda bu 
simgeleri içerir. Çerçeve anlatıyı mümkün kılan, bu sim-
gelerin çok anlamlı ve kuşatıcı oluşudur. Aynı zamanda 
hatırlamaya yardımcı olan nitelikleriyle simgeler, mitle-
rin toplumsal/kültürel bellekte istikrarlı anlatılar olma-
larını sağlamaktadır. Kökene işaret eden anlatılar olarak 
mitler; kültürel/toplumsal bellekteki siyasal, toplumsal, 
dinsel vs. nitelikli diğer tüm anlatıları birbiri ile ilişki-
lendirmekte, onlara anlam katma işlevi üstlenmektedir.

 Oedipus ve sfenks ait Thebes . Vulci , MÖ 470. 
(Vatikan Müzeleri, Roma )

Gılgamış Destanı'nın 11. tableti   
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Tarihin çarpıtılması belirli siyasal öznelerin toplumun 
bilimsel bilgi karşısındaki yoksunluk durumundan fay-
dalanarak gerçekleştirdikleri faaliyetler sonucu ortaya 
çıkan bir sapma hali değildir. Köken anlatısı olarak top-
lumsal bellekte mitler ile benzer işlevi gören anlatıların 
kalıcılıklarını sağlayan araçlar üzerindeki sürekli müca-
delenin zaman içinde yarattığı farklılaşmadır. 

Sonuç olarak Homeros’un ünlü eseri İlyada ve Odesie-
a’da anlattığı olaylar uzun süre mitolojinin bir parçası 
olarak ele alınmış nesilden nesile aktarılmıştır. Ancak 
bir Homeros hayranı olan Alman Heinrich Schliemann 
İlyada’yı okuyarak Priamos’un kalesini bulmuştur. Bu 
önemli buluş Homesros’un eserlerinde anlattığı olayla-
rın mit olmaktan öte gerçek bir savaşın olduğunu doğru-
lamıştır. Her toplumun kendine özgü doğa olaylarını an-
lattığı mitleri bulunmaktadır. Elbette bu anlatıları etkili 
kılmak için abartı kullanılmıştır. 

Tarih ve mit ilişkisi içinde araştırmacıların mitleri in-
celerken abartıları ayıklayarak bilimsel bilgi ile birlikte 
mitleri ele almaları çok farklı sonuçlar çıkaracağı gibi 
uzun süredir anlaşılmayan bulguları da anlamlı kılacak-
tır. Pek çok farklı disiplinin mitleri kendi coğrafyaların-
da, iklimsel özellikleri, arkeolojik ve mimari bulguları 
ele alarak değerlendirmesi ve bu değerlendirmeleri ya-
parken objektif bir bakış açısı kullanmaları tarih bilimi 
açısından oldukça aydınlatıcı olacaktır.

Kaynaklar 
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/31075/aykut_ozan_
alan.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.britannica.com/topic/myth/Myth-and-history
https://www.worldhistory.org/image/4010/pandora-about-to-open-her-box/
https://www.worldhistory.org/image/6240/oedipus--the-sphinx-of-thebes/
https://www.worldhistory.org/image/4821/flood-tablet-of-the-epic-of-gilgamesh/

https://www.worldhistory.org/mythology/

Pandora , Yunan mitolojisindeki ilk kadın1881 CE, Lawrence Alma-Tadema 
(Özel koleksiyon).
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Aydınlanma çağı, aklın ön plana çıktığı ve skolastik dü-
şüncenin arka planda kaldığı bir dönemdir. Reform ve 
Rönesans’ın bir getirisi olan aydınlanma çağında hemen 
hemen her konu ele alınmış, baştan düşünülmüş ve yeni-
lenmiştir. Genel olarak soyut ve akıldan uzak anlayışlar 
somutlaştırılıp akla dayalı hale getirilmiştir. Felsefenin 
temel sorularından biri olan insan doğasının etrafında 
düzenlenen eğitim, antik çağlardan modern felsefeye ka-
dar hala birçok filozofun üstünde durduğu bir konudur. 
Aydınlanma çağında J.J. Rousseau ve John Locke gibi 
filozoflar bugünkü eğitimin de temelini atan eğitim sis-
temleri geliştirmişlerdir. Aydınlanmacılara göre  insan, 
aldığı eğitim ne ise oydu. Onlara göre bir insanda eğitim 
az olursa fikirler de az olurdu. Böylece aydınlanmacılar 
insanın doğuştan saf ve temiz olduğunu, daha sonraki 
şekillenmesinin, kişiliğinin eğitimle oluştuğunu söyle-
mekteydiler.

Jean Jacques Rousseau 

Yüzyıllar boyunca eğitimin teoriği ve pratiği yetiş-
kinlerin bakış açısından belirlenmiştir. Fakat Rous-
seau yetişkinlerin fikir ve görüşleri yerine çocuğun 
doğanın bir yaratığı olduğunu ve onun yasaları ile 
uyum içinde büyüdüğünü ve hareket ettiğini gös-
tererek geleneksel kavramlara son vermiştir. Rous-
seau, çocuğun verilen bilgiyi ezberlemesi ve taklit 
etmesi üzerine kurulan eğitim sisteminin yapaycılı-
ğını ortadan kaldırmak istemiştir. 

Aydınlanmacıların eğitim görüşleri aynı zamanda prag-
matist (yararcı) idi. Buna göre eğitim yaşamda işe yarar 
olmaya göre planlanmalıydı. Fransız aydınlanmacılar 
da İngiliz aydınlanmacılar gibi doğal eğitim istemektey-
diler. Onlara göre eğitimde metafizik doğmalara değil 
biyolojik ve fizyolojik olgulara yer verilmeliydi.  Rous-
seau’ya göre eğitimin amacı insanları I’ homme, citoyen 
(vatandaş) yapmak ne asker ne de din adamı olmamalıy-
dı. O her şeyden önce insan olmalıydı. Bu görüşe göre 
insan önce insan olmalı, ondan sonra herhangi bir mes-
leğin insanı olmalıydı. 1

“Sırasıyla birçok 
elden geçen bir çocuk 
asla iyi yetiştirilemez. 
Her değişiklikte, 
kendisini kontrol 
edenlere ve bununla 
birlikte onların 
üzerindeki otoriteleri-
ne olan saygısını 
sürekli olarak azalt-

ma eğiliminde olan gizli bir karşılaştırma yapar. 
Çocuklardan daha duygusuz yetişkinler olduğunu 
bir kez düşünürse, çağın otoritesi yıkılır ve eğitimi 
bozulur.” 

Jean-Jacques Rousseau, Emile veya Eğitim Üzerine

1 https://silo.tips/download/aydnlanma-a-1-aydnlanma-a-felsefesi

AYDINLANMA ÇAĞI 
FİLOZOFLARININ EĞİTİM İLE İLGİLİ 

DÜŞÜNCELERİ

ZEHRA SU USLU
10-D

“Bütün kötülükler zayıflıktan gelir. Çocuk sadece zayıf olduğu için kötüdür. Onu 
güçlü yap, o iyi olacak. Her şeyi yapabilen, asla zarar vermez.”

     Jean-Jacques Rousseau
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Rousseau’nun eğitim sisteminin temeli eğitimin verildi-
ği çocuğu merkez haline getirmektir. Rousseau’ya göre 
eğitim fikirleri çocukların belleklerine aşılamak değil 
doğal olan öğrenme faaliyetinin çocuğa döşenmesidir. 
Rosseau, bireyin insanlığın tüm temel ilişkileri içine 
tüm kalbiyle girebilmesini kolaylaştırmayı amaçlamıştır. 
Rousseau için eğitim devletin önemli bir işidir. Çocuk-
lar birlikte ve toplumun dayanışma duygusunu oluştu-
ran, ortak oyunlar, vatanseverlik eğitimi ve şarkılarla 
eğitilmelidir. Rousseau kendi eğitim görüşlerini içeren 
ve onun düşüncesiyle eğitimin nasıl olması gerektiğini 
anlattığı kitabı ‘‘Emile’’yi yazmıştır. Bu kitap Roussea-
u’nun Emile adında hayali bir erkek çocuğunu yetiştir-
mesini konu edinmiştir. Rousseau, bu eserinde eğitimin 
ilk görevinin, doğanın gelişimine engel olacak her şe-
yin baskı metodunun ortadan kaldırmasını istemekteydi. 
Ona göre emir ve itaat çocuğun lügatında yoktu. Aynı 
esere göre çocuk belirli bir meslek için değil, insan ol-
mak için eğitilmeliydi.  Eğitimde sadece çocuğun aklına 
hitap edilmemeli, eğitim ve deney yaşantılarla da destek-
lenmeliydi. Böylece insan her yönüyle, tüm yetenekle-
riyle bir harmoni içerisinde gelişmiş bir varlık olmalıydı.

“Uzun konuşmalar ve felsefi okumalar olsa olsa hayret-
ler içinde kalır ve kafa karıştırır ama çocukları eğit-
mez.” John Locke

Locke’un Eğitim Felsefeyi

Locke’un eğitim 
felsefesi, göz-
lem ve deneye 
dayanan insan ve 
doğa felsefesi-
nin teorileri gibi 
değil, somut ve 
gerçek hayatta 
uygulanabilirdir. 
Aynı zamanda 
Lock’un eğitim 
felsefesi insan 

doğasını referans alarak şekillenmiştir. Eğitimin amacı 
bilgiden ziyade zihin ve erdem eğitimidir. Locke’a göre 
on insandan dokuzunun kötü ya da iyi, yararsız ya da 
yararlı vs. oluşu onların aldıkları eğitimin bir sonucuy-
du. Locke’un eğitim felsefesi bunların yanı sıra ken-
disinin siyasi düşüncelerinden de etkilenmiştir. Locke 
siyasi anlayışında nasıl ki yasal koruyucular istedikleri 
gibi davranıp istediklerini kimseye hesap vermeden 
yapamazlarsa, ataerkil aile topluluğu içinde de baba, 
karar organı olsa bile ailede herkese düşen belirli 
sorumluluklar vardır ve babalık hakkı sınırsız değildir. 
Bir çocuğun babası olmak o çocuk üzerinde sınırsız 
hâkimiyet kurma hakkını vermez. Bu nedenden ötürü 
Locke yönetimde veraset sistemini ve babalık hakkına 
dayanan sistemi doğru bulmaz.  

Locke ataerkil aile düzenini savunmadığı gibi eğitimde 
de eşitsizlikten memnun değildir. Locke’a göre kız ve 
erkek çocuklar büyük oranda aynı eğitimi alabilmeliy-
di. Rosseau’yla benzer olarak Locke da eğitimin erken 
yaşta başlamasını önermiş ve çocukların ebeveynleri 
tarafından şımartılmaması gerektiğini de belirtmiştir. 
Ona göre çocuğunu şımartmak ebeveynin gösterdiği bir 
sevgi gösterisi değil, tam tersi çocuğa yaptığı büyük bir 
kötülüktür ve yapıldığı takdirde çocuk gelecekte zarar 
görecektir. 

Locke’a göre eğer çocuklar az mantıklı bireyler olarak 
yetiştirilirlerse gelecekte ellerine baktıkları insanların 
güçlerine ve kısıtlamalarına boyun eğmek zorunda ka-
lırlar. Eğer mükemmele ulaşmak isteniyorsa insan, zihni 
üzerinde kontrolünü sağlayabilmelidir. Arzular üstün-
deki kontrol ancak disiplinle mümkündür. Arzuların 
kontrolü konusunda iradeyi etkileyen şeylerden birisi de 
rahatsızlık duygusudur. Çocuklar bu duyguyu giderebil-
mek için ağlamayı veya farklı aşırılıklarda bulunmayı 
tercih ederler. Bu durumlarda çocuklara sırf ağladıkları 
için istekleri yerine getirilmemeli aksine onlar için ger-
çekte iyi olan şey yapılmalı ve bu onlara açıklanmalıdır. 
“Eğer bir şeyin ihtiyaçlarına uygun olduğu takdirde on-
lara verileceği, böylece uğrunda ağladıkları şeyi elde et-
mekte zorluk çekmeyecekleri, onsuz da memnun olmayı 
öğrenmeleri gerektiği ve hem onlar hem de başkaları için 
can sıkıcı olan haykırışlar ve huysuzluklarla istediklerini 
yaptıramayacakları öğretilmelidir.” 1 Çocuklar yetiştiri-
lirken adeta bir köylü çocuğu gibi her koşula dayanıklı 
bir şekilde yetiştirilmelidir. Locke’a göre insanlar aslın-
da imkânsız gibi görünen şartlarda uyum sağlayabilirler. 
Genel olarak Rosseau ve Locke’un eğitim konusunda 
benzer görüşleri olduğunu söyleyebiliriz. İkisi de eğiti-
min küçük yaşta başlamasını ve eğitimin sınıftan fazlası 
olduğunu vurgulamışlardır. Locke’un köylü çocuğu mi-
sali yetiştirme tarzı ile Rosseau’nun beş evrede eğitim 
tarzı bu yönden benzerlik gösterirken Locke’a göre eği-
tim herkese eşit bir şekilde verilmeliyken Rousseau eği-
timi ikiye ayırır. Fakat iki düşünürde eğitimin doğadan 
gelmesi ve doğallığını koruması konusunda hemfikirdir.

Kaynakça
http://jret.org/FileUpload/ks281142/File/17.korkmaz.pdf
Kaynak: https://www.meshursozler.com/meshur-sozleri/385-john-locke-sozleri.html
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/69927/592865.pdf?-
sequence=1&isAllowed=y
https://www.researchgate.net/publication/338209766_The_rising_of_modern_educati-
on_Philosophy_of_the_Jean_Jacques_Rousseau_in_the_scope_of_the_reality_and_fre-
edom_concepts
https://silo.tips/download/aydnlanma-a-1-aydnlanma-a-felsefesi
https://www.foruq.com/books/tr/xyz/John-Locke-Egitim-Uzerine.pdf
Elmas, Büşra Platon Ve Locke Felsefelerinde Eğitim Düşüncesi
Elmas, Büşra Platon Ve Locke Felsefelerinde Eğitim Düşüncesi
https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/69927/592865.pdf?-
sequence=1&
https://www.goodreads.com/work/quotes/2854373-mile-ou-de-l-ducation
https://www.ruy.ru/press/news/v-shkolu-izdoma/

1 https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/69927/592865.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Küreselleşme dünyanın birçok yerinde etkisini gösterdi-
ği gibi ülkemizi de etkisi altında bırakmıştır. Türk kül-
türü coğrafi konumundan, tarihi geçmişinden ve içinde 
yaşayan insan topluluklarından dolayı küreselleşmeden 
yoğun bir şekilde etkilenmiştir. Dil, gelenek ve görenek 
gibi unsurlar Batı’nın etkisinde kalarak değişime uğra-
mıştır. 

1980’lerden bu yana ülkemizde, “küreselleşme” adını 
verdiğimiz kavramın yansımalarını daha fazla hisset-
meye başladık. Küreselleşme çok kültürlülük iddiasına 
karşın, aslında tek bir ortak dünya kültürüne doğru gi-
dişi hızlandırmakta, yerel kültürleri aşındırmakta hatta 
yok etmektedir. Günümüzde yaşanan küreselleşme ha-
reketleriyle, çok kültürlülük’’ kavramı önemini giderek 
yitirmekte ve bu kavramın yerini tek tipleşme temelli 
popüler kültürler almaktadır. Küreselleşme ile beraber 
iletişim ve bilişim sektöründe yaşanan yenilikler, birey-
ler ve devletlere daha fazla imkân sağlıyor gibi gözükse 
de; aslında modern sömürü düzeni yaratmıştır.  Günü-
müzde küresel medya şirketlerinin yönlendirmesi ile 
küresel kültür yayılmaktadır. Ulus ötesi şirketlerin küre-
sel eğlence, haber, televizyon ve film piyasasına hâkim 
olmaları ise yayılmayı hızlandırmaktadır.  Kitle kültü-
rünün yayılması ise ulusal kültür ve kimliklerin zayıfla-
masına neden olmuştur. Gelişmiş uydu teknolojilerinden 
yararlanan şirketler, televizyon, sinema, bilgisayar gibi 
görsel medya ve sosyal ağları kullanarak çok sayıda rek-
lam yerleştirmeleri yapmış, çok sayıda insana ulaşarak 
tüketimi arttırmış; insanlar yeme-içme alışkanlıkların-
dan, eğlence anlayışlarına kadar giderek ‘tek tipleşen’ 
küresel bir kültürün üyeleri haline gelmişlerdir. Aynılaş-
ma tehlikesinin yanı sıra, bu sürece uyum sağlayamayan 
gruplar ‘öteki’ ayrımıyla birlikte kimlik krizi yaşamaya 
başlamış, kitle kültürünün yayılmasıyla birlikte ulusal 
kültür zayıflamıştır. Türkiye, Doğu ile Batının Kuzey ile 
Güney’in kesiştiği yerde olmak ile beraber iki kıtayı bir-
birine bağlayan bir pozisyonda bulunmaktadır. Türkiye 
ayrıca bu sahip olduğu özel coğrafi konum sebebiyle de 
kültürler ve medeniyetler arası bir diyaloğa ev sahipliği 
yapmaktadır. Bu nedenlerden Türkiye küreselleşme etki-
lerine bir hayli açık bir konuma gelmiştir. Küreselleşme-
nin tüm dünyada olduğu gibi Türk kültürü için de birçok 
olumsuz yönü vardır. Bunların çoğu bahsedildiği şekilde 
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, Batılı ülkeler 
gibi çağdaş ve modern olma isteğinden dolayı onları tak-
lit etmesiyle başlar.

ASRIN HASTALIĞI
Uluslararası şirketler medya aracılığıyla fast-food 
tipi yemek yeme, belirli “marka” alışkanlığı sağ-
lama gibi ortak bir tüketim kültürü oluşturmanın 
yolunu açtılar. Televizyon dizilerinde, kliplerde, 
magazin dergilerinde gördüğümüz ayakkabıları, 
çantaları, aksesuarları istiyoruz.

Günümüzde bu akım Amerikalaşma şeklinde önümü-
ze çıkar. Kültür emperyalizmi ile ülkeler kendi kültürel 
değerlerini ve ideolojilerini başka bir ülkenin halkına 
benimsetmişlerdir.  Kültürel emperyalizm veya kültürel 
yayılmacılık, bir devletin veya ulusun kültürüne başka 
devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultu-
sunda etkide bulunmaya çalışmasıdır. Böylece geliş-
miş ülkeler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kendi 
kültürlerini empoze ederek onları kendi topluluklarına 
dönüştürmeyi ve bunula beraber kontrol etmeyi amaç-
lamıştır.

KÜRESELLEŞMENİN
KÜLTÜREL BOYUTU VE TÜRKİYE

GÖKÇE GÜLÜŞ GÜLTEKİN
12-C
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John Tomlinson’a modernliğin tüm dünyada çok genel 
anlamda “bir örnek” olan ve genel bir kültürel gündem 
ortaya koyan kurumların oluşmasını içerdiğini savunur.1  
Türkiye de buna birçok toplum gibi küreselleşme başlı-
ğı altında Amerikan kültürünün taklit edilmesi şeklinde 
maruz kalmıştır. 

Küreselleşme, yani Amerikalaşmanın etkileri Türk kül-
türünün birçok unsurunda gözlemlenebilir. Gelenek ve 
görenekler küreselleşme öncesinde büyük yer tutarken 
küreselleşme sonrasında çoğu kaybolmuş ve önemsen-
memeye başlanmıştır. Örnek olarak doğumla ilgili bir 
gelenek verilebilir. Eskiden, bir kadın doğum yaptığı 
zaman ailenin hısım ve akrabası o eve bebeği görmeye 
giderlerdi. Bu ziyarete de “Doğuya Gitme” denirdi, ak-
rabalar yaptıkları yemekleri ve hediyelerini verirlerdi. 
Günümüzde bu gelenek Batı’nın bir etkisi olarak “Baby 
Shower” şeklinde değişime uğramıştır. Bu örnekteki gibi 
gelenek ve görenekler zamanla ülkemize yayılan batı 
kültürüyle yozlaşarak farklılaşır ve toplum gösterilen 
“modern” versiyonları uygulamaya başlar.

Gelenek ve göreneklerle beraber dil de küreselleşmeden 
oldukça fazla etkilenmiştir.  Yerel kültür değerlerinin 
başında dil gelmektedir. Ülkeleri birbirinden ayıran en 
önemli unsur olan dilin yozlaşması kimlik bunalımını 
ortaya çıkarır. Atatürk: “Milli his ile dil arasındaki bağ 
çok kuvvetlidir. Türk dili dillerin en zenginlerinden, ye-
ter ki bu dil şuurla işlensin.” demiştir. İngiliz edebiyatçı 
George Orwell “1980” adlı romanında dilde yapılan tah-
ribatın insanları duygu ve düşünce birliğinden uzaklaştı-
rıp sürü haline getireceğini, milli benliklerini eriteceğini 
vurgulamıştır. Özellikle son yıllarda hemen her alanda 
kullanılan İngilizce-Türkçe karışık kelimeler Türkçeyi 
tehdit etmektedir. Başta sosyal ağlarda olmak üzere ya-
zışmalarda “tamam” kelimesi yerine  “ok” kullanılması, 
ya da “lütfen” yerine “please” kelimesinin kısaltması 
halinde “pls” kullanılması ve buna benzer birçok yaban-
cı sözcük kullanma durumu söz konusu olmuştur. Yine 
dükkân ve iş yerlerinin yabancı ya da Türkçe-yabancı 
karışık yazılması küreselleşmenin dil üzerindeki olum-
suz etkilerindendir.

1 Tomlinson, Küreselleşme ve Kültür, Sayfa 144

Küreselleşmenin kültürümüz üzerindeki etkilerinden bir 
diğeri de yabancı isimleri taşıyan ürünlerin daha iyi ve 
daha kaliteli olarak algılanmasıdır. Bu nedenle çevre-
mizdeki uydurma bile olsa yabancı isimlerle dolu yerli 
mağazalar (Collezione, De Facto, Pabuçça vb.) oldukça 
yaygındır. Alışveriş mekânlarının değişmesiyle Franchi-
se denilen markalı yetkili satıcılık, zincir mağazalar ve 
büyük alışveriş merkezleri yaşamımızda daha fazla yer 
tutmaya başlamıştır. Birçok işyerimiz anlamına bakıl-
maksızın özenti yabancı kelimelerle (Dolphin Market, 
Enjoy Cafe vb.) isimlendirilmektedir.

Kültürel küreselleşmenin temel taşıyıcılarından olan po-
püler kültür ikonları; giyim, yemek, müzik, sinema, te-
levizyon vs. alanlarında kendini kaçınılmaz olarak gös-
terir. Televizyonlarda sürekli zengin insanların eğlence 
hayatlarını anlatan magazin programları yayınlanmak-
tadır. Sonuç olarak bazı kesimlerde “hızlı zengin ola-
bilme” uğruna “bazı ahlaki değerler bir süre beklese de 
olur” düşüncesi gelişmiştir. Artan suç oranları Bayram 
için yapılan hazırlıklar ile yılbaşı (christmas) için yapılan 
hazırlıklar kıyasladığında, toplumun genel olarak yılbaşı 
hazırlıklarına daha fazla özen gösterdiği görülmektedir. 
Kültürel işgale maruz kalmamızın bir diğer göstergesi de 
Türkiye’de son yıllarda üretilen bütün şarkıların birbiri-
ne benzemesidir. Şarkıcılar birbirine benziyor. Bu şar-
kılar, toplumdaki çok renkliliği ve çok sesliliği de yok 
ediyor. Bu şekilde tek tipleşme yaygınlaşmaktadır.
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Küreselleşmenin kültüre bunca olumsuz etkisinin yanın-
da olumlu etkileri de vardır. Küreselleşme yerel kültüre 
olumsuz etkilerde bulunsa da global kültür birikimini 
arttırır ve aslında bir bakıma yerel kültürün de dünyaya 
tanıtılmasını ve yayılmasını sağlar. Yerel kültürümüzü 
yaydığı gibi aynı zamanda küreselleşme Türk kültürüne 
birçok yeni unsur da katmış, kültürümüzü sanat, yiyecek 
gibi birçok alandan da geliştirmiştir. Böylece toplumun 
bakış açısı genişleyerek, kültürel küreselleşme ile birçok 
yeni şey öğrenilmiştir. Böylece küreselleşmenin, kültü-
rümüzü kökünden değiştirmeye çalışan etkilerine karşı 
korunarak fakat Türk kültürünü de dünyaya kapamaya-
rak küreselleşmenin birçok boyutundan yararlanılabilir.

Türkiye uzun zamandan beri uluslararası küresel bir 
kültürel değişim sürecine girmiş ve bu süreç içerisinde 
(kültür alış-verişinde) hep  “alıcı” konumunda kalmıştır.  
Bu alışverişte irdelenmesi gereken şey, dünyanın en güç-
lü kültürünü oluşturmuş olan toplumumuzun niçin alıcı 
konumunda olduğu ya da kaldığıdır.

Ülkelerin küreselleşme sürecinin dışında kalması müm-
kün değildir. Ancak yerel kültürlerin, siyasal, sosyal ve 
ekonomik gelişmelerden kaynaklanan dayatmalara ma-
ruz kalmadan sağlıklı değişip gelişmesi sağlanmalıdır. 
Sonuç olarak. küreselleşen dünyada,  yerel kültürler yok 
olmamalıdır. Bu nedenle küreselleşirken yerel diller, ge-
lenekler, korunmalıdır. Kısaca küreselleşirken yerel de-
ğerlere sahip çıkılmalıdır.
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Hiç durup da düşündünüz mü “Eskiden neydik de şimdi 
ne oluyoruz” diye? Bizim her şeyin halen aynı olduğu-
nu düşündüğümüz dünya her dakika değişmeye devam 
ediyor. Üstüne üstlük her bir hareketiyle bizi de ortak 
ediyor bu değişimine. Biz daha içinde barındığımız dün-
yanın değiştiği gerçeğine dahi ayak uyduramadan bir 
bakıyoruz ki bırakın içinde bulunduğumuz dünyayı, içi-
mizde bulunduğumuz ruh dahi bu değişimin bizi sürük-
lediği modern dünyanın bir esiri olmuş. ‘Modern dünya’ 
söylemi size pek de ruhumuzu esir edecek gibi gelmi-
yor olabilir lakin direkt olarak ruhumuza zarar vermese 
dahi onu besleyen değerlere zarar verdiği vakit bu azaba 
dayanabilir mi ki ruhumuz? Biz her ne kadar bu değer-
lerin kıymetini takdir edecek olgunluğa erişememiş ol-
sak da onların varlığından haberdar olmadığımızı söy-
lemek yalan değildir de nedir? Bana soracak olursanız 
biz, bizi değişimin bir parçası haline zorla getirdiği bu 
dünyanın, yüzyıllardır bizi içinde bulunduran doğamıza 
zarar verdiği gerçeğini göremeyecek kadar kör değiliz. 
Değiliz lakin bu gerçeğe bile bile gözlerimizi kapaya-
cak kadar kölesi olmuşuz değişimin, modern dünyanın, 
para hırsımızın, kısacası bizi duyarsız hale getiren her 
şeyin. Belki de zaman içinde unutmuşuz değişimin dahi 
değiştiremeyeceği, paranın dahi satın alamayacağı şey-
ler olduğunu. Özünde ne denli bencil bir varlık olduğu-
muzu kabullenmek lazım. Doğanın ve onun akıl almaz  
düzenin bir parçası olan canlılardan yalnızca biri olan 
biz insanlar aslında dünyanın bizi doğuştan sahibi olarak 
atadığı nimetleriyle yetinmeyi bilmedik. Yetinememek 
bir yana bir parçası olmayı dahi beceremediğimiz bu 
düzenin bize ihtiyacı olmaksızın tıkır tıkır işlemesini de 
gururumuza yediremedik. 

Onun bir parçası değil efendisi olalım istedik, ona hük-
metmek istedik ki biz ona uyum sağlayacağımız yerde o 
bize uyum sağlasın. Belki de o varlığını sürdürmek için 
bize ihtiyaç duymuyor diye biz de ona ihtiyaç duymak-
sızın yaşayabiliriz sandık. Hatta belki sırf kendimizden 
taviz verme yetisinden yoksunuz diye, bizi doğuştan 
sahip olduğumuz güzelliklerden dahi mahrum bırakan 
bu değişimi biz kendimiz yarattık. Bu evrene bizlerden 
milyonlarca yıl önce gelen doğal güzelliklerin efendisi 
olmak adına hem onları hem kendimizi modern dünyaya 
esir ettik. Pişmanlık doğal lakin içinde bulunduğumuz 
durumdan şikâyet etmek ne haddimize! Kendimizi bu 
duruma biz soktuysak bunu düzeltmek de bizim boynu-
muzun borcu. Kolay olmayacak, hatta belki bu bencil-
likten vazgeçmemiz çok güç olacak ancak kendimizden 
taviz vermediğimiz için dünyanın başına saldığımız bu 
beladan kendimizden taviz vererek kurtulacak olanlar 
yine bizleriz.

Yapılan birçok çalışmaya göre, tahakkümü elinde bu-
lunduran güçler insanın ekolojinin bir parçası olduğu-
nu yok saymıştır ve bu güçler önemli derecede etikten, 
vicdandan ve özgür iradeden yoksun bir sosyal yapı 
inşa etmişlerdir Bunun neticesinde, doğal evrimin bir 
unsuru olduğunu anlamayan insan, üstün tür olduğu-
na inanmaya (ya da inandırılmaya) başlamış ve parça-
sı olduğu doğal ekosistemin kendine özgü kurallarını 
yok saymıştır.
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Ulus-devlet; egemenliği altında olan toprakları, diğer 
ülke topraklarından ayırmakta ve sınırları dâhilinde diğer 
hiçbir egemenlik kaynağını tanımamaktadır. Bu açıdan 
sahip olduğu yasa gücüyle herkesi kapsayan bir otorite-
ye sahip olmakla birlikte devlet gücü dışında hiçbir oto-
riteye yer vermemektedir. 1648 yılında Almanya sınırları 
içerisinde imzalanan Westfalya Antlaşması, ulus-devlet 
anlayışını ortaya çıkarmış, Avrupa ülkelerinin sınırları-
nı değiştirmiştir.  Westfalya Antlaşması ile birlikte oto-
rite ile sınır arasındaki ilişki kesin hatlarla belirlenmiş 
ve ulus-devletin egemenlik alanlarıyla olan ilişkisi net 
bir dille anlatılmıştır.  Aynı zamanda bu antlaşmaya dâ-
hil olan devletler karşılıklı olarak birbirlerinin iç işlerine 
karışmama garantisini vermişlerdir. Bugünkü  dünyada 
ise artık ulus-devlet, karar alma mekanizmasının yegâne 
aktörü olma noktasında gücünü büyük ölçüde yitirmiş-
tir.1

Neden mi?

1980’den sonra, Soğuk Savaşın sona ermesi ve bu sa-
vaşı liberal ekonomiyi savunan ABD’nin kazanması ile 
küreselleşme çok hızlı bir boyuta ulaşmıştır. Özellikle 
küreselleşmeyle dünyanın bir bütün haline gelmeye baş-
laması Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçi akımın ön-
derliğinde kurulan ulus devletleri tek ulus, tek kültür gibi 
varlık nedenlerini tam tersi bir sürece sokmuştur.

Özellikle 80’lerden sonra hızlı bir şekilde liberalleşme 
sürecine giren ulus devletlerarasında ticari engellerin 
kalkması uluslararası şirketlerin pazarlarını genişletme 
fırsatını yaratmıştır. Bu bağlamda uluslararası şirketler 
uyguladıkları politikalarla yayılarak dünya ekonomisini 
ele geçirmişlerdir. Gıdadan giyime, elektroniğe kadar 
çeşitli alanlarda faaliyet gösteren çokuluslu şirketler ulus 
devlet ekonomisine girme ve burada faaliyet gösterme 
açısından kolaylığa kavuşmakta ve ulus devletler için 
ekonomiyi dışarıdan gelen ürünlere karşı korumak gide-
rek zorlaşmaktadır. Örneğin Dünyanın en değerli marka-
larından olan Coca-Cola’nın ürünleri dünyada yalnızca 
beş ülkede satılmamaktadır.

1 Joseph Marko, Plürietnik Ülkelerde Egemenliğin Anayasal Yönleri ve Devletlerin 
Kurumsal Yapıları, Kişinev 2006, s.2

KÜRESELLEŞME İLE ULUS 
DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜ

MERVE YİĞİT
12-B

Photo by Engin Yapici on Unsplash



102

Siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki 
değerlerin ulusal sınırları aşarak dünya geneline 

yayılması olarak ifade edilen küreselleşme, temelde 
ekonomide yaşanan bir dönüşümü kapsamaktadır. Bu 

bağlamda ulus- devletlerin kendi iradelerine dayalı 
ekonomik ve sosyal politikalar yürütmelerinin engel-
lenmesinde esas rol, ekonomiye ve ekonomi alanında-

ki aktörlerle ilişkilidir.

Sermayenin küreselleşmesi sürecinde, ulus-ötesi şirket-
lerin yatırım hedefleri, hammadde ve emek maliyetleri 
düşük olan devletler üzerinde gerçekleşmektedir. Bu 
bağlamda imzalanan Çok Taraflı Yatırım Antlaşması 
(MAI) ile ulus-ötesi şirketler elde ettikleri geniş haklar 
ile dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını serbestleşti-
rerek ulus-devletleri bu politikaları izlemek zorunda bı-
rakmışlardır. Bu bağlamda ulus-devletler, bağımsız poli-
tika güdemez hale gelmişlerdir. Böylece yeni ekonomik 
düzende devletlerin “belirleyicilik” görevini temel alan 
yaklaşımın yerine “kolaylaştırıcılık” görevini temel alan 
yeni bir yaklaşıma geçilmiştir.   Bu nedenle ulus-devletin 
rolü ve hâkimiyet alanı; ulus-ötesi şirketlerin politikala-
rı, uluslararası işbölümü ve uzmanlaşma, küresel örgüt 
anlayışı gibi faktörlerden dolayı yeniden tanımlanmak-
tadır.1

1 Hamit Emrah Beriş, Küreselleşme Çağında Egemenlik: Ulusal Egemenliğin Yeni 
Sınırları, 1. Baskı, Lotus Yayınevi, Ankara 2006, s.265

Uluslararası şirketler, belirli bir ulus-devlette yerleşik ol-
maktan çıkıp hiçbir devlete bağlılık göstermeyen ulus-ö-
tesi şirketlere dönüşmektedirler. Geçmiş dönemlerdeki-
ne benzemeyen bu yeni yapı, uluslararası sermayenin 
çıkarları ile ulus devletlerin politikalarının çatışmasına 
neden olmuştur. Buna ek olarak ulus-devletler, kendi ül-
kelerindeki uluslararası ekonominin çıkarlarını savuna-
mamaktadırlar. Diğer taraftan ulus-ötesi şirketler, dünya 
ticaretinin %70’ni sağlamaları ve sayılarının giderek art-
ması nedeniyle ekonomik küreselleşmede önemli rol oy-
namaktadırlar. Bu şirketler ve izledikleri stratejiler; dış 
ticaret akımları gibi ekonomik faaliyetlerin belirlenme-
sinde önemli rol oynamaktadırlar. Öyle ki bazı ulus-ötesi 
şirketler, yıllık satış ciroları açısından birçok ulus-dev-
letin GSYİH değerlerini geçmiş durumdadırlar. Boe-
ing, Google, Pfizer, Nike, Microsoft, Walt Disney, Visa 
şirketlerinin yıllık cirolarının Suriye, Bolivya, Litvanya, 
Sudan, Umman gibi ülkelerin GSYİH değerlerini aştığı 
görülmektedir. Ellerinde böyle büyük bir ekonomik güç 
bulunduran uluslararası şirketler doğal olarak ele geçir-
dikleri ülkelerin ekonomilerini ve siyasetlerini istedik-
leri şekilde yönetmektedirler. Yine bu şirketlerin Dünya 
Bankası, IMF ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası 
kuruluşlarla ile desteklenmesi ise ulus-devletleri kendi-
lerine bağımlı kılarak varlıklarını tehdit etmektedir. Bu 
sistemin bir parçası olmak istemeyen ülkeler için siyasi 
yaptırımları da (darbe-savaş) beraberinde getirmiştir. 
Ayrıca IMF, Dünya Bankası, OECD ve Dünya Ticaret 
Örgütü gibi kuruluşlar; dünyaya egemen olmuş, gelişmiş 
ülkelerin çıkarlarını gözeten sermayenin en önemli araç-
larını oluşturmuşlardır. Öyle ki günümüzde, devletlerin 
izole politikalar üzerine inşa edilmelerinin imkânsız hale 
geldiği bir düzen oluşmuştur.

Türkiye’de Uluslararası Sermayeli Şirketlerin İllere 
Göre Dağılımı (1954-2017)
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Ulus-devletler neredeyse tüm yetkilerini, İkinci Dün-
ya Savaşı’ndan sonra geliştirilen Dünya Bankası, IMF, 
OECD ve Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel kurumlara 
devretmiştir. Bu örgütler, devletlerin ekonomik alanda 
beraber hareket etmesine sebep olarak birbirlerine ba-
ğımlı hale getirmiştir. 

Sonuç olarak Fransız İhtilali’nden günümüze kadar te-
mel bir siyasi rolü olan ulus-devlet, halen mevcudiyetini 
korumaktadır. Fakat küreselleşme ile birlikte ulus dev-
letin küçüldüğü, zayıfladığı, otorite ve egemenliğinin 
aşındığı düşüncesinde de bir doğruluk payı olduğu unu-
tulmamalıdır. Bu süreçte küreselleşme ile dönüşüme uğ-
rayan ulus-devlet temelini oluşturan pek çok dayanağını 
kaybetmekle beraber hala uluslararası sistemin en önem-
li bileşenleri olarak faaliyetlerini; ekonomik, sosyal ve 
siyasal alanlardaki bazı geleneksel alışkanlıklarından 
vazgeçerek sürdürmektedir. Özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde ulus-devlet, egemenliğini sürdürecek alanlar-
da alması gereken kararları; ekonomik gücü ellerinde 
bulunduran küresel şirketler ile sanayileşmiş devletlere 
devretmiştir.

Kaynakça
*MARKO Joseph Marko, Plürietnik Ülkelerde Egemenliğin Anayasal Yönleri ve Dev-
letlerin Kurumsal Yapıları, Venedik Komisyonu, 22-23Eylül 2006, Avrupa Konseyi, Ki-
şinev 2006.
*BERİŞ Beriş, Küreselleşme Çağında Egemenlik: Ulusal Egemenliğin Yeni Sınırları, 
Lotus Yayınevi, Ankara 2006.
*KAZGAN Gülten, Küreselleşme ve Ulus-Devlet: Yeni Ekonomik Düzen, İstanbul Bilgi 
U-Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2005. 
*https://www.ilimvemedeniyet.com/kuresellesme-ve-kuresellesmenin-boyutlari.html
*https://perspektif.eu/2019/06/22/ulus-devletnedir/
*https://www.yatirimkredi.com/cok-uluslu-sirketler-ve-ekonomiye-etkileri.html

*https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/961056

Photo by Greg Rosenke on Unsplash



104

CUMHURİYET DÖNEMİ 
TÜRK TİYATROSU

ZEYNEP AKDOĞAN
12-C

Sanat eserleri, toplumsal olaylar ve zamanın dünya gö-
rüşüyle paralel olarak toplum içerisindeki ilişkilerle 
bağlantı içerisinde şekillenirler. Toplumsal dönüşümler 
açıklanırken veya belli bir döneme dair incelemeler ya-
pılırken sanat eserleri barındırdıkları unsurlar sebebiyle 
yararlanılabilecek kaynaklardır. Sanat eserleri içerisin-
de toplum ile en kuvvetli bağa sahip olan türlerden bir 
tanesi tiyatro olmuştur. Bunun en büyük sebeplerinden 
biri tiyatronun toplumu yansıtmakla kalmaması, aynı 
zamanda içerisinde, yaşanmakta olan döneme veya oyu-
nun geçtiği döneme ilişkin mesajlar barındırarak halkı 
eğitmek konusunda da bir uğraşa sahip olmasıdır. Bu tür, 
kurulu düzeni pekiştirmekten çok, yaşananı eleştirip in-
sanları bir adım daha ileri götürmeyi amaç edinmiştir. 
Bu durumun yanı sıra tiyatro insanlara, spesifik bir konu 
hakkında yaygınlaştırılmak istenen bilincin özelliklerini 
de tanıma imkânını sağlar. Özellikle dönemin siyasetine 
dair bir bilinç oluşturulması ve eleştiri yapılması konu-
sunda halk için önemli bir rol oynar. 

Bu nedenle de tiyatro sanatı ile toplum içerisinde çift 
yönlü bir ilişki vardır: toplumsal olaylar tiyatroyu etki-
lerken tiyatro da toplumun bilinci üzerinde bir etkiye sa-
hiptir. Bu çift yönlü ilişki, tiyatro eserleri incelendiğinde 
oldukça tutarlı bir toplum portresi çıkarılmasına olanak 
sağlar.  Batılı devletler siyasi, sosyal ve ekonomik yön-
lerden gelişmelerini tamamladıklarında Osmanlı Devle-
ti’nde de bir yenileşme akımı kendisini göstermiştir. Bu 
dönemde devletin kendisini geliştirmek için yenilikler 
yapmaya çabaladığı alanlardan biri de tiyatro olmuştur. 
Tiyatro, kendisini daha yeni bir tür olarak asıl Cumhu-
riyet zamanı modernleşme sürecinde göstermiştir.Cum-
huriyet döneminde Batı normlarına dayanan bir ulusal 
kimlik oluşturmak çağdaşlaşma çabasının temel gerek-
sinimlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle de 
ulusal kimlik oluşturma fikri yalnızca siyasi politikaları 
değil, modernleşirken önemli olduğuna inanılan sanat 
anlayışını ve sanatsal politikaları da derinden etkilemiş-
tir. 
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Başarıya tamamıyla ulaşamamış olmasına rağmen tiyat-
ro, Osmanlı yenileşme çabaları sonrası eski sanat anlayı-
şının ortadan kalktığı alanlardan biri olması ve Türk mo-
dernleşmesi döneminde gelenekselden farklı bir bilinç 
oluşturma aracı haline gelmiş olması sebebiyle önemli 
bir yere sahiptir.

TÜRK TİYATROSUNDA KİMLİK İNŞASI

1923’te Cumhuriyetin ilan edilmesiyle resmi olarak 
Türkiye Cumhuriyeti bir devlet haline gelmiştir. Os-
manlı İmparatorluğu’nun başlattığı Batılılaşma hare-
ketleri, Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde daha sağlam 
bir temele oturtturulup devletin kuruluş politikalarının 
temelini oluşturmuştur.  1923 ile 1938 yılları arasında 
Türkiye’nin en tartışmalı konuları gündeme getirilmiş, 
anayasal değişimlerin yanı sıra; kültürel, ideolojik ve si-
yasi düzenlemeler de gerçekleştirilmiştir. Düzenlemeler 
yapmak amacıyla Osmanlı’nın yaptığı modernleşme ça-
lışmaları yetersiz görülmüş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
toplumsal ve kamusal alanda daha köklü değişimlere 
başvurması gerektiği düşünülmüştür. Fakat bu değişim-
lerin gerçekleşebilmesi için var olan sınıfsal düzenin de 
değişmesi gerekmektedir. Güçlü bir ekonomik ve siyasi 
yapıya gelinmesinin temeli eğitimli ve kültür birikimli 
bir sınıftan geçmektedir. Ancak Türkiye’de bu dönemde 
Osmanlı’dan gelen seçkin grup haricinde bu bilgi ve tek-
nik yeterliliğe sahip bir grup mevcut değildi. Buna bağlı 
olarak Cumhuriyet Dönemi’nin kültürel ve eğitime bağ-
lı politikaları bu ihtiyacı karşılayabilecek yönde oluş-
turulmuştur. Cumhuriyet dönemi kültür çalışmalarının 
temelinde ise Batılılaşmak için kesinlikle gerçekleşmesi 
gerektiğine inanılan “ulus devlet” haline gelme fikri yer 
almaktadır. Bu ulus devletin oluşabilmesi için ise Batı 
ülkelerinde eğitim görmüş kadrolar oluşturulmuş, bu 
kadro içerisindeki insanlar eğitim ve sanat gibi alanlar-
daki sistemlerin kuruluşunda modern toplumları örnek 
almışlardır. Ancak bu durum tüm halkın aniden kabul 
edebileceği şekilde gelişmemiştir. 

Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra ülkede her alanda 
gerçekleşen bir modernleşme süreci olduğundan dolayı 
da her yönden modernleşen toplumun sanatsal eserleri-
nin de modern olması gerektiğine inanılmıştır. Osmanlı 
yenileşme sürecinde olduğu gibi Cumhuriyet ilanı son-
rası CHP hükümeti de ülkede geleneksel tiyatro yerine 
Batılı tiyatroyu bu nedenle tercih etmiştir. Osmanlı yeni-
leşmesinde kurulan tiyatro ile bu dönemdekinin bir diğer 
ortak özelliği de ikisinin de yönetimden halka indirilmiş 
şekilde gelişmiş olmasıdır. Hükümet tarafından halka 
itilen bu tür, yine aynı hükümet tarafından Cumhuriyet 
ve modernleşme ideolojisini gerçekleştirebilmek için bir 
araç olarak kullanılmıştır. Ancak sanatın tamamen dev-
let kontrolünde olması Batılı anlayışa uymayacağından 
dolayı bu yenileşmenin bir halk kesimi tarafından yapıl-
ması gerekiyordu. Bu hedefe ulaşmayı sağlayabilecek 
kesim ise, ülke halkının eğitim seviyesi daha çok yüksek 
olmadığından dolayı üst tabaka olmuştur. 

Fakat tiyatroları işletenler Osmanlı’da olduğunun tersine 
köylere, kasabalara ve küçük şehirlere de sanatı yaya-
bilmek için turneler düzenlemiş, halkın hiçbir kesimini 
sanattan mahrum bırakmamıştır. Tiyatro, artık Osmanlı 
kimliğini savunmayan devletin ulusal kimlik inşa süre-
cinde en önem verdiği araçlar içerisindedir. Cumhuri-
yet’in kuruluş dönemlerinde sosyal alanda çağdaş devlet 
olmanın yanı sıra ulus devlet olma fikri de yaygınlaş-
mıştır. Bu amaç tiyatro üretimini, Anadolu kültüründen 
faydalanmaya iten unsurlardan olmuştur. Türk moder-
nleşmesi oyunları, ulusal alegori konusunda yapılmaya 
örgütlenmiş, neredeyse bir birey konusunda oyunlar 
oynanmamıştır. Halka ideoloji yaymak amacıyla ilerlen-
diğinden dolayı oyunlar çağdaş ve ulusal bir ülkeyi sem-
bolize etmişlerdir. Kısaca ülke içerisinde gerçekleşen 
Atatürk devrimleri ve düşünceleri oyunlara yansıtılmış, 
halkta bilinç oluşturma çabası güdülmüştür. Bu fikirle-
re uyan tiyatroların yayılmasında kritik bir rol oynayan 
kurumların başında Halkevleri gelir. Halkevlerinde ya-
pılan sanat eğitimi, tiyatro uygulamaları ve faaliyetleri, 
devletin sanatsal yönünü geliştirmeye çalışan üst tabaka 
aydınlarının gönüllü işlerinin en büyük kanıtı olmuştur. 
Ayrıca Halkevleri yalnızca halk içerisinde kalmamış, 
hükümet tarafından da desteklenmiştir. Ülkenin insanla-
rı çerçevesinde kendisini geliştirip faaliyetlerde bulunan 
bu Halkevleri, Batılı tiyatronun yanı sıra, halkın bağlı-
lığını tamamen koparmadığı geleneksel tiyatro unsurla-
rından da bazı oyunlar çıkarmış; Karagöz, Köy Seyirlik 
oyunları gibi Türk geleneksel oyunlarının da önemini 
tamamen kaybetmemesinde rol oynamıştır. 
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Every single morning before talking to anyone in my 
house the first thing l do is walk directly to our beautiful 
cute kitchen,take a glass cup and pour myself water that  
has no taste but the most essential element of life but still 
we humans have no respect for this precious element, 
if it’s not available all life will perish. Water has beco-
me a highly necessary part of human being existence on 
Earth, without it life will not flourish and existence will 
not be seen. So the importance of water can be compa-
red to the importance of air, the giver of life. All living 
organisms, small or big whether it is human, animals, 
or plants. Everyone is completely dependent on fresh 
drinkable water not the sea salty water, so keeping this 
fresh drinking water alive, is very important for us, our 
children and those of our future children. In this essay l 
will try to for once spell out the importance that water 
has on our lives and most importantly its benefits to our 
continous existence.

The World we live in is blessed with numerous substan-
ces but the  second most important substance on Earth 
after the air we breath is this colorless, tasteless substan-
ce called water. Apart from us and other living creatures 
drink it, it also has other benefits. This  includes cooking, 
washing, cleaning, etc., but unfortunately water is not a 
vital part of the human being survival. Also, it is impor-
tant for the survival of trees and plants. In addition, it is 
a priceless element necessary for agriculture that feeds 
the entire world as well as our various  industrial sectors.

These days the issue of global warming is closely related 
to the reduction of this precious element on Earth. This 
problem is caused by several misuse of this substance in 
various places on earth even in places that do have not 
enough they still tend to misuse this element because of 
their lack of information on this substance. In this pre-
sent situation, it is very vital that we all sit up and try to 
educate each other on the formula on how we can well 
preserve this substance for us and our future generation, 
because clean drinking water resources are the primary 
sources for all our necessities. And when it disappears or 
is undrinkable it can lead to huge catastrophic conditions 
for human beings and all other living creatures that use 
and need it for their existence. 

As l am sitting and writing this article, there are more 
than 60% of the World in various regions of the planet 
that are facing uncomfortable loss of this precious subs-
tance because of the various man made problems due to 
scanty rainfalls, polluted groundwater caused by  various 
man made activities such as agriculture and our greed 
for minerals thereby using chemicals to extract these mi-
nerals causing huge irreversible destruction. Thus, these 
factors  lead to drought situations and in these areas it 
has lead to water scarcity. Additionally, urbanization im-
provement in our industrial development have added to 
the problems where groundwater has been overused to 
fulfill the increasing demands of the population. 

Reports coming out of WHO, states clearly that 1 out 10 
people living on Earth do not have access to safe drin-
king water knowing this we believe that the future of 
Water is not safe and much more the future of our Earth 
is unbalanced. This calls for an immediate action plan 
in order to protect and conserve water so that this unpa-
rallel, priceless and precious resource can be saved for 
today as well for future generations. 

SAVING WATER FOR OUR CHILDREN 
AND GENERATIONS TO COME

JUMANA MOHAMED MANSOUR MOHAMED RABIE
7-B
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VIVA

ELİZ NAZ ÖZALEVLİ     
9-C

Back straight, head up. Walk in line, don’t look around. 
Don’t talk, do your job! No time for fun, no time to eat. 
Just work, don’t doubt. Don’t feel or you will suffer. No 
emotions, no sleep. Immortal, but boring. No, we are not 
robots, we are humans. WELCOME TO VIVA.

It is killing me to be the princess of Viva, to be the only 
one who can feel, who can die.  Let me tell you our story. 
The story of how we lost our emotions. 

My mother - the queen - was a witch. She married my 
dad. They were happy. She got pregnant. Everything was 
so good. They were happy and they were ruling Viva 
together. Then one day my dad got sick and he didn’t 
survive. My mother didn’t survive either, I mean emo-
tionally. And she decided to create a strong kingdom in 
honor of my father. For tha,t she destroyed all weaknes-
ses, and emotions were weaknesses for her. Because hers 
destroyed her when my dad died. Wasting time was a 
weakness for her, so she made pills with magic. People 
started to take those pills instead of sleeping and eating 
– ‘That is an order’ - She added discipline and most im-
portantly she made us immortal. Because death was the 
worst for her. So she produced a spell which included 
everything I said and made her kingdom. However, by 
doing this she said goodbye to her magic because magic 
comes from emotions. Spell didn’t affect me because, 
like I told you, at that time I wasn’t born yet. How do I 
know all these things? I read my mother’s journals. Yes, 
she wrote journals when she had her emotions. 

But I am determined to break this order because I know 
a spell can’t be stronger than the human mind. I know 
there are people who can feel in our kingdom. I want to 
believe they are keeping it as a secret because everyone 
knows the punishment for that is dungeon. No food, no 
water, just pain until you stop feeling again. Today I am 
going to find these people and I am going to find a way 
to fix this.

I knocked on my mother’ s door. ‘’Mom? Can I come 
in?’’, ‘’You may come in Lisa’’ she said. I walked into 
her room; her dark throne room. She was wearing a bla-
ck dress as usual. Her black hair was tied tightly. ‘’Mom, 
I want to go and check the students.’’ ‘’For what?’’ she 
asked. ‘’You know students usually can’t control their 
feelings so I thought I can go and check if there is anyo-
ne who can feel.’’ OMG I am a terrible liar. ‘’Of course.’’ 
she sad. ‘’Thank you’’ I said. And when I reached the 
door, I heard her saying ‘’It is nice to see you doing use-
ful things for your kingdom.’’   

I found it. I found a community who could feel and work 
to fix the kingdom. I found where they are having mee-
tings secretly. Today I am going there.

WELCOME TO

VIVA
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I knocked on the door. ‘’Hello? Anybody there?’’ I said 
and waited patiently. ‘’Who is this?’’ a man asked. ‘’So-
meone who wants to join your community.’’ I answered. 
After that, a young man opened the door. He was wea-
ring a colorful short and t-shirt unlike everyone else in 
that kingdom. He got shocked when he saw me. ‘’Prin-
cess?’’, ‘’Don’t worry I am here to support you, not to 
arrest you.’’  I said. He was relieved. ‘’Then come in’’ he 
said. There were a few more people inside. They were 
sitting together and arguing about something. ‘’Have a 
seat princess.’’  he said, I did. ‘’Hello everyone. I want to 
find a way to make my mother feel again, I thought you 
may help me.’’ I said. A women who wore a pink dress 
and a pink head started to talk ‘’To make someone feel 
again our most common strategy is to lock that person 
in a room and show reminders of that persons weakest 
point. But it may not work on strong people. If they have 
such a good reason to not feel they may resist b,ecause 
they know how painful it would be. But if your remin-
ders are strong enough and you are persistent about it 
than nothing is impossible.’’ she held my hand and smi-
led, I smiled back to her. ‘’Thank you, I will try my best’’ 
I said and walked out.

CLICK CLICK. First step is done. ‘’What are you doing 
Lisa?’’ My mother asked. ‘’ I need to talk to you, Mom. 
‘’ ‘’Okay, but what is the reason for locking the door? ‘’ 
I ignored her question and walked closer to her. ‘’Tell 
me about my dad, I want to know him.’’ She took a deep 
breath.’’ He was not someone important.’’ ‘’ He was a 
king, I think he was important.’’ ‘’ He is dead, we are 
not, life goes on, end of the story.’’ She was still so calm. 
‘’But you loved him.’’  ‘’I THOUGHT I loved him. Lisa 
what is the point of this conversation?’’ First emotion 
sign is anger. But why?  I thought it would be something 
like love. ‘’The point is I want to know about my dad be-
cause your journals are not enough.’’ She smiled. But it 
was an emotionless smile.’’ You read my journals? How 
predictable you are.

’’ Wait, what? Predictable? If you knew that I would read 
them than why you didn’t you hide them?’’ Okay, what 
is going on? ‘’Maybe I wanted you to read them.’’ She 
smiled again, and again, no emotion in that smile.’’ But 
why?’’ I asked. ‘’You said you wanted to know about 
your dad, right? The truth is I killed him. And I am 
not sorry. But I didn’t want you to know that because 
you would ask too many questions. I wrote those fake 
journals so you would think that your mother was just 
a young lady who couldn’t handle the loss of her love. 
Now you know I am a person who can feel, are you hap-
py to know that?’’ I was holding myself to not cry. ’’But 
why?’’ I asked: ‘’Because he used me just to carry his 
child. There must be someone to rule the kingdom after 
him. Someone who has his blood. I killed him when I re-
alised that. I am smart Lisa, but locking the door and ex-
pecting that I won’t realise what you are doing is not. So 
I think I am done here.‘’ She started to walk to the door. 
NO I CANT LOSE HER!!! ‘’ANGER. For all this time I 
thought sadness destroyed you. But it was all anger. You 
killed my dad but it didn’t satisfy you. You were so angry 
because he used you, you couldn’t handle anger. By that 
time it had eaten you inside and made you crazy. That’s 
why, you took all your emotions away and...’’ My mom 
cut me off ‘’ STOP IT LISA!” It was working. ‘’You 
didn’t create this strong kingdom in honor of my father, 
you created it to prove how strong you are. Just to prove 
it to yourself because even after you took your emotions 
there was still a peace of that anger and the desire to pro-
ve yourself to yourself and the people who think you are 
weak. You were weak in the past, so you never wanted to 
be weak again.’’ I saw my mother was angry. An emoti-
on, but I was not done yet I couldn’t risk losing her emo-
tions again. ‘’You actually loved him, but he betrayed 
you. You couldn’t handle that. You couldn’t handle the 
betrayal.’’ ‘’I SAID STOP!’’ Her emotions were back, 
so was her anger, so was her magic. I saw the lightning 
she created and I felt it on my chest. I fell. I heard my 
mother’s scream. I closed my eyes to the world.

It was not a happy ending for me, because it was an en-
ding for me.
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Charles Boyle (Joe Lo Truglio)
He is a very nice man to everyone. He treats everyone 
good all the time. He is the best friend of Jake, and he 
always wants them to be best friends. There is a funny 
story about Charles in which he lives in his ex-wife’s 
husband’s basement. But after a while, he gets married 
and adopts a kid named Nikolaj.

Gina Linetti (Chelsea Peretti)
Gina is the assistant to Captain Holt. She is full of surpri-
ses. I can surely say that she is my favorite character. She 
has a funny relationship with Charles for a while. She 
leaves the squad because she gets famous and has a baby.

Rosa Diaz (Stephanie Beatriz)
Rosa is an aggressive person, but she is nice and emoti-
onal woman. Even though sometimes she is hard to un-
derstand, she is a friendly and helpful person. She beco-
mes a housemate with Captain Holt at some point.

Terry Jeffords (Terry Crews)
He is a lieutenant at the squad. He always has a good 
and helpful behavior. He is married to Sharon and has 
twin daughters. Anyone who watches the series knows a 
hundred percent that Terry loves yoghurt. 

Michael Hitchcock (Dirk Blocker)
He is an old man in the squad. He always has his food 
with him, and he doesn’t work at all. He retires at the 
end. He is best friends with Scully.

Scully (Joel McKinnon Miller)
He is the best friend of Hitchcock. He loves to eat and 
sleep all day. He has same behaviors towards Hitchcock. 
They always hang out together. It was funny when they 
Facetimed during Hitchcock’s retirement.

My Favorite Episodes
I think the best episodes are the Halloween episodes. In 
the Halloween episodes, the squad tries to steal an ob-
ject from each other. This competition is so funny and 
contentious and made me laugh and wonder while I was 
watching the series.

BROOKLYN 
NINE-NINE

BERKAN GİRGİN
10-A

“Brooklyn nine-nine” is a series which was aired on 
NBC. The series has had 8 seasons since 2013. The se-
ries takes place in a police station in Brooklyn, New York 
City. The series has different cases each episode. Bro-
oklyn nine-nine is a comedy series. Furthermore, while 
cases are going on, there are funny things happening that 
make people laugh. Let’s introduce the characters. 

Jake Peralta (Andy Samberg)
Jake is a good, clever, and funny detective. He has deep 
emotions, but sometimes he seems like a child because 
of his behavior. It is funny that he sometimes compares 
himself with his Captain. After a while, he marries Amy 
from the 99.

Captain Raymond Holt (Andre Braugher)
He is a serious man who doesn’t laugh. At first, he didn’t 
seem cool for the squad. After some time, they start to 
get on well. He gets used to the squad and he is like the 
father of the squad. He is married to Kevin and has a dog 
named Cheddar.

Amy Santiago (Melissa Fumero)
She is a pure, clever, and helpful woman. The squad sees 
her like a genius. She always interacts with her Captain. 
She is a very good detective, and she is promoted after 
a while. She marries Jake and they have a son named 
Mike.

Charles Boyle (Joe Lo Truglio)
He is a very nice man to everyone. He treats everyone 
good all the time. He is the best friend of Jake, and he 
always wants them to be best friends. There is a funny 
story about Charles in which he lives in his ex-wife’s 
husband’s basement. But after a while, he gets married 
and adopts a kid named Nikolaj.
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WHY FEMINISM IS THE RIGHT 
BELIEF FOR TODAY

IRMAK ALTINTAŞ
11-F

Photo by Miguel Bruna on Unsplash

Why is the mind the most powerful weapon of all? 
I want you to imagine a skinny woman and a strong 
man. The man can easily beat that woman up, right? 
But what the mind brings us is way more powerful than 
this. If you are smart enough to build a weapon, even a 
gun, you can kill him just by pulling the trigger. This is 
how much control our minds have over us. And we can 
biologically say that brain has nothing to do with the 
gender. So yes, women and men were equal, are equal, 
and are going to be equal. That’s how our bodies work. 

You might also ask why most inventions are done by 
men? Valid question but it doesn’t change the fact that 
we are equal. It was about the mindset. The mindset 
was always that women can’t do anything. They must 
do the easy chores. They didn’t even get the opportu-
nity to think. Why? Because most of the work required 
muscle strength before all those inventions happened 
and I think the society was used to men doing work 
even though when it comes to thinking, women can do 
as much as men did. The mindset was already there. 
But that doesn’t mean it’s true. When we go back, we 
see a lot of mistakes done in the past. This doesn’t mean 
that we can’t change it. In fact, we should change it.

One of the most popular topics to discuss is fe-
minism. First, what is feminism? Feminism is the 
belief that women and men should have equal rights 
and opportunities. But why should we believe this? 
Does feminism suit the past centuries? Or is it just 
for nowadays? Well, here is what I think about all 
this.

I want you to place yourself in the shoes of a woman 
in an earlies century. The men were hunting, and 
the women were doing other stuff that requires less 
work. I think that women and men were not equ-
al at that moment in time. Of course, they should 
have been equal in terms of rights and opportunities 
which brings us to feminism. So yes, I think that 
feminism should be something for the past and the 
future. For equality, women and men are not the 
same due to science and biology. We don’t have the 
same body and men have an advantage from that. 
Their bodies are stronger than women biologically 
without external factors. And that may be an advan-
tage for them in the past, but we equally have the 
most powerful weapon, the mind.
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What comes to your mind when you think about Japan? 
Skyscrapers, robots, sushi and of course anime. Anyone 
who has heard of Japan would mention all of these, but 
Japan is so much more.  Japan does not only consist of 
big cities, high speed trains, and karaoke. There is a stark 
contrast between what we see when watching anime and 
the real Japan. In Japan, regions are known as prefectu-
res. The prefecture that I lived in and experienced for 8 
months was Yamaguchi (山口). Yamaguchi is the real 
face of Japan. Yamaguchi has a population of close to 1. 
5 million people. There are many small cities in this pre-
fecture, and the one I lived in was Ube (宇部). When I 
arrived in Ube, I could not believe I would be living the-
re for 8 months. Ube is a ridiculously small city where 
the population is declining each year due to the migrati-
on wave, but that does not mean it is not a beautiful city.

My advice before moving abroad would be to make sure 
the city has everything for your general needs. I emp-
hasize this because of the need to commute to different 
places. In Ube, there is a train line named the Ube-line 
and you can travel anywhere you need to with the train. 
That was the good thing about this small city. Next to the 
city of Ube is the city of Sanyo-Onoda (山陽小野田). 
The two cities are separated by a river. Although I lived 
in Ube, my school was located in Sanyo-Onoda. I did not 
believe it at first, but it took 2 hours to go from my home 
to school by train.

In Japan, it is the student’s responsibility to get themsel-
ves to school. First I would take a bike to go to the train 
station. This would take about 30 minutes. As I was riding, 
I would see the beautiful farms, small houses, and small 
buildings without the skyline riddled with skyscrapers. 
After a 1-hour train ride, I would need to ride my bike 
again for another 30 minutes to get to school. In Japan, 
the responsibility put onto the students is very important.
While living in Japan, I also learned a lot about the Japa-
nese people and their culture. For example, no one can 
be late for any event or meeting, not even 1 minute. I had 
to make sure I was at the meeting or event 5 minutes in 
advance. Additionally, people are very respectful to each 
other. There are some gestures we use in Turkey that we 
think are normal, but they are disrespectful in Japan. For 
instance, clicking your tongue in Turkey means “no”, 
but in Japan it means “hate” and people do not like it. 
Unfortunately, social life in Japan is not great. Everyone 
has a lot of work and students must attend school 6 days 
each week. It is sad but some students are able to meet 
with their friends after school. Most people are shy to 
speak English with you, but if you know Japanese, they 
are helpful and pretty nice. This does not mean Japanese 
people are not friendly if you don’t know Japanese. They 
are always helpful to others. When you are in Japan, you 
can understand that everyone has a responsibility, and 
they are living for their jobs or education.

In conclusion, Japan is a beautiful country and draws in 
many tourists every year. As with most tourists, they do 
not get to see the everyday life of living in Japan. When 
we live there, we learn a lot of things about Japanese life 
and responsibility. Sadly, I had to leave Japan because 
of the Covid-19 pandemic, but I plan to return soon and 
continue to immerse myself in the life and culture of this 
amazing country.

LIVING IN
JAPAN

EFE ERİM
12-E

A typical train station in Tokyo

The station I used to go to school everyday

The road to the train station
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FOOTBALL

İLAYDA KRYSTAL BAYDİLLİ
HZ-B

I started playing football with my childhood friends and 
have tried many sports, but football has always been 
more interesting to me. I play with more love and ple-
asure than all the other sports I have played until now. 
My mother used to love to play football and she was a 
very successful goalkeeper. I wanted to play football by 
seeing it mostly from my mother.  I saw a lot of examples 
from my mother, and I wanted to play football by seeing 
them. I have had many matches and training with my 
mother, and it is more enjoyable to do goal training with 
my mother because she is a goalkeeper. It gets easier to 
do. It’s a bit difficult to play football as a girl in Turkey 
because mostly boys play in Turkey. 

They don’t view girls’ soccer as normal. In the course I 
am currently attending, girls are given great importance 
and they form girl groups. It is a very successful place 
and there are opportunities to play abroad. In the future, 
I want to be a successful football player and take part in 
many matches abroad. In the future, I want to join a very 
successful girl group in the Netherlands and take part in 
many matches. Football has become a part of my life. 
Your gain in speed and reflexes is one of the things that 
football contributes to the most. Group work is one of 
the most important rules in football and it has contribu-
ted a lot for me. It has helped me to work as a group and 
achieve great success.
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Nowadays, video games are more popular than ever. 
Research shows that the gaming industry made its best 
growth in 2020 during COVID. This industry becomes 
more popular every day and it has become a part of our 
lives.

COVID-19 spread really fast, and it has left permanent 
damages to countries in every way. It was a situation 
that no one had thought possible. Regardless, we had to 
protect ourselves from the virus. When the governments 
decided to lockdown their countries, it made our lives 
more difficult. This choice led us to find other activities 
which could be done inside. For example, a lot of people 
decided to learn other languages and a lot of people (inc-
luding me) got into music.

At the same time the entertainment industry kept growing 
during the pandemic. It is believed that video games hel-
ped this growth more than movies and TV series in 2020. 

This condition changed society’s opinion on games. 
Despite almost every video game festival being cancel-
led, gaming became more popular than the game compa-
nies could ever imagine. It was not just society. The way 
game producers worked changed a lot too. Game compa-
nies could not get used to their new working schedule for 
a while and it caused them to postpone their new game 
projects release dates. This decision made fans furious, 
and companies tried their best to give information about 
their new projects while developing them.

I think that the pandemic affected everything in positive 
and negative ways. For example, I tried new genres of 
games during the Coronavirus pandemic, and I realized 
that I loved JRPG (Japanese Role-Playing Games) whi-
ch I was really prejudiced about before. It changed how 
I looked at new types of things while I could not go out. 
However, at the same time it affected game companies’ 
working schedule a lot. 

COVID-19 AND THE
 ENTERTAINMENT INDUSTRY

ENDER EGE GÜRBÜZ
HZ-B
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THEORY OF KNOWLEDGE 
EXHİBİTİON

WHY DO WE SEEK KNOWLEDGE ?

HELİN ÖZKILIÇ
11-B

Knowledge is power’ quote

‘Ipsa scientia potestas est’ translated as ‘Knowledge it-
self is power’ is a quote written by Sir Francis Bacon in 
Meditationes Sacrae (1597). In 1668 Thomas Hobbes, 
as known as the secretary of Sir Francis Bacon, wrote a 
different version of the work called Leviathan. The com-
mon phrase we know, ‘scientia potentia est’, ‘Knowled-
ge is power’ was first written in Leviathan.

Isaac Newton, Einstein, Galileo Galilei, Stephen Haw-
king, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry 
Page and Sergey Brin are some examples of who has 
used their knowledge to gain power and money. Know-
ledge lets you control many people if you use it in the 
right way. These famous people discovered, produced, 
developed different things, that we use in our daily life 
and they are known by everyone. People knowing your 
name and admiring you is power. Not needing to intro-
duce yourself when you enter the room is power. People 
desire it.

On the other hand knowledge is attractive to others and 
it has always been like that. Knowledge is more power-
ful than physical strength. Knowledge is the only thing 
that no one can steal from you. With education, wisdom, 
and power you can run a business or a state, you can be 
a doctor or scientist and none of them is about physical 
strength. All the education, wisdom and power comes 
from knowledge. When you think about it, everything 
you experience, use, see, watch, read, cars, electronic 
devices, domestic appliances, formulas you use in class, 
the world order etc. is because of knowledge. Nothing 
would happen if they didn’t have the curiosity. We would 
still be in old ages, but even they have sought knowle-
dge. By finding fire, writings, communication, hunting, 
cooking, money, business. Power is a powerful reason to 
seek knowledge.
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Everything has changed with a strange dream that I 
had last night. Normally, I am not that kind of a person, 
who sees dreams and tries to find the meaning behind 
it. However, last night I had a dream and I have never 
experienced anything like this before in my entire life, so 
I feel like I need to talk about it. The dream started with 
the visuals of a room. I was in this room which looks 
like a huge house, but at the same time not a house, more 
like a box. On the right side, the walls were old, and 
they were full of some equations that look like someone 
tried solving those math problems there. On the left side, 
the walls were the opposite of the right-side walls. They 
were pretty modern, extremely clean and colorful like a 
rainbow. I was so confused, because it seemed so real, 
that I felt like I was lost. What did all these things mean? 
Being between those opposite walls made me breathless, 
and when I started not to breathe, I panicked. I was lo-
oking for a door to run away from this place, but as I 
said before, it was like a box which trapped me inside of 
these endless walls. Suddenly, an exit door appeared. As 
I saw the door, I ran towards it. It was LOCKED! Then, 
a voice from out of nowhere said, “Do not try avoiding 
yourself. You need to decide whether you are ready for 
the subsequent incidents or not. Everything is hidden in-
side of you. Look at your past to solve your future. This 
is your brain. This is all you. It is up to you now.” What 
just happened? If all these walls represent what’s inside 
my brain, then which one is real for me? How am I sup-
posed to know the truth? I was full of these questions 
while the colorful wall was shining brighter than ever. It 
was shining so much that I woke up with that dazzling 
light.  I was in my bed. I thought about what I had just 
seen, and after a while of me thinking, I realized that I 
was thinking so much about exams and school and all 
other stressful issues. All this time, I was hiding my co-
lorful side. I forgot that life wasn’t only about studying 
and school. I remembered the things I enjoy such as, mu-
sic and after that, I wrote some songs to try to lesson my 
anxiety. With the help of this weird dream, I have beco-
me the person I really am and I’m me more than ever!

THE DREAM

YAREN YILMAZ
10-D
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FAHRENHEIT 451

GÖKÇE ACAR
10-D

Probably if someone asked you to think about 30 ye-
ars from now, everyone would imagine a world cove-
red with technology where people have the freedom to 
express themselves and live luxuriously both materially 
and spiritually. However, the world which is described 
by Ray Bradbury in Fahrenheit 451 is not a peaceful one. 
Surely, the world which is represented is substantially 
rich in technology, but the ideas of this book are extre-
mely different from now. I’m always reminded of the 
quote which says that history imitates itself because the 
world which the book pictured reminded me of a me-
dieval system in Europe. There is a huge contradiction 
between this book and present time and this quality ma-
kes it one of the most successful dystopian novels ever 
written. The biggest reason why I chose to read this book 
was because the duty of firefighters is to start fires. Ano-
ther reason, which is equally important, is that the laws 
of this community, affect the lifestyles of people and are 
in complete contrast to our current world.

“It was a pleasure to burn.”  

Authors sometimes write about a world which does not 
exist yet and the main purpose of them is to picture the 
future world from their perspectives. Surely, their only 
aim is not to form a dystopian world, but I think their 
first aim is to reflect the possibilities of the future world 
for people to warn them and to give them a perspecti-
ve and to make them ready for these possibilities. For 
those of us living in the present, the future may seem 
more interesting, and the main reason for writing about 
the future is because it is likely to be very different. Fah-
renheit 451 is a dystopian novel which gained its name 
from the temperature at which paper burns. Think about 
a world where self-expression, free will, curiosity and 
reading are under fire in the era of artificial intelligence. 
Fahrenheit 451 gives us a deep perspective about this 
world.  Even though the book was published in 1960, the 
year the book mentions is 2049. 
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For example, the firefighters’ mission in this world is 
not to put out fires, but to start them. Subsequently, the 
citizens of this community were living under the cruel 
laws which the government made and incongruous un-
derstandings which the government directed them to as-
similate. In this world, trying to talk with your friends 
in the school is a symptom of asocial behavior. You can 
drive a car at the speed of 1600 km per hour and that is 
not something against the law. Attempting to read a book 
or defend the reading of books are reasons for the go-
vernment to sentence people to the death penalty. If you 
hide a book in your house, you need to call firefighters 
to burn your house and you are going to be jailed. Lau-
ghing, talking, and questioning are not allowed in this 
community. The houses of the citizens include three wal-
ls which are covered with huge televisions. The concept 
of family refers to the characters watched on television. 
The main character of this book is Montag who is a fire-
fighter and did not question anything unless he met with 
Clarisse. Guy Montag was a firefighter who loves his job 
and has no doubt about the realities of the world in which 
he lives. The firefighters’ tasks were categorized, and his 
task is to burn books which are considered as the most 
dangerous illegal contraband. The control of everything 
of this world was based on technology. The activity of 
reading in this whole community has almost ended, and 
the ones who tried to read or hide books were sentenced 
to death penalty by the government or they can escape 
from the country to go to a seaside where only scientists 
live and tried not to forget the knowledge. People spend 
their time in front of televisions without questioning an-
ything around them because there is almost no possibi-
lity to reach the direct information. People were living 
behind the fabricated lies. The turning point of this story 
begins with Guy Montag’s curiosity against books with 
the contributions of Clarisse, who was excluded from the 
society for questioning and talking, and with a woman 
who died to save her books.

Montag hides books and attempts to read them to learn 
the fact of why people are sacrificing their lives to save 
their books in the fires which firefighters made and why 
they simply don’t comply with laws. When he learned 
that the government doesn’t want anybody to read books 
because the books will change the perspectives of the pe-
ople, it will destroy their system and cause to conflicts in 
society. The authorized people did not want the public to 
read books because they know that they won’t be able to 
shape the people who have the knowledge. By learning 
the truth behind the books, Guy Montag tries to wake 
the people from this nightmare.  Fahrenheit 451 menti-
ons about this dystopic world by displaying the effects of 
not reading on people and the hardness of waking people 
who don’t have any idea about anything. The book re-
commends people to read and gain knowledge and pers-
pectives. This book is almost a reflection of a community 
in which people do not read. The book also emphasizes 
that we don’t need books, we need the information of 
books which will direct people to think, question and be 

aware of the-
ir environ-
ment. In my 
opinion, the 
plot of this 
book and the 
simplicity of 
its literary 
language is 
impressive. 
The ideas 
and different 

perspectives that this book gives to its readers are wort-
hy to consider and the concept of this book is successful. 
It can be sometimes hard to understand, but this book is 
literally worth the read and it has a fluent topic that will 
make you feel curious about the end and course of this 
book. Fahrenheit 451 caught my attention because it ma-
kes me wonder what would happen if it was our world 
and how people would survive to save the world.

Resources of Pictures 
http://www.sevenpeople.co/blog/2020/6/8/in-case-of-fire
https://www.amazon.com.tr/Fahrenheit-451-Flamingo-Modern-Classics/dp/0006546064
https://tr.pinterest.com/pin/459437599476418130/

http://clareanddaisy.blogspot.com/2015/09/parlor-walls-advertisement-by-clare.html
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STADT DES KULTURELLEN 
REICHTUMS IN DEUTSCHLAND: 

MÜNCHEN

GAMZE GÜLER
10-C

München ist nach Hamburg und Berlin die drittgrößte 
Stadt Deutschlands. München hat etwas 1,5 Millionen 
Einwohner. Gleichzeitig ist München die Hauptstadt der 
Bayern. Wissen Sie, warum die Stadt München heißt? 
Lassen Sie mich erklären, warum. Von der Gründung der 
Stadt München lebten hier mehrere Mönche. Es wurde 
vom Wort München, was von den Mönchen bedeutet, 
abgeleitet und wurde München. München ist berühmt für 
seinen kulturellen Reichtum, weil es im Süden Bayerns 
Träger vieler historischer und kultureller Bedeutungen 
ist. Da München im Zweiten Weltkrieg stark beschädi-
gt wurde, wurde es nach dem Krieg wieder aufgebaut. 
Münchens Architektur ist sehr beeindruckend. Die me-
isten Touristen, die Stadt München besuchen, sind von 
der Architektur dieser Stadt begeistert. Darüber hinaus 
ist München eine der wichtigsten Städte Europas. Sie hat 
in vielen Bereichen Fortschritte gemacht. Es entwickelt 
sich beispielsweise in vielen Bereichen wie Kunst, Kul-
tur, Bildung, Spitzentechnolog, Tourismus und Industrie. 
München hat die bekanntesten Marken. Zum Beispiel, 
BMW, Siemens. Oktoberfest bei einer der bekanntesten 
Veranstaltungen in München. Dieses Festival beginnt an 
den ersten Tagen jeden Oktobers und dauert sechzehn 
Tage. Der Höhepunks des Oktoberfestes ist Bier. Es wird 
jedes Jahr gefeiert.

Verweise:
https://media.tourispo.com/images/ecu/entity/e_sight/ausflugsziel_oktoberfest-muenc-
hen_n67978-44561-1_l.jpg 
https://commons.princeton.edu/wp-content/uploads/2016/12/munich.jpg 
https://gezimanya.com/almanya/munih-hakkinda-bilinmesi-gerekenler- 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Oktoberfest 
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Sprachen sprechen zu können ist in unserer heutigen 
Welt ein großer Vorteil. Aus diesem Grund muss das 
Erlernen einer neuen Sprache eine Option für Sie sein. 
Sprachkenntnisse sind ein wesentlicher Wettbewerb-
svorteil, der Sie von anderen einsprachigen Menschen 
unterscheidet. Denn eine Person, die viele Sprachen be-
herrscht, kann leicht mit anderen Menschen interagie-
ren und ist aufgeschlossener, wenn sie die Kultur dieser 
Fremdsprachen erkennt. Auch einige Vorteile des Spre-
chens von Fremdsprachen im Gehirn helfen der Person, 
leicht im Leben zu überleben. Wie ein türkisches Spri-
chwort sagt, ist einer, der nur eine Sprache spricht, eine 
Person, aber einer, der zwei Sprachen spricht, sind zwei 
Personen. Ich denke, jeder weiß, dass es so wichtig ist, 
viele Sprachen zu beherrschen, denn diese Tatsache ist 
ein nützlicher Schritt, um Ihre Karriere voranzutreiben. 
Sprachen zu kennen und zu sprechen nährt auch Ihr Ge-
hirn. Menschen, die mehr als eine Sprache sprechen, ha-
ben verbesserte Gedächtnis, Problemlösungs- und kritis-
ches Denkfähigkeiten. Mehrsprachig  zu sein hilft auch 
Ihrem Gehirn, gesund zu bleiben und schützt es vor ps-
ychischen Erkrankungen wie Alzheimer. Es hilft Ihnen, 
sich mit anderen Kulturen zu verbinden. Sprache ist eine 
Verbindung zu anderen Kulturen. 

Die Fähigkeit, in einer anderen Sprache zu kommunizie-
ren, setzt uns den Traditionen und Künsten dieser Kultur 
aus. Auch das Erkennen einer anderen Kultur hilft ei-
ner Person, andere Perspektiven auf andere Menschen 
zu gewinnen.  Zum Beispiel, größere Toleranz, Empat-
hie und Akzeptanz anderer. Abschließend Das Erlernen 
einer neuen Sprache bringt Ihnen viel und hilft Ihnen, 
Wissen und Werte zu erwerben. 

VORTEILE DER 
MEHRSPRACHIGKEIT

GÖKÇE ACAR
10-D
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DEUTSCHLANDS LEGENDE: 
DIE JUNGFRAU LORELEY DES 

RHEINTALS

PELiN ULAŞ
10-C

In Deutschland gibt es einen Fluss den Rhein. Der Fluss 
der Rhein ist der längste Fluss in Deutschland und am 
Rhein entlang, da gibt es einen Wanderweg zum Wan-
dern von Wiesbaden nach Bohn. Auf der Strecke von 
diesem Wanderweg da findet die Legende statt.

Da gibt es einen Ort in Deutschland Sankt Goarshausen 
und es wurde behaupten, dass dort einst die Loreley le-
bte. Der Rhein liegt unten in einem Tal und am Rhein 
an der Seite dagegen Felsen hoch. In Sankt Goarshausen 
oben auf dem Felsen saß immer eine Frau die Jungfrau 
Loreley mit ihren wunderschönen langen blonden Ha-
aren. Sie soll schön singen und man kann sie überall in 
den Dörfern singen hören. Unten im Tal, wo der Fluss 
war, lebten die Leute in den Dörfern, und die Leute in 
den Dörfern hörten immer Loreleys Lied. Die Matrosen 
vom Fluss hörten in jeder Abenddämmerung Loreleys 
süßes Lied und waren bald von ihr fasziniert und suchten 
schließlich, woher das Lied kam.  

Die Matrosen begannen miteinander zu reden. Sie lobten 
Loreley und setzten ihre Reise fort, aber sie haben nicht 
mehr gesehen, was vor ihnen war, denn Sie haben nicht 
mehr auf ihr Schiff aufgepasst. Plötzlich war ein lautes 
Geräusch zu hören, dann alle die Matrosen sind gestor-
ben. Sie sind entweder in einen Strudel gekommen oder 
Sie sind gegen einen Fels gefahren. Loreley wurde nie 
von den Leuten im Dorf sah und keiner redeten je mit der 
Loreley. Außer die Fischer. Die Fischer im Fluss werfen 
ihre Netze aus und fangen die Fische. Nur die Fischer 
konnten mit der Loreley redeten denn die Loreley kam 
nach unten und den Fischer fragte wo ist der beste Platze 
im Fluss um Fische zu fangen. Jede mals wenn die Fisc-
her zu dem Ort ging, die Loreley empfahl haben sie ganz 
viele Fische fangen können. Dann sind die Fischer in den 
in die Dörfer in das Dorf ging und haben den Leuten er-
zählte was passiert  ist.

Photo by Amador Loureiro on Unsplash
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Dann hat sich die Geschichte der Loreley immer weiter 
im ganzen Land verbreitet und da gab es einen jungen 
Mann  in einem anderen Dorf und der hat von der Lore-
ley gehört und der wollte nach Sankt Goarshausen kom-
men und die Loreley mit  seinen eigenen Augen sehen. 
Er kam nach Sankt Goarshausen mit anderen Leuten ist 
er auf dem Schiff den Rhein entlang gefahren, weil er 
die Loreley sehen wollte. An dem Abend sitzt die Lore-
ley auf einem Felsen im Fluss und sie flechtet ihre Ha-
are. Das Schiff kommt immer näher und immer näher 
und der junge Mann sieht die Loreley und er sagte”, ich 
will zu ihr, ich werde ganz nah an den Fels ranfahren 
und dann werde ich springen und ich werde mir die Lo-
reley holen”. Er fuhr ganz nah an den Fels heran und 
schon ganz nah, da sprang er von dem Schiff, aber er 
fiel ins Wasser kam eine Strudel. Er kam nicht auf dem 
Felsen an und er ist weg. Die anderen Leute auf dem 
Schiff drehen zurück nach Hause. Sie mussten dem Vater 
von dem jungen Mann erzählen, was passiert ist und der 
Vater wird so wütend. Er rief “Was hat die Loreley mit 
meinem Sohn gemacht? Die Loreley hat meinen Sohn 
getötet. Bringt mir die Loreley! Ihr sollt mir die Loreley 
bringen, tot oder lebendig, egal. Aber bringt mir diese 
Hexe!” Die Leute gehen wieder los. Sie fahren wieder 
den Rhein entlang und an dem Abend sitzt die Loreley 
wieder auf einem Felsen im Fluss und sie hat eine Ber-
nsteinschnur in der Hand. Die Leute kommen und sie 
sagen zu Loreley “du Hexe, du sollst ins Wasser sprin-
gen, denn sie wollten, dass die Loreley stirbt und sie 
sagen springe ins Wasser.” Loreley hat sagte okay und 
sie nimmt die Bernsteinschnur. Schmiss sie ins Wasser 
und sie sagt” Vater geschwind die Weißen Roß schickt 
deinem Kind. Eine Roß ist ein Pferd. Schick mir weiße 
Pferde, es will reiten mit wagen und wind. Ich will auf 
den zwei Pferden reiten, die du mir schickst. “Die Lo-
reley ritt auf den zwei Pferden reiten. In dem Moment 
als sie die Bernsteinschnur ins Wasser schmiss und sie 
sagte, dass da kam auf einmal ein heftiger Sturm mit Re-
gen, Wind und die Wellen. Dann kamen zwei Wellen und 
diese wellen sah aus wie zwei Pferde und die Loreley 
sprang ins Wasser und ritt auf den Wellen davon. Als die 
Loreley ins Wasser sprang, da haben die Leute auf dem 
Schiff sahen, dass die Loreley gar keine Jungfrau war, 
sondern ein Wassergeist war. Die Leute auf dem Schiff, 
die fuhren wieder nach Hause, um dem Vater zu erzäh-
len, was passiert ist, aber als sie zu Hause ankommen, 
Sie sahen, dass der Sohn von dem Vater lebendig steht. 
Der Sohn erzählte, dass zwei Wellen ihn zurück an das 
Ufer brachte und rettete. Aber seitdem das passiert, wur-
de die Loreley nie wieder sahen.

Felsen in Sankt Goarshausen heißt Loreley Felsen und in 
Sankt Goarshausen auf dem Fluss auf dem Rhein gibt es 
eine kleine Insel und auf der Insel steht eine Statue von 
der Loreley. Ressourcen:

https://youtu.be/wskaVzXKfHI 
https://youtu.be/OtUC_opWxHc?list=TLPQMjkxMDIwMjGHy4BsjrV2bQ
https://www.regionalgeschichte.net/bibliothek/aufsaetze/schreiber-die-sage-von-der-lo-

relei.html
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FILMKRITIK: 
WHIPLASH

YAREN YILMAZ
10-D

Ich liebe Schlagzeug, deshalb habe ich angefangen, 
Unterricht zu nehmen. Da ich Schlagzeug spiele, er-
regt alles, was damit zu tun hat, meine Aufmerksam-
keit. Ich habe vor kurzem einen Film namens Whip-
lash gesehen und da es sich um einen Film über das 
Schlagzeug handelt, möchte ich darüber sprechen. 
Neyman, die Hauptfigur des Films, will einer der 
besten Schlagzeuger der Welt werden. Also besucht 
er eine bekannte Schule, um sich zu verbessern. Es 
gibt einen strengen Lehrer, der sich gegenüber sei-
nen Schülern wie Müll benimmt und sie anschreit, 
wenn sie einen kleinen Fehler machen. Der Lehrer 
ist Perfektionist. Er beleidigt Neyman immer wieder, 
obwohl er ein großartiger Schlagzeuger ist. Aus die-
sem Grund übt Neyman noch härter, bis seine Hand 
blutet. Die Geschichte geht so weiter. Am Ende schaf-
ft er es schließlich, seinen Lehrer zufriedenzustellen. 
Im Allgemeinen war es ein großartiger Film, wenn 
Sie beeindruckt sein wollen. Ich denke jedoch, dass 
es viele Szenen gab, die überhaupt nicht realistisch 
waren. Es hat einen klassischen Hollywood-Gesch-
mack. Sie machen alles übertrieben. Das Verhalten 
des Lehrers hat mir nicht gefallen. Egal was passiert, 
niemand auf dem Planeten könnte das Recht haben, 
jemanden so zu behandeln. Zusammenfassend lässt 
sich sagen, dass es ein großartiger Film ist, den Sie 
in Ihrer Freizeit sehen können, aber seien Sie bereit, 
wahnhafte Szenen zu sehen.
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Le voisinage et l’hospitalité ont une place très impor-
tante dans la culture turque. Depuis le passé, nous avons 
toujours servi à nos invités des friandises telles que des 
délices turcs et du café turc. Nous demandions comment 
allaient nos voisins et les invitions à s’asseoir. Récem-
ment nous ne pouvons plus passer du temps avec nos 
voisins comme avant. Même dans les endroits où l’ur-
banisation est élevée, les gens ne connaissent pas leurs 
voisins. Il y a quelque jour c’était dans les nouvelles, les 
voisins se sont disputés à cause du bruit. Alors, qu’est-ce 
qu’affecte cela?

À mon avis, c’est l’accélération de la vie avec le déve-
loppement de la technologie et nos dépendances aux ap-
pareils technos, comme nous ne pouvons pas nous arrê-
ter à les regarder. En ce moment nous sommes devenus 
des gens qui ne connaissent même pas leur voisin. Ce 
pendant dans le passé les gens demandaient à leurs voi-
sins s’ils avaient un besoin. 
Maintenant, il est remplacé par les medias sociaux. Les 
gens ont commencé à parler à des pays étrangers mais 
pas à son voisin.

Avec l’épidémie de virus corona peut de personne ayant 
contact avec leurs voisins, non pas pu à rencontrer. Pen-
dant la pandémie, les gens ont encore augmenté l’indivi-
dualité créée par les médias sociaux. Et maintenant, nous 
ne reconnaissons plus de nos voisins de côté. Nous ne 
pensions plus de nos voisins, s’ils ont besoin de quelques 
choses. 

Ces fausses raisons nous poussent l’humanité à la solitu-
de, ce qui est peut-être le pire des sentiments. 

Allez, posez votre téléphone, arrêtez de travailler pour 
un bon moment et regardez votre environnement. Regar-
dez les personnes avec qui vous vivez, vos amis, vos vo-
isins, aidez-les, renseignez-vous sur leur situation. Vous 
ne pensez pas que la vie est mieux en collaboration?

Et aussi nous sommes occupés du travail toute la jour-
née, pour cela nous n’avons pas de temps à passer avec 
les voisins. Même si cette personne est bonne pour el-
le-même. Il faut se reposer et consacrer du temps aux 
personnes qui nous l’entourent. Il faut avoir une bonne 
relation entre les voisins et la famille. 

AVANT ET APRES DANS 
LES QUARTIERS

AZRA NOYAN
11-E
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New York est une grande ville des États-Unis qui est un 
lieu très important pour l’Amérique et le monde. La ville 
est composée de cinq arrondissements qui sont Manhat-
tan, Brooklyn, le Bronx, Queens et Staten Island. C’est 
la ville internationale et la plus peuplée du pays. Ses 
habitants s’appellent les New-Yorkais.  New York a un 
effet majeur sur les affaires internationales comme la fi-
nance, les médias, l’art, la mode, la recherche, la techno-
logie, l’éducation, le divertissement et le tourisme ; elle 
couvre toutes les caractéristiques des villes mondiales. 
Plus de huit cent langues sont parlées à New York, c’est 
ce qui en fait la ville la plus diversifiée au monde sur le 
plan linguistique. New York a été la capitale des États-U-
nis de 1785 à 1790. Selon le Bureau du recensement des 
États-Unis, New York est la ville la plus peuplée des 
États-Unis depuis 1790, avec 8 622 698 habitants (selon 
les estimations 2017) et la ville anglophone la plus peup-
lée du monde.  La Statue de la Liberté est un symbole 
de la ville et des États-Unis. New York a de nombreuses 
attractions touristiques et  des lieux bien connus, en par-
ticulier, Times Square, L’Empire State Building, le The-
ater District, Wall Street, Central Park, Pont de Brooklyn 
et beaucoup de musées. New York compte plus de 28 
000 acres (110 km2) d’espaces verts et 14 miles linéaires 
(22 km) de plages publiques. Central Park à Manhattan a 
été construit par Frederick Law Olmsted et Calvert Vaux, 
est le parc urbain le plus visité des États-Unis. En offrant 
un service 24h/24 et 7j/7, New York contribue à son sur-
nom de “La ville qui ne dort jamais.” New York compte 
plus de 3,2 millions d’habitants qui sont nés à l’étranger, 
ce qui en fait la ville la plus grande population née à 
l’étranger parmi toutes les grandes villes du monde en 
2016. New York est une des villes les plus cosmopoli-
tes du monde avec de nombreux quartiers ethniques. Les 
plus célèbres sont Little Italy et Chinatown qui comp-
rend la population chinoise la plus concentrée d’Amé-
rique. New York regorge de vigueur et de vitalité de jour 
comme de nuit. Il a de nombreuses opportunités à offrir 
à des touristes. C’est pour cela que c’est une destination 
populaire pour de nombreuses personnes de différentes 
parties du monde. 
Références : 
https://www.britannica.com/place/New-York-City
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_New_York_City#Most_visited_attractions
https://tr.pinterest.com/pin/414401603222789891/
https://tr.pinterest.com/pin/328270260346847129/

NEW YORK

ÖZLEM BARİ
11-B



ECE ZEYTİNOĞLU
10-D
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Su içmediği sürece su ihtiyacının 
% 86’sını yediği yiyeceklerden, 

% 14’ünü ise oksijenli solunumla 
ortaya çıkan sudan (metabolik su) 

elde eder. Oriks, vücut sıcaklığını düşürmek için asla 
terlemez. Bunun yerine 37 °C olan vücut sıcaklığını 

40 °C’ye çıkarır. Böylece terlemeyi engeller. Gece 
olup çöl ortamı soğuduğunda vücut sıcaklığı tekrar 
37 °C’ye düşer. Bu işlemi günlük yaşantımızda da 

görebileceğimiz en basit aletler klimalardır. Klimalar 
çalışmaları sırasında oluşturdukları suyu bu şekilde 

üretirler.

BUNLARI BİLİYOR 
MUSUNUZ?

Washington’daki Olimpik Ulusal Park’ta bulunan bu 
ağaç yıllardır asılı kalmış gibi görünüyor. Erozyon 

nedeniyle kısmen oyulmuş kayalığın üzerinde bulu-
nan ağaç toprağa sadece birkaç kök filiziyle bağlı.

BİRHAN ALKIN SİYAH 11-D 

ECE YALINCAKLI 11-C 

Kara kaşlı Albatros kuşları okyanus-
ların yolcusu olarak bilinir. Albatros 
kuşunun kanat genişliği diğer kuş-

lardan kat kat daha fazladır.  Albatros kuşları büyük 
kanatlarıyla hiç yorulmadan (hatta kanat çırpmadan) 
ve dinlenmeden süzülerek uçabilir. Tıpkı uçaklardaki 

otomatik pilot özelliği gibi. Avlanmak için denizde 
1015 metre derine dalabilir, soğuk okyanuslarda 
uyuyabilirler. Albatros Kuşları tek eşlilikten yana 

olan nadir kuşlardandır.

ECE NUR NTAOUT 11-B
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Alaska Ağaç Kurbağaları, Kışın “Donuyor”, Yazın 
“Çözünüyor”! Ve hayatına kaldığı yerden  devam 

ediyor. Uykuya daldıktan sonra ilk 45 dakikalık uyku 
evresi (non rem)yorgunluk gidericidir. Kısa uyku-
ların çok dinlendirici olmasının 

nedeni budur.

ADA AYDIN 10-E

Çin’de çeltik tarlaları yamaçlarda 
yer alıyor. Neden mi?  Çeltik tar-
lalarını kaplayan suların devamlı 

değiştirilmesini sağlamak için büyük 
insan gücüne ihtiyaç duyulunca, bu soruna tarlala-
rı yamaçlara eğimli arazilere, suyun sürekli akışını 

sağlamak üzere set set şeklinde yaparak çözüm bul-
muşlar. Öte yandan tarlalarda kullanılan duru suyun 
sivrisinek üretmesi nedeniyle kullanılan su çamurlu.

ÖZLEM BARİ 11-B

Teknoloji geliştikçe her nasılsa ürünlerin ömürleri 
kısalıyor. Peki,  nasıl oluyor da önceleri evladiyelik,  
diye alınan ürünler günümüzde yalnızca birkaç yıl 

kullanılabiliyor? Tüketim açısından etik olmayan bu 
durum  “planlı eskitme”dir.Tarihsel gidişine bakıla-
cak olursa, “Planlı eskitme” ilk kez General Motors 

tarafından, 1920’li yıllarda, doygunluğa ulaşan Ame-
rikan otomobil sektörü için düşünüldü. Çünkü kâr 

için mal ve hizmetin her yıl artan miktarda satılması 
gerekiyordu. Edison’un ilk ticari ampulünün ömrü 

1500 saatti ve 1920’lerde ampullerin ömrü 2500 saate 
kadar çıkartıldı. Fakat dünyanın en büyük yedi am-
pul üreticisi 1924’te yaptıkları bir toplantıyla ampul-

lerin ömürlerini 2500 saatten 1000 saate düşürdü. 
Bir başka örnek olarak naylon külotlu çorapları 
verilebilir. 1940’lara gelindiğinde naylon külotlu 

çorapların tanıtımında dayanıklılığı vurgulamak için 
otomobil kullanmış, bir otomobil naylon çorapla 

öndekine bağlanmış vaziyette çekilmiş ve çorapta tek 
bir kaçık dahi meydana gelmemiştir. Böylelikle Ame-

rika’daki kadınlar çorabı satın aldılar ancak satışlar 
kısa zamanda durma noktasına geldi. Çünkü çorap 
gayet dayanıklıydı ve tekrar alınma ihtiyacı duyul-

muyordu. Bu duruma çözüm olarak 
ta dayanıksız çorapların üretilmesi 

olmuştur.

DENİZ YILMAZ 11-B 

Kaynaklar
https://arkasnews.com/surdurulebilirlik-ve-planli-eskitme/
https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/benzin-ve-motorine-buyuk-zam-4-
6777640/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=da-
hafazlahaber
https://cahil.co/albatros-kusu-nedir-ozellikleri/
https://tr.pinterest.com/byuzbas/bunlar%C4%B1-biliyor-musunuz/
https://evrimagaci.org/soru/arabistan-oriksi-adinda-bir-antilop-turunun-su-ihtiya-
cini-havadaki-nemden-karsiladigi-dogru-mu-1989
https://www.sabah.com.tr/galeri/dunya/dunyanin-en-ilginc-bilgileri-bunlari-bili-
yor-musunuz/34
https://www.diyetasistan.com/geceleri-daha-iyi-uyumak
https://www.milliyet.com.tr/galeri/iste-gercek-hayat-agaci-55354/12
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