




Sevgili Kolejliler,

Sosyal bilimler dergimiz TED PUSULA ile 
“yaşamı bilinçle keşfetmek” üzere çıktığımız 
yolda, büyük bir özveri ve heyecanla çalıştık. 
TED PUSULA’nın siz öğrencilerin ilgi ve des-
teği ile uzun yıllar devam edecek bir süreli 
yayına dönüşmesi temennisiyle “merhaba” 
demek istiyoruz.

Öğrenme yaşam boyu devam eden bir sü-
reçtir. Bu süreçte en etkin öğrenme yolu, 
kişinin merak güdüsüyle araştırmaya baş-
laması ve elde ettiği verileri başkalarıyla 
paylaşmak üzere anlatmasıdır. Dergimizin 
hazırlık sürecinde araştırmalarını sizlerle 
paylaşmak üzere yazıya döken öğrencileri-
miz, hem etkili bir öğrenme hem de yoğun 
bir üretim süreci gerçekleştirdiler ve sosyal 
alanları bilimsel yöntemlerle değerlendirdi-
ler. 

Günümüzde Sosyal Bilimlerin değer kazan-
dığı yadsınamaz bir gerçektir. Ekonomik, 
sosyal, politik ve kültürel alanlarda küresel-
leşen dünyayı, değişen toplumsal hayat ve 
birey davranışlarını, üretim ve tüketim sü-
reçlerini, insanlığın geçmişini ve bugünü 
iyi okuyabilmek, geleceğe yönelik sağlam 
öngörülerde bulunmak için, Tarih, Coğrafya, 
Sosyoloji, Psikoloji, Ekonomi gibi Sosyal Bi-
limlerin öğrenilmesi zorunlu hale gelmiştir. 

Sosyal Bilimlerin önem ve değerini ortaya 
koymakla birlikte, bu alana yönelik konuların 
öğrencilerimiz tarafından bilimsel bir bakış 
açısı ile ele alınarak sizlere ulaşılmasını sağ-
lamayı amaçladık. Bu amaç doğrultusunda 
okulumuzun Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi zümreleri tarafından 
tasarlanan, yıl boyunca öğrencilerimiz ile 
birlikte yürüttüğümüz TED PUSULA dergisi 
çalışmalarıyla disiplinler arası bir paylaşım 
gerçekleştirdik. 

Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk; 
Türkiye Cumhuriyeti’ni çağın uygarlık sevi-
yesine ulaştırmak amacıyla, Türk Tarih Ku-
rumu, Türk Dil Kurumu, Dil ve Tarih-Coğ-
rafya Fakültesi’ni kurmuştur. Çünkü Atatürk; 
çağdaş, yenilikçi, rasyonel özellikleriyle yeni 
kurulmuş bir cumhuriyetin Sosyal Bilimlere 
de ihtiyaç duyduğunu öngörmüştür. Ülke-
mizin aydınlık geleceğini kuracak olan siz 
gençlere büyük görevler düşmektedir. Siz-
den en temel beklenti, çağdaş ve bilimsel 
temellere dayanan bir bakış açısı kazanarak, 
geleceğimizi en iyi biçimde hazırlamanızdır. 

TED PUSULA ile artık söz sizin. Geçmişi, bu-
günü ve yarını gençlerden öğrenmek, din-
lemek ve anlamak üzere hepinize iyi oku-
malar…

TED PUSULA Yayın Ekibi

Editör

Derya ORĞUN
Fatma BUYRAZ
Rabia GÖYMEN
İsmet DUYAR



Yeryüzünün Cenneti ................................................................. 4
İklimi Değiştiren Adam .............................................................6
Küresel Isınma Gerçekten Var Mı? ...................................... 8
Plüton Gezegen Mi, Değil Mi? Neden? ........................... 10
Peki Ya Daha Fazlası? .............................................................. 12
Dünya’nın En Mutlu Ülkesi: Costa Rica .......................... 14
Nesli Tükenen Canlılar ........................................................... 16
Nedir Bu Yıldız Kayması ......................................................... 18
İklimin İnsana Ve Yaşamına Etkisi .....................................20
Kapadokya: Bir Avuç Kültür ve Yaşanmışlık .................22
Sonsuz Mağara: Son Doong ................................................26
Ay Ve Sırları ..................................................................................28
Coğrafya Şiir Köşesi .................................................................30
Coğrafya Zümresi Etkinlikleri ..............................................32
TÜBİTAK Projeleri .....................................................................36

Gerçek Nedir? ...............................................................................38
El Yazısındaki Sır ..........................................................................40
Enteresan Fobiler ........................................................................42
Hava Durumunun İnsan Psikolojisine Etkisi ..................44
Toplumsal Cinsiyet Kavramı ..................................................46
Sessiz Kalmayalım ......................................................................48
Sosyal Av.........................................................................................50
Sosyal Darwinizm Üzerine .....................................................52
Gençlerin Tüketim Eğilimleri Ve Markaların Etkisi .......54
Beat Kuşağı ....................................................................................56
Felsefe Zümresi Etkinlikleri .....................................................58
TÜBİTAK Projeleri  ......................................................................62

İçindekiler

COĞRAFYA PSİKOLOJİ–SOSYOLOJİ



Yürekte Tarih ................................................................................ 66
Atatürk Ve Ailesi Hakkında Bilinmeyen Gerçekler ...... 68
Cumhuriyet Üzerine: Neden Cumhuriyet? ................... 70
Son Nefes .......................................................................................72
Demokrasiye İlk Adım: I.Meşrutiyet ...................................74
Fransız İhtilali ................................................................................76
“Ankara Somut Olmayan Kültürel 
Miras Müzesi Gezisi” ..................................................................78
Ankü 3. Tarih Öğrenci Konferansı’na (TÖK) Katıldık ..80
Uygarlık Tarihine Bir Yolculuk ...............................................81
Hitler Gerçekten İntihar Etti Mi? ......................................... 82
Kral Arthur ..................................................................................... 84
Leonardo Da Vinci Ve Rönesans Dönemi Silahları .... 86
Lozan Barış Antlaşması’nın Özgür Ve Tam Bağımsız 
Türkiye İçin Taşıdığı Önem Ve Değer .............................. 88
Nereden Nereye ......................................................................... 90
Pembe Köşk’ten Bir Anı .......................................................... 92
Johnny Turks ............................................................................... 94
Tudor Hanedanlığı .................................................................... 96
TÜBİTAK Projeleri ...................................................................... 98
Etkinliklerimiz .............................................................................. 99

İçindekiler

TARİH

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi
Coğrafya-Felsefe Grubu-Tarih Zümreleri
Ortak Yayınıdır.

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları
Taşpınar Mah. 2800.Cadde No:5
06830 İncek, Gölbaşı / Ankara

Telefon: (312) 586 90 00
Faks: (312) 586 90 37
www.tedankara.k12.tr
info@tedankara.k12.tr



C
o

ğ
ra

fy
a

Yeryüzünde cenneti aramak için 
uzaklara gitmenize gerek yoktur. 
Ülkemizin kuzeybatısında Hırva-
tistan ve Bosna-Hersek sınırında 
bulunan Plitvice doğal parkı tam 
anlamıyla bir doğa harikasıdır. Ge-
rek içerisinde bulunan canlılar ge-
rek göller ve nehirleri ile kesinlikle 
görülmesi gerekenler arasındadır. 
1979 yılında UNESCO Dünya Kül-
tür Miras listesine giren Plitvice do-
ğal parkına adını 1777 yılında bu-
rada yaşamış olan, rahip Dominik 
Vukasovic vermiştir. 

Toplam alanı 296.85 km²’dir. En 
yüksekte bulunan ve en büyük 
ikinci göl olan Prošćansko jezero 
636m yükseklikte bulunmakta ve 
69 hektarlık bir alan sahiptir. Gö-
lün en derin noktası 37 metredir. 
En büyük göl ise Kozjak olup 815 
km²’lik alana sahiptir. Bu göllerin 
hepsi karstik göl özelliğini taşı-
maktadır. Daha alçaklarda bulu-
nan göller bir kanyon oluştururlar. 
Bu alandan hepsi birleşip Korana 
Nehri’ne bağlanırlar. 

Yüzyıllar öncesinde karstik bir böl-
ge olan Lika-Senj Bölgesi’nde sığ 
yerlerde fesleğen yetişmeye başla-
dı. Daha sonra bu alanın üstünü su 
kapladı. Karstik bir bölge olduğun-
dan su kireç taşını eriterek göller, 
nehirler ve tepecikler oluşturma-
ya başladı. Yetişen fesleğenlerden 
sonra rüzgar, yağmur ve hayvala-
rın sayesinde daha farklı bitki tür-
leride bu bölgeye taşındı ve doğal 
bir park oluştu. Plitvice denmesinin 
iki sebebi var; birincisi en yakının-
daki köyün adı Plitvice, diğeri ise 
Hırvatça sığ kelimesi plicina anla-
mına gelmektedir.

Doğal parkta iki tane şelale vardır, 
bu şelalelerden büyük olan 80 m 
uzunluğundadır. Bu şelaleler dö-
küldükleri yerde harika bir manzara 
oluştururlar. Yeraltı özellikleri olarak 
karstik arazi olmasını sağlayan bol 
miktarda kireç taşı bulunmaktadır. 
Yine kireçtaşının varlığı nedeniyle 
nehirler yeraltındaki taşları eriterek, 
bir yeraltı nehir sistemini oluştur-
muşlardır. 

YERYÜZÜNÜN CENNETİ
Can Zeyneloğlu 
10-İ
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Buranın bir cennet olmasının en 
önemli sebeplerinden biride ikli-
midir. Adriyatik Denizi’ne kıyısı ol-
duğu için Akdeniz İklimi gözlenir. 
Kış sonu ve ilkbahar başında en 
çok yağışı alır ve nem oranı %80-
85 civarındadır. Bol nem sayesinde 
bitki örtüsü bol çeşitlilik ve gelişim 
gösterir. Bol miktarda sinek ve arı 
vardır. En bilinen ve doğal parkın 
simgesi olan boz ayılar ise bu par-
kın krallarıdır. Özellikle yavru ayılar 
ziyaretçilerin ilgisini bir hayli çek-
mektedir. Her yıl 1 milyondan fazla 
ziyaretçi gelmektedir ve geliri 40 
milyon dolardan fazladır. 

Yıllardır Hırvatistan’ın en büyük 
gelir kaynaklarından birisi olan 
bu park gelen herkesi güzelliği ile 
büyülemektedir. Gölleri, boz ayı-
ları, şelaleleri, yeşilliği ve nehirleri 
ile kesinlikle doğanın bir mucizesi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Eğer bir doğa ve coğrafya tutku-
nuysanız gelecek on yıl içerisinde, 
herhangi bir savaş ya da hastalık 
çıkmadan, uğrayıp doğanın sizi 
hayran bırakmasına, izin vermenizi 
tavsiye ederim.

Kaynakça: 
http://www.np-plitvicka-jezera.hr/
en/

http://www.visit-croatia.co.uk/in-
dex.php/croatia-destinations/plit-
vice-lakes/

http://whc.unesco.org/en/list/98

http://www.lonelyplanet.com/cro-
atia/plitvice-lakes-national-park/
sights/parks-gardens/plitvice-la-
kes-national-park

http://www.croatiatraveller.com/
Heritage_Sites/Plitvice.htm



Gökçe Aybeniz 
Sevim 10/B

“Küresel Isınma”... Dillerden dile dolanan, 
çevre kirliliğinden kutup ayılarına kadar 
uzanan geniş bir konu. Ve Sırp asıllı bir 
mühendis...

Milutin Milankoviç’i küresel ısınma üze-
rine çalışmaya iten de, o ana kadarki ik-
lim değişimi teorilerinin çoğunun insan 
etkinliklerine dayalı olması ve dünyanın 
periyodik hareketlerini de içeren bir iklim 
değişimi modelinin geliştirilememiş ol-
masıydı. Bu iklim modelini geliştirebilmek 
için yörüngedeki ve eksen eğikliğindeki 
periyodik değişimleri hesaplayan Milan-
koviç, yılları gruplayarak bu verileri -buzul 
kesitlerinde yapılan incelemeler, tortul 
katmanlardaki polenlerin sayılması, deniz 
ve okyanuslardaki oksijen izotoplarının 
oranlamasının yapılması gibi yöntemler 
kullanılmaktadır- buzullanma evreleri ve 
sıcaklığın arttığı dönemlerle karşılaştır-
mıştır. 

Onun anısına, bu bulgular “Milankoviç 
Faktörleri” ve “Milankoviç Döngüleri” ola-
rak isimlendirilmiştir. Bu döngüler, iklim 
değişikliğinin insan ve doğanın etkilerin-
den bağımsız olarak dünyanın yörünge 
değişimi, dünyanın ekseninin yörünge ile 

yaptığı açının değişimi ve eksen yalpa-
sı gibi değişkenlerin uzun vadede buzul 
çağları ve ılıman dönemler oluşturduğu 
hipotezine dayanmaktadır. 

Yörünge dış merkezliliği -bir yörüngeyi 
tanımlayan eğrinin bir çemberden ne ka-
dar farklı olduğunu belirleyen bir ifadedir- 
100,000 yıl, dönme ekseni eğikliğindeki 
41,000 yıl ve yalpa hareketindeki 25,000 
yıllık periyotlardan hareketle dünyanın 
herhangi bir enlemine düşen güneşlen-
me gücü geçmiş ve gelecek için ayrıntılı 
hesaplamalar yapılması da iklim haritala-
rının oluşturulmasına farklı bir matematik 
perspektifinden bakış sağlamıştır.

Bu faktörlerden ilki olan dış merkezlilik de-
ğeri bir yörüngeyi tanımlayan eğrinin bir 
çemberden ne kadar farklı olduğunu be-
lirleyen bir ifadedir. Dünyanın Güneş etra-
fındaki yörüngesinin bir eğriye yaklaşma-
sı ve uzaklaşması doğal olarak Dünya’nın 
Güneş’e en yakın ve en uzak olduğu nok-
taların değişmesine neden olur. 100,000 
yıllık periyot içerisinde 0,01 ile 0,05 değer-
leri arasında değişen dış merkezlilik değeri 
en uç olduğu noktalar arasında %8,6 gü-
neşlenme farkına yol açmaktadır.

İKLİMİ DEĞİŞTİREN ADAM
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İkinci faktör olan dönme ekseninin eğikliği ise 
iklim değişimleri üzerinde daha büyük bir et-
kiye sahiptir. Yengeç ve Oğlak Dönencelerinin, 
mevsimlerin oluşmasını sağlayan 23.45° eksen 
eğikliği, 41,000 yıllık periyotlarla 22,1° ve 24,5° 
arasında bir değişim göstermektedir. Mevsimle-
rin oluşmasına neden olan bu eksen eğikliğinin 
değişmesi doğal olarak iklimde de kaymalara 
yol açacaktır.

Son Milankoviç faktörü de eksen yalpasıdır. 
Yalpa sözlük anlamıyla “mekanik bir parçanın 
genel düzlemden kısmen sapması” demektir. 
Dünya’nın ekseni de ekvator şişkinlikleri üze-
rinde uygulanan kuvvet çifti sebebiyle dikleş-
mek yerine dönmek zorunda kalır. Eksenin bu yalpa 
sırasında çizdiği dairenin periyodu 25,700 yıldır. Bu 
25,700 yıllık döngü sırasında yarımkürelerin Güneş’e 
yatık oldukları zamanlar ve dolayısıyla ilkbahar ve 
sonbahar ekinoksları kaymaya uğrar. Bu da yaz ve kış 
mevsimlerinin sürelerinin yıllar geçtikçe değişmesine 
yol açar.

Milankoviç Döngüleri’nin tutulan iklim kayıtlarıyla bü-
yük ölçüde örtüşmesi, Dünya’nın kendi değişimini 
kendisi yarattığı gerçeğinin güçlenmesini sağlamıştır. 
İnsanların iklim kahinleri olmasını kolaylaştıran bu he-
saplamalar sistemi, küresel ısınma ve iklim değişikli-
ği kuramlarında yeni bir çağ açmıştır. Sonuç olarak, 
Milutin Milankoviç iklim değişikliğine bakışı değiştiren 
adam olmuştur.

Kaynaklar:

- Bilim ve Teknik Dergisi, Yeni Ufuklara 
“İklim Dinamikleri” Eki (Şubat, 2007)

- İklim Değişiklikleri ve Olası Etkileri adlı 
makale, Mehmet Ziya Varol.

- http://www.skepticalscience.com (Son 
erişim tarihi: 19.02.2015)
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Amerika’da hava raporu program-
larını ilk sunmuş, dünyanın en 
önemli hava durumu kanalların-
dan Weather Channel’ın kurucusu 
John Coleman, küresel ısınmanın 
koca bir yalandan ibaret olduğunu 
ve abartıldığını şu sözleriyle dile 
getiriyor; “Küresel ısınma tarihin en 
büyük yalanıdır”. Coleman’a göre 
“küresel ısınma” birkaç bilim ada-
mının hedeflerine ulaşabilmeleri 
için kurgulanmış bir oyundur. Öyle 
ki, IceCap adlı meteoroloji sitesin-
de bu görüşünü şu sözlerle dile 
getiriyor; “Birkaç bilim adamı poli-
tik hedeflerini gerçekleştirebilmek 
için iklim verilerini taraflı şekilde 
yorumlayarak böyle bir fenomen 
olduğunu ileri sürdüler. Washing-
ton’daki dostlarından büyük araş-
tırma fonlarını da bu şekilde almayı 
başardılar. Küresel ısınma dedikleri 
şeye insanların yol açtığı da bü-
yük bir aldatmacadır. Gezegenimiz 
tehlikede falan değil” şeklinde ifade 
ediyor.

Aynı zamanda The Daily Caller 
News Derneği adlı Amerikan bilim 
ve politika sitesi de bu tezi 17 se-
nedir küresel ısınmaya dair bir şey 
bulamadıklarını öne sürerek des-
tekliyor. Hava koşullarının Roma 
dönemindeki veya Kuzey Amerika 
ve Viking zamanlarındaki gibi ol-

duğunun ve buna dair bir problem 
olmadığının savunmasını yapıyor-
lar. Öyle ki, kutuplardaki buzulların 
%50 oranında arttığını dahi savun-
maktalar. Sıradışı soğukların ise ar-
tık 1870’li yıllardaki soğuklarla aynı 
oranda olduğunu dile getiriyorlar.

Bazı araştırmacılar da Coleman’ın 
ve The Daily News Derneği’nin fi-
kirlerini destekler niteliktedir. Sera 
etkisi adı verilen (atmosferin ısın-
masına yol açan ve gazların so-
ğurumu sonucu oluşan) bu olay, 
Milliyet blog yazarı olan Tamer 
Kaplan’a göre yanlış değerlendiri-
liyor.

“Son buz devrinin 10-15 bin yıl 
önce sona erdiğini ve ondan sonra 
dünyanın doğal bir ısınma döne-
mine girdiğini biliyoruz. Bu ısınma 
dönemi büyük olasılıkla henüz 
sona ermedi. Daha önceki sıcak 
dönemlerle ilgili incelemeler ve öl-
çümler, sıcaklıktaki artış dönemle-
rinde atmosferdeki sera gazlarında 
da artış olduğunu gösteriyor. Fakat 
o dönemlerde oluşan sıcaklık artı-
şında insan etkisi ve endüstri dev-
rimi yaşanmamıştı.”

Fakat bütün bunların aksine, Yale 
Üniversitesi’nin yaptığı bir araş-
tırmaya göre Amerikan halkının 
%70’i iklim değişikliğinin ve küresel 
ısınmanın varlığına inanıyor. Öyle 
ki halkın %54’ü küresel ısınmaya 
insanların kaynak olduğunu savu-
nurken, %40’lık kesim ise şimdiden 
küresel ısınmanın tahrip edici etki-
sinin gözükmeye başladığını des-
tekliyor.

Ülkemizde ise küresel ısınma et-
kisini doğayı ve doğanın barındır-
dığı canlıları etkileyerek gösteriyor. 
Yağışların oranının düşmesi sonu-
cu Adana’da Çukurova deltasının 
önemli ölçüde etkilendiği savunu-
luyor. Ntv’nin yapmış olduğu bir 
araştırmaya göre;

İrem Meva Kanatlı 
10-F 61295

KÜREsEL 
IsINMA 
GERçEKTEN 
VAR MI?
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“Göçmen su kuşlarının kışı geçirdi-
ği Akyatan Lagünü’nde su seviyesi 
düştü. Bölgede kuşların sayısı azal-
dı. Kuraklıkla birlikte besin oluştura-
bilecek organizmaların yok olması 
kuşların da bölgeye uğramaması-
na neden oluyor.

Geçen yıl deltayı 25 bin flamingo, 
207 bin su kuşu ziyaret etti. Bu yıl 
sayının 150 binin altında olması 
bekleniyor. Bütün bunlardan anla-
şılacağı gibi, ülkemizde ve dünya-
nın birçok yerinde de küresel ısın-
ma olduğuna inanılmakta ve buna 
dair örnekler sunulmaktadır.

Aynı zamanda bilim insanlarının 
yapmış olduğu başka bir araştır-
maya göre ise Everest’in buzulları 
erimektedir. Bu bilim insanlarının 
yaptığı araştırmaya göre; “Küresel 
ısınmanın etkileri, dünyanın en 
yüksek noktası Everest Dağı’nı da 
etkilemeye başladı. Meksika’nın 
Cancun kentinde düzenlenen ve 
Amerikan Jeofizik Birliği (AGU) ta-
rafından desteklenen konferansta, 
Everest’te yaşanan endişe verici 
erimeye dikkat çekildi.

Araştırmanın öncülerinden İtal-
ya’nın Milano Üniversitesi’nden 
Sudeep Thakuri, son 50 yıl içinde 
Everest’teki buzulların yüzde 13 
azaldığını söylemektedir.
‘İnsanların neden olduğu sera gaz-
larının değişimlerde parmağı ol-
duğunu’ ifade eden Thakuri, buna 
rağmen yaşanan değişimlerin 
kesin sebebinin belirlenmediğini 
ifade etti. Himalaya bölgesindeki 
buzul hareketini takip etmek için 
uydu görüntüleri ve topografik 
haritalardan yararlanan bilim in-
sanları, aynı zamanda Nepal İklim 
Gözlemevi ve Nepal Hidroloji İda-
resi’nin verilerini kullanarak sıcaklık 
ve kar yağışı oranlarını ölçtüler.
NBC News’in haberine göre, so-
nuçlar, son 20 yılda Everest böl-
gesindeki sıcaklığın 1.8 derece 

arttığını, muson yağmurları ve kış 
aylarında ise yağışların az da olsa 
azaldığını ortaya koydular.
 
Bilim insanları, çok küçük sıcaklık 
farklarının bile bölgede önemli de-
ğişimlere neden olabileceğini be-
lirtirken, heyelan ve çığların eko-
sistemi olumsuz etkileyebileceğini 
de not düştüler.

Thakuri, ‘değişimlerin insanları da 
etkileyebileceğini’ belirterek, “Hi-
malaya buzulları ve buz örtüsü, 
Asya’nın su kuleleri konumunda 
ve kuru mevsimlerde su ihtiyacını 
karşılıyor. Bu su tarım, içme suyu 
ve enerji üretimi için gerekli” dedi.” 
Bu sözlerden de anlaşılabileceği 
gibi küresel ısınmanın soğuk iklim-
leriyle meşhur olan dünyaca ünlü 
yerleri bile kasıp kavurduğu söy-
lenmektedir.

Araştırmacıların belirttiği üzere, 
insanların neden olduğu iklim de-
ğişikliğinin, canlıların gösterdiği 
evrim hızından 10 bin kat daha 
hızlı gerçekleştiği, karbondioksit 
oranının 5 milyon yıl öncesiyle 
aynı oranda olduğu, Çin’de yapılan 
araştırmalara göre hava kirliliğinin 
insan ömrünü 5,5 yıl kısalttığı bilin-
mektedir.

Peki, bütün bunların sonucunda 
dünya üzerinden çekilmiş uydu 
görüntülerine baktığımızda, son 
on yılda buzullar niçin bariz bir 
şekilde erimektedir? Gelin Ame-
rikan Kar ve Buz Verileri Merkezi 
(NSIDC)’nin ölçümlerinden yola 
çıktığı kanıtlara şöyle bir göz gez-
direlim;

•	 Antarktika’da son 50 yılda hava 
sıcaklığı 2,5 derece artmış-
tır. Eğer sıcaklık artışı devam 
ederse tüm buzullar eriyecek 
ve İzlanda sular altında kala-
caktır. Öyleki İzlanda Üniver-
sitesi’nde Helgi Björnson’ın 

yaptığı bir araştırmaya göre İz-
landa’nın %8‘ini kaplayan Vat-
na dev buzulunun, 1930 yılın-
dan bu yana en yüksek erime 
rekoruna ulaştığı görülmüştür.

•	 Yaklaşık olarak 12 bin yıllık ol-
duğu tahmin edilen 750 mil-
yon ton ağırlığındaki buz küt-
lesinin, ana parçadan ayrıldığı 
ve binlerce aysberge dönüştü-
ğü görülmüştür.

•	 Ülkemizde ise iklim değişikliği-
nin Tuz Gölü’nü 18 yılda %60 
küçülttüğü görülmüştür.

•	 Ülkemizde de etkisini göster-
mekte olan küresel iklim de-
ğişikliği, Guardian gazetesinin 
2004 yılında yayınlamış oldu-
ğu bir yazısında belirttiği üzere 
etkisini en az Türkiye, Ortado-
ğu, Kuzey Afrika ve kıyı kesim-
lerinde göstermektedir.

Peki bütün bu bilgilerin, hatta gü-
nümüzde neredeyse tüm dünya-
nın hemfikir olduğu nadir konu-
lardan birisi olan küresel ısınmanın 
sonucunda, nasıl olur da her şeye 
aldatmaca gözüyle bakılabilir? 
NASA, NSIDC ve birçok meteoro-
loji kurumunun hiçbir etki altında 
kalmadan, bağımsız bir şekilde yü-
rüttüğü araştırmalarının sonucun-
da varlığı kanıtlanmış olan küresel 
ısınmaya komplo gözüyle bakmak, 
gezegenimiz için sadece vakit 
kaybı olur.
Kendimizi küresel ısınmanın ol-
madığı fikriyle kandırarak yaşa-
mak, gelecek nesillere haksızlıktır. 
Bu nedenle bir an önce mümkün 
olan her yere ağaç dikmeli, sadece 
bugünü değil, yarını da kurtarmayı 
düşünmeliyiz.

 
KAYNAKÇA
•	kureselyalan.blogspot.com
•	www.hurriyet.com.tr
•	blog.milliyet.com.tr
•	kuresel-isinma.org
•	en.wikipedia.org
•	www.gazetevatan.com
•	www.haberturk.com
•	www.washingtonpost.com
•	www.frmtr.com
•	Kurumlar:	Amerikan	Kar	 ve	Buz	
Verileri Mekrezi (NSIDC), NASA
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PLÜToN 
GEZEGEN Mİ, 
DEĞİL Mİ? 
NEDEN?

Yağmur Azra Bilçen
9/P 52387

Bugün sizlere, uzun yıllardan beri insanların gezegen olarak 
düşündüğü Plüton’un neden gezegen olmadığını, Uluslararası 
Astronomi Birliği’nin Plüton’u neden gezegen olmaktan çıkar-
dığını anlatacağım. Bunlara geçmeden önce, sizlere Plüton’un 
tarihçesini anlatmak istiyorum.

   Eski Yunanlar, gökyüzündeki bazı nesnelerin yıldızlara göre 
hareketli olduğunu biliyorlardı. Bu nesnelere Türkçe adıyla “ge-
zen yıldızlar” adını vermişlerdi. Fakat o zamanlar her şeyin Dün-
ya etrafında döndüğü sanıldığından, gökyüzündeki yıldızları da 
gezegen olarak düşünüyorlardı.
  1800’lü yıllarda astronomi bilimiyle uğraşan bilim insanları, 
Uranüs’ün yörüngesindeki hareketlerin düzensizliğini fark ettiler 
ve bu düzensizliğin nedenini araştırırken Neptün’ü fark ettiler. 
Uzun araştırmalar sonrasında aslında Neptün’ün Uranüs’ün yö-
rüngesindeki sorunu oluşturan bir etken olmadığını, tam ter-
sine Neptün’ün kendi hareketlerinde bir düzensizlik olduğunu 
keşfettiler, dolayısıyla Neptün’ün de bir gezegen olduğu kanı-
sına vardılar. Sonradan araştırmalar derinleştirildi ve 15 yıllık bir 
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çalışmanın ardından Clyde Tambaugh 1930 yılında 
“Plüton”u keşfetti. 
  Plüton’un keşfinden sonra bilim insanlarının kafala-
rında 1800’lü yıllardan beri sadece kuyruklu yıldızların 
bulunduğunu düşündükleri “Kuiper Kuşağı” adı verilen 
kuşak hakkında birtakım sorular oluşmaya başlamıştı. 
Nedeni ise bu bölgenin Plüton’un yörüngesini içine 
almasıydı. Uzun süreli araştırmalar sonrasında bilim 
insanları 1992 yılında bu bölgede birtakım buzlu gök-
cisimleri keşfetmeye başladılar.
  İşte bu kuşağın keşfinden sonra, Plüton’un durumu 
sorgulanmaya başlandı. Ardı ardına keşfedilen, “Sedra” 
ve “Cuauar” gibi büyüklükleri Plüton’un büyüklüğüne 
yaklaşan Neptün ötesi cisimler tartışmaları iyice alev-
lendirdi. 

  29 Temmuz 2005’te keşfi duyulan ve adı “Eris” olan 
gökcismi, bardağı taşıran son damla oldu. Çünkü 
Eris’in boyutu Plüton’unkinden daha büyüktü. Gökbi-
limciler, teleskoplar ve bazı görüntüleme teknikleri sa-
yesinde benzer gökcisimlerinden daha yüzlercesinin 
keşfedilebileceğini düşünüyorlar.
  Bu araştırmalar ve buluşlar üzerine, Uluslararası As-
tronomi Birliği bazı kriterler oluşturdu. Bu kriterlere 
uymayan ve gezegen olarak bilinen gökcisimlerinden 
hepsini gezegenlikten çıkarttı. Peki bu kriterler neler? 
Bu kriterleri anlatmadan önce Plüton’u tanıyalım.
  Plüton, Neptün’den daha sönük, Ay’dan bile daha 
küçük bir gökcismidir. Parlaklığı azdır ve ancak en bü-
yük teleskoplarla gözlenebilir. Gelişmiş teleskoplar bile 
Plüton’u ayrıntılarıyla söyleyemezler. Plüton kayalar 
ve buzdan oluşur, üç uydusu vardır. Bunlar: Charon, 
Niks ve Hidra olarak isimlendirilmişlerdir. Burada ilginç 

olan, Plüton’un Charon isimli uydusunun kendisinden 
daha büyük olmasıdır. Bu durum Plüton ve Charon’un 
bir “ikili sistem” olarak kabul edilmelerine yol açmıştır.
  Plüton’un yörüngesi 17 derecelik bir eğime sahiptir. 
Ayrıca bu yörünge dış merkezliği büyük bir yörünge-
dir. Bu durum Plüton’un Güneş’e uzaklığının 4 milyon 
km ile 7 milyon km arasında değişiklik göstermesine 
neden olur. Plüton Güneş etrafındaki dönüşünü 248 
Dünya yılında tamamlar. Plüton ince bir atmosfere 
sahiptir ve yüzey sıcaklığı -200ºC civarındadır.
  Peki, Güneş etrafında dönebiliyor, atmosferi ve uy-
duları var, dairesel bir yapıdadır. Tüm bu özelliklere 
rağmen Plüton neden Uluslararası Astronomi Birliği 
tarafından gezegenlikten çıkarıldı? Önceden de söy-
lediğimiz üzere bazı gezegenlik kriterlerine uymadı-
ğı için gezegenlikten çıkarılmıştır. Peki ya bu kriterler 
neler? Uluslararası Astronomi Birliği’nin 2006 yılında 
düzenleyip oluşturduğu “gezegen olma koşulları”na 
bir bakalım;
1. Güneş (ya da herhangi bir yıldız) etrafında dön-

mesi gerekir.
2. Kendi kütlesinden dolayı küresel bir yapıya sahip 

olması gerekir.
3. Yörüngesindeki “enkazı” (yani her türlü küçük 

gökcismini) temizleyebilme özelliğine sahip ol-
ması gerekir.

Bu özelliklere baktığımızda Plüton için ilk iki özelliğe 
sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hem Güneş etrafında 
dönüyor hem de kendi kütlesinden dolayı küresel bir 
yapıya sahiptir. Fakat, üçüncü maddeye baktığımızda 
Plüton’un neden gezegen olarak sayılmadığını an-
layabiliriz, çünkü etrafındaki enkazı temizleyebilme 
özelliğine sahip bir gökcismi değildir.
  Uluslararası Astronomi Birliği Plüton’u işte bu neden-
den dolayı gezegenlik sınıfından çıkarınca Plüton ve 
Plüton’a benzer gökcisimleri için “cüce gezegen” sı-
nıfını kurmuştur. Cüce gezegenler, genelde gezegen 
olma kriterlerinin üçüncü maddesine uymayan ge-
zegenlerden oluşmaktadır. “Ceres” ve “Eris” gibi gökci-
simleri de cüce gezegenler grubunda yer almaktadır. 

Kaynakça:
www.bilgiustam.com
www.uzayveastronomi.com
www.evrimagaci.com
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 Bütün canlılar; beslendikleri, soludukları, büyüdük-
leri gibi, neslini devam ettirebilmek için eşeyli veya eşeysiz 
bir biçimde üreyerek kendine benzer bireyler meydana ge-
tirirler.
 Tüm canlı topluluklarının artışı belirli ekosistemler 
tarafından kontrol altında tutulmaktadır. Sadece bir tanesi 
bu sistemin içinden kendini göstermiş, zekası ve ürettiği 
teknoloji sayesinde kontrol edilemez bir şekilde üremeye 
başlamıştır. Bu çoğalma isteği başta gerek beyin, gerekse iş 
gücü olarak insanlığa yüzlerce katkı sağlamış olsa da, he-
men arkasından savaşlar, hiç durmadan büyüyen bir çev-
re kirliliği, insani olanaklarda yaşayamayan bir nüfus gibi 
olumsuzluklar getirmiştir. İnsanoğlunun içindeki hiç bitme-
yen “daha fazlası” arzusunu uyandırmıştır.  
 
 Dünyada nüfus artışının dikkat çekmesi Neolitik 
Çağ’da yerleşik hayata geçişle başlamıştır. İnsanlığın başla-
rında, küçük yerleşim yerleri ya da daha büyük kraliyetler 
oluşurken, nüfus artışı ve fazlalığı bir güç gösterisi olarak 
görülmekteydi. Günümüzde ise nicelikten ziyade, nitelikli 
nüfus güç gösterisine katkı sağlamaktadır.

 Nitelikli nüfus, eğitilmiş ve kültürlüdür. Gelişmiş 
ülkelerde doğan çocukların büyük çoğunluğu ülkesindeki 
doğum oranının düşüklüğünden kaynaklanan avantajla, iyi 
bir eğitim alırlar. Büyüdüklerinde ise nitelikli nüfus kategori-
sine girmeye bir adım daha yaklaşırlar.

 Gelişmemiş ülkelerde bulunan az sayıdaki eğitimli 
gençler ise tüm dünyada durmak bilmeyen beyin göçüne 
katılır ve gelişmiş ülkelerde hayatlarını sürdürürler. Böylece 
gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin gelişme olanakları 
her geçen gün biraz daha azalmış olur.  

 Niteliksiz olarak adlandırılan nüfusun, gelişmemiş 
ülkelerde artışı beraberinde ekonomik problemler getirir ve 
ülke ekonomisinin sarsılışı ise yaşam kalitesini ve standart-
larını büyük ölçüde düşürür. Gelişmekte olan ülkeler her 
gün artmakta olan 7 milyarlık dünya nüfusunun, 5 milyar-
dan fazlasını içinde bulundurur. Bu 5 milyardan fazla insa-
nın, 2 milyarı günde iki dolardan az para ile geçinmektedir. 

 İki dolardan az para ile geçinen 2 milyon insanın 
çoğalma nedeni ise en başta bahsettiğim “daha fazlası” ar-
zusudur. Yeni çıkan bir telefon mu var, çok güzel ama peki 
daha fazlası? Ya da şu marka yeni ayakkabı çıkarmış. Daha 
fazlası, daha fazlası, daha fazlası... Nitelikli, eğitilmiş, kültürlü 
adı altında bahsettiğimiz bu muhteşem! nüfus aslında “daha 

PEKİ YA DAhA FAZLAsI?

Deniz Akyıldırım
10-S/72179
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fazlası” arzusunun kaynağıdır. Gelişmemiş ülkelerde 
doğmuş, kendilerini bildi bileli şansına küs olan bu 
topluluklar ise “daha fazlası” arzusunun işçileri hatta 
köleleridir.
 Peki bizler, hayatlarımızı adlarını bile bilmedi-
ğimiz teknolojik aletlere bağlı olarak geçirenler, “daha 
fazlası” arzusunun hayatımızdan çaldığı anları ve belki 
de beynimizden çaldığı zekayı ne kadar tamamlaya-
bilir ve geri getirebiliriz sorusunun cevabı kocaman 
bir hiçtir. Asla istekleşmiş ihtiyaçlar yüzünden kaybet-
tiğimiz şeyleri geri alamayız, alamayacağız.

Kaynakça: 
Hans Gosling: The Magic Washing Machine, TED Talk 
sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c8s13/makale/
c8s13m9.pdf
www.wattpad.com/40096232-dünyanın-nüfusu-ne-
reye-gidiyor
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New Economics Foundation’ın yaptığı bir araştırmaya 
göre dünyanın en mutlu ülkesi Costa Rica’dır. Bu araş-
tırmada Türkiye 47.6 puan ile 44. gelirken, Costa Rica 64 
puan ile birinci gelmiş. Ardından “The Science of Happi-
ness (Mutluluk Bilimi)” adlı bir araştırmada, üniversite öğ-
rencileri ile yapılan bir ankette Costa Rica yine birinciliği 
almıştır.

 Yapılan araştırmalarda “Happy Planet Index (Mut-
lu Gezegen Endeksi)” adlı bir veriye ulaşılmış. Ülkelerin 
mutlulukları; insanların ve çevrenin mutluluğu eş tutu-
larak ölçülmüştür. Ortalama yaşam süresi, refah düzeyi 
ve ekolojik alana verilen zarar karşılaştırılarak bir sonuca 
ulaşılmıştır. Costa Rica’da insan mutluluğunun yanında, 
çevrenin mutluluğu da göze batmaktadır. 
 Wild World Foundation’ın da desteğiyle Costa 
Rica, bütün Dünya ile iletişimi kesildiğinde bile kendi ba-
şına en rahat edebilecek ülke olarak seçilmiştir. Bu araştır-
mada gelir, vb. materyal içerikler göz ardı edilmiştir. 

 Bu ülke sadece gelişmekte olan bir ülke olmasına 
rağmen “The Science of Happiness” araştırmasında diğer 
ülkelerin hepsini sollamış. Bu araştırmada subjektif mut-
luluk, hayattan tatmin olma, sosyal hayat ve optimizm, 
mutluluğun dört ana dalı olarak alınmıştır. 

 Peki, bu adını pek duymadığımız Orta Amerika 
ülkesi nasıl bu kadar “mutlu”? 

 Costa Rica doğal güzellikleri açısından da bir cen-
nettir. Adı Zengin Kıyı anlamına gelir. Doğusunda Karayip 
Denizi, batısında Pasifik Okyanusu olan Costa Rica 1290 
km. sahil şeridine sahiptir. Bu durum turizm açısından bü-
yük önem taşımaktadır. Ülkenin neresinde olursanız olun 
sahile en fazla 2 saat uzaktasınız.

 Diyelim ki, çok sıcak bir gün ve bunaldınız. Nere-
ye giderseniz gidin güneş peşinizden geliyor. İşte Costa 

Naz Dündar 
10-İ

DÜNYA’NIN EN 
MUTLU ÜLKEsİ: 

CosTA RICA
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Rica’da bu başınıza gelmiyor. Bir-
den fazla mikro iklime sahip olan 
Costa Rica’da olduğunuz yerden 
iki saatlik bir araba yolculuğu ile 
serin bir yere gitmek çok basittir. 

 Tropikal iklim görülen bu 
ülkede 12 tane farklı mikro iklim 
bölgesi bulunmaktadır. Yıl içinde 
kuru sezon (Aralık-Nisan) ve ya-
ğışlı sezon (Mayıs-Kasım) olarak iki 
dönem yaşanmaktadır. Dağlık böl-
geler ise daha soğuktur. Deniz se-
viyesinde tropik iklim görülürken, 
dağlarına çıkınca kendinizi İsviçre 
vadilerinde sanabilirsiniz. Kuzey 
Amerika’nın tamamında bile böyle 
bir çeşitlilik yoktur. 
 Bu ülke yüzölçümüyle 
Dünya’nın sadece %0.1’ini oluştur-
masına rağmen, dünyadaki tüm 
hayvan türlerinin %5’ine ev sahip-
liği yapar. En fazla tür yoğunluğu-
nun bulunduğu bu ülkenin %25’i 
koruma altındadır.
 
 Dünyada eko turizme en 
çok yatırım yapan, ülke toprakla-
rına yüzde olarak kıyaslandığında, 
milli parklara en çok yer ayıran 
ülke Costa Rica’dır. Karayipler’den 
biraz içerlere girdiğinizde sizleri 
yağmur ormanlarıyla karşılayacak. 
Bu ormanların büyük bir kısmı mil-
li parklar ve bu parklarda bir çok 
aktivite yapılmaktadır. Teleferikle-
re binip yağmur ormanı faunasını 
değişik yüksekliklerden gözlemle-
yebilirsiniz. Bilim insanları tarafın-
dan en çok incelenen bölgesi ise 
Corcovado Ulusal Parkıdır. Ayrıca 

volkanik dağ açısından zengin bir 
ülkedir. 112 tane yanardağı vardır. 
Kısaca ülkenin tümü kocaman bir 
ulusal park sayılabilir. 

 Sonuç ise, Costa Rica ideal 
hayat için mükemmel bir ülkedir. 
Doğa ile uyum içinde bir hayat, 
üstelik yılın istediğiniz zamanı de-
nize girebilirsiniz. Unutmadan söy-
leyeyim ; Demokrasi geleneksel ve 
stabil, 1949 dan beri askerler yok ve 
risk oranı en düşük ülkelerden biri-
dir. Kısaca, ileride hayatınızı huzur 
ve mutluluk içerisinde geçirmek 
istiyorsanız, Costa Rica sizin için 
uygun bir ülkedir.

Kaynakça :
Arkadaşlarım: Monica Lazo ve Ma-
riale Hernandez

http://www.costaricaconsulistan-
bul.com
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 Biz insanlar, bize birçok olanak sağlayan Dün-
yamızda, milyonlarca farklı türden ve yaşamını her ko-
şulda devam ettirmeye çalışan canlıyla beraber yaşıyo-
ruz. Peki bazen farkında olarak ya da olmadan onların 
yaşam alanlarına zarar veriyor olabilir miyiz? 

 Dünya üzerinde yalnızca 60 adet insan kaldığı-
nı ve giderek azaldığını, yavaş yavaş neslimizin tüken-
diğini, dünya üzerinden silineceğimizi bilerek yaşadığı-
mızı ama elimizden bir şeyin gelmediğini düşünün. Ne 
kadar trajedi, umutsuz ve akıl almaz bir olay olurdu. 

 Peki farkında mıyız bu olayın bazı canlı türle-
rinin başına geldiğini? Yaşadığımız gezegeni insanoğlu 
olarak öyle bir hale getirdik ki bizim yüzümüzden birçok 
hayvanın sayısı azalıyor, hızla nesli tükeniyor ve dünya 
üzerinden yavaş yavaş siliniyor.
 En kötüsü de nesli tükenen canlı sayısı her ge-
çen gün giderek artıyor ve artmaya devam edeceği de 
ortadadır. Üstelik insanoğlu bu konuda maalesef bilgili 
ve duyarlı değil. Umarım bu yazı bazı düşünceleri de-
ğiştirecek yeterliliktedir. 
İşte o nesli tükenen canlılarımızdan bilinmeyenleri…

Sumatra Kaplanı. Ortalama 234 cm uzunluğunda ve 136 
kg ağırlığındadır. Çizgileri diğer kaplan türlerinden daha 
ince ve basıktır. Daha tüylü ve daha yeleli bir görünüşe 
sahiptir. Küçük boyutları ve ahenkli çizgileri ormanda ra-
hat hareket edebilmelerini sağlıyor. Ayak parmaklarının 
arasında perdeli bir yapı bulunuyor. Bu yapı genişledi-
ğinde onları kusursuz yüzücülere dönüştürüyor. Sumat-

Ece Uzunalioğlu
10/M 

NEsLİ TÜKENEN 
CANLILAR
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suda ilerle-
yen toynaklı 
h ay va n l a r ı 
da avlayabil-
diği kayde-
dilmiştir.
Bu muhte-
şem hayva-
nın dünya 
üze r indek i 
sayısı maale-
sef 400’den 
azdır. Doğal 
ortamı olan 
E n d o n e z -
ya Sumatra 
Adası ’ndaki 

Sumatra Ormanlarının %50’sinin 
yok olmasıyla sayıları her geçen 
gün azalıyor. Bu ormanın yok ol-
masının temel nedeni de tarım 
alanları, kereste endüstrisi ve pal-
miye yağı üretimi nedeniyle top-
rağa olan talebin gün geçtikçe art-
masıdır. Bu durum canlının yaşam 
alanını kısıtlıyor, ona zarar veriyor. 
Sumatra Kaplanlarını evrenden 
hızlı bir biçimde siliyoruz, hem de 
yalnızca isteklerimiz uğruna. Bir 
canlının türünü devam ettirmesini 
engelliyoruz. 

Nesli tükenmekte olan bir başka 
canlı da Meksika Yunusu. 

Vaquita da denilen bu yunus türü 
California Körfezi’nde yaşıyor. Bü-
yük simsiyah göz halkaları ve du-
dakları vardır. Genelde sakinler ve 
acelesiz tavırlarıyla dikkat çekerler 
ama bir o kadar da utangaçlardır. 
Yabancıları gördükleri zaman he-
men kaçar ve saklanırlar. Dünyada 
nadir görülen memeli deniz hay-
vanlarından biri olan Meksika Yu-
nusunun nesli sınırlı alanda bulun-
ması ve balıkçı ağlarına çok kolay 
takılmaları nedeniyle tükeniyor. 
Hayatta kalanlarının sayısı 300’ü 

geçmiyor ama bilinçli insanlar ta-
rafından kurulan komiteler ile ko-
ruma altına alınmışlardır. Balıkçılar 
tarafından avlanmaları kesinlikle 
yasaktır. İyi ki bu evrende eğitimli, 
bilinçli, hayvan sever insanlar az da 
olsa var. 

Cross River Gorilleri de türü 
d ü n y a 
üzerinden 
silinmekte 
olan can-
lılardan bir 
tanesid i r. 
1980 ’den 
beri sayı-
ları en aza 
inen goril 
türü olarak 
biliniyorlar. 
N i j e r y a 
ve Kame-
r u n ’d a k i 
dağlık or-
manlarda 
y a ş a y a n 
bu goriller, oldukça utangaçlar ve 
gözlerden uzak dağlık alanlarda 
kalmayı tercih ediyorlar. Hayatta 
kalanlarının sayısı 300’e bile ulaş-
mıyor. Bol eti nedeniyle avlanan ve 
geliştirme için toplanan gorillerin 
soyu yakında tükenecek. Kamerun 
hükümeti, bu gorilleri korumak 
amacıyla Nijerya sınırında Taka-
manda Ulusal Parkı’nı inşa etti.

Türünü ayakta tutmaya çalışan bir 
diğer canlı da Altın Başlı Langur. 

Maalesef bu hayvan diğer canlılar-
dan da şanssız, sadece ve sadece 
70 tane Altın Başlı Langur yaşamını 
hala sürdürebiliyor. Vietnam’da ya-
şayan bu langurların türü 10 yıldır 
koruma altında ama bulundukla-
rı doğa koşullarının kötüleşmesi 
yüzünden çoğalamıyorlar, aksine 
azalmaya devam ediyorlar. Halen 
soyları ciddi tehdit altındadır. 

Son olarak tehlikede olan diğer 
canlı da Siyah Ayaklı Dağ Gelin-
ciğidir. 

Sansargiller ailesinden olan 
bu memeli hayvan türü, 
Kuzey yarımkürenin ılıman 
bölgelerinde görülüyor.
Gelinciğin sırtı kızılımsı 
kahverengi, göğüs ve karnı 
beyazdır. 
ABD’nin batı kesiminde 
yaşayan siyah ayaklı gelin-
ciğin soyu tükenmeye yüz 
tutmuştur. Hayatta kalanla-
rın sayısı yaklaşık 1000 ta-

nedir. 1986 yılında 18 dağ gelinciği 
kalmışken günümüzde soyları tek-
rar kazanılmaya çalışılıyor. 

Bu şartlar altında yaşamını sürdür-
meye çalışan daha sayabileceği-
miz binlerce hayvan, canlı türü var 
ve gün geçtikçe sayıları korkunç 
bir hızla artıyor. Biz insanlar olarak 
bu güzelliklerin kaybolmasına izin 
veremeyiz, vermemeliyiz. Önce 
kendimiz bilinçlenmeli, daha sonra 
etrafımızdakileri de bilinçlendirerek 
kamu spotlarına katkıda bulunma-
lı, bu canlıları kaybetmemek adına 
harekete geçmeli ve elimizden ne 
geliyorsa yapmalıyız. Belki böyle-
likle bu duruma bir son verebiliriz. 
Hemen şimdi siz de bu konuda 
destek olmak için çalışmalara baş-
layın. Fazla vaktimiz yok…

Kaynakça:
tr.wikipedia.org/wiki/Nesli_tüke-
nen_türler
www.yenimakale.com/nesli-tuke-
nen-hayvanlar.html
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Hemen hemen hepimiz bol yıldızlı bir gökyüzünün al-
tında yıldızları seyretmeyi severiz öyle değil mi? Tam 
o sırada gök yüzünde bir yıldızın kaydığını gördüğü-
müzde heyecanlanırız ve ileride gerçekleşmesi adına 
bir dilek tutarız. 

Hiç düşündünüz mü? Gökyüzünde gördüğünüz o bir 
anlık parıltı ve ışık huzmesinin sebebi nedir?

Astronomi biliminde bir yıldızın durduğu yerde aniden 
kayması gibi bir olguya yer yoktur. Çünkü böyle bir du-
rumun gerçekleşmesi Evren’de çok ciddi kütle çekim-
sel dengelerin altüst olması anlamına gelir.

Bir yıldızı, yörüngesi haricinde bir yöne doğru, normal 
hızından bambaşka bir hızla hareket ettirmek için aşı-
rı kütleli cisimlerin etkisine ihtiyaç vardır. Hele ki biz-
den on milyonlarca ışık yılı uzaktaki yıldızların, o hızla 
kaydığını görebilmemiz imkansızdır. Hiçbir bilinen gök 
cismi o kadar hızlı hareket edemez. Bunu anlamak için 
gökyüzünde bize en yakın olan yıldızı düşünebiliriz: 
Güneş
Güneş’imizin “kayması”, takdir edeceğiniz gibi müm-
kün değildir. Aynı şekilde, diğer yıldızlar da bir yere 
“kaymazlar”. Halk arasında YILDIZ KAYMASI olarak ad-
landırılan gökyüzündeki bu ışık huzmelerine astrono-
mide “meteor” denmektedir.

Meteorların oluşmasında yıldızların hiçbir rolü bulun-
mamaktadır. Daha da ötesi gökyüzünde gördüğümüz 

NEDİR BU YILDIZ KAYMAsI? 
Gülfem Yağmurdur 
9 -P
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bu olay, Dünya’nın dışında, uzayda ya da yıldızların 
olduğu mesafede değil, tamamen Atmosfer içerisin-
de 80-100 kilometrelik bir alanda gerçekleşmektedir. 

Her gün Dünya atmosferine bin tondan fazla küçük 
göktaşları ve uzay tozları dökülmektedir. Bunlar ara-
sında çapı 10 metreden büyük olanlarını bilim insan-
ları “meteoroit” olarak adlandırırlar. Bunlar çoğunlukla 
asteroidlerden ya da kuyrukluyıldızlardan kopan par-
çalardır. 

Çapları birkaç santimetre ya da birkaç milimetre olan 
meteoroitler saatte 100.000 km’ye yakın hızlarla Dün-
ya atmosferine girerler. Sürtünmenin etkisi ile yanarak 
buharlaşırlar. Bu sırada gökyüzünde ışıltılı bir huzme 
oluşturarak yok olurlar. Gökyüzünde geceleri gördü-
ğümüz yıldız kaymalarının sebebi tamamen bundan 
ibarettir. 

Atmosfere girerek yanan bu meteoritler her zaman 
bu kadar küçük boyutlarda olmayabilirler. Çok daha 
büyük boyutlardaki parçalar dünya atmosferine gir-
diklerinde gökyü-
zünde çok daha 
uzun süreli ve 
parlak ışık huz-
melerine sebep 
olurlar.

Her gün atmosfe-
ri geçerek Dünya 
yüzeyine ula-
şabilen bu me-
teoritlerden en 
büyüğünün çapı 
ortalama olarak 
50 cm civarında-
dır. Fakat bunlar 
genellikle insan-
ların yaşamadığı 
okyanuslara, yük-
sek dağlık alanlara 
yada çöllere dü-
şerler. İnsanların 
Dünya üzerinde 

bu kadar kalabalık göründüklerine bakmayın... Dün-
ya yüzeyinin yalnızca %5’lik bir kısmında insan yer-
leşimleri yer alır ve geri kalan %95’lik kısım tamamen 
boştur. 

Yine aynı şekilde Dünya yüzeyine çarpan meteorit-
lerin yılda yalnızca bir tanesi ortalama 4 metre çapını 
bulabilir. Bunun haricinde 100 yılda bir defa ortala-
ma 20 metre çapında bir meteor dünyaya çarpabil-
mektedir. Çok daha büyük boyutlarda yani çapı 300 
metreyi geçebilen meteorlar yaklaşık 2 milyon yılda 
bir Dünya’ya çarparak kilometrelerce çaplı dev me-
teor çukurlarının oluşmasına neden olabilmektedirler. 
Daha da fenası düştükleri noktada yüz binlerce kilo-
metrekarelik bölgesel yıkımlara da rahatlıkla yol aça-
bilmektedirler. Gördüğünüz üzere konunun bilimsel 
yönden açıklaması bundan ibarettir. 

Güneş Sisteminin oluşmaya başladığı 4,5 milyar yıl-
lık süre ile aynı yaşlardaki bir göktaşının, milyarlarca 
kilometre ötelerden yola çıkarak yıllarca süren bir 
yolculuğun ardından bir şans eseri Dünya’mızın ya-
kınından geçmesi ve kütle çekim etkisi ile atmosfere 
girerek gökyüzünde birkaç saniye de olsa bu şekilde 
bir görsel şölen sunması “yıldızın kaymasının” yarattığı 
romantizm havasından çok daha romantik bir hikâye 
değil midir?

Kaynakça: 
www.meteorite.com
www.evrimagaci.org/fotograf/35/6139
www.haberuzay.com/2014/02/yldz-kaymas-nedir.
html
en.wikipedia.org/wiki/Meteorite
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İklim insanlığın başlangıcından beri kıyafetlerimizden, ev şekille-
rimize; uygarlıkların geliştiği coğrafyalardan yok olma nedenle-
rine kadar her şekilde hayatımıza müdahale etmektedir. Biz bu 
yazımızda daha çok uygarlıklar üzerinde duracağız. Gerçekten 
de çok ilgi çekici ve araştırılmaya değer bir konudur iklimin uy-
garlık tarihine etkisi. Lafı daha fazla uzatmadan örneklere geçe-
lim:

•	 Cilalı Taş Devri’nde buzulların yavaş yavaş çekilmesiyle orta 
enlemler insanların yaşaması için daha elverişli hale geldi. 
Böylece Yontma Taş Devri’nde derin mağaralar ya da in-
lerde yaşayan insanlar artık kaya oyukları veya sığınaklarda 
yaşamaya başladılar.

•	 Orta Çağ Sıcak Dönemi’nde (M.S. 900-1100) Vikingler Grön-
land’da kolonileşmeye başlamıştır. Ne yazık ki 1350-1850 
yılları arası geçen Küçük Buzul Çağı’nda Grönland adasının 
etrafı buzullarla dolmuş, ada çevresiyle olan bağlantısını 
kaybetmiş, Viking kolonisi hastalık ve yetersiz beslenmeden 
dolayı tarih sahnesinden çekilmiştir.

•	 Fransa’da 1783-1789 yılları arası iklimden kaynaklanan yok-
sulluk da bir bakıma Fransız Devrimi’ne yol açmıştır.

•	 M.Ö. 8000-7000 yılları arasında Avrupa’da buzullar geriler-
ken ılımlı iklim koşulları sayesinde Mezopotamya’da tarım 
ürünlerinde fazlalıklar meydana gelmiştir. Bu fazlalıklar daha 
sonra ticaret yoluyla paranın bulunmasına ortam hazırla-
mıştır.

•	 M.Ö. 300’lerde iklim dünyanın her yerinde ısınmıştır. Bu ısın-
ma sonucu İtalya ile Avrupa arasındaki Alp Dağları geçitleri 
açılmış, Roma Devleti yayılmacı politika izlemeye başlamış-
tır. Asya’daki dağ geçitleri de bu sıralarda açılmış, Çin uygar-
lığı yayılmış, İpek Yolu açılmıştır.

İKLİMİN İNsANA VE 
YAŞAMINA ETKİsİ

Özlem Akgül 
9-A
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•	 Maya Uygarlığı M.S. 950 yılı civarında aniden 
çökmüştür. Mayaların çöküşü için bir sürü fark-
lı fikir ortaya atıldıysa da dünya çapındaki iklim 
düzenindeki değişiklik göz ardı edilmiştir. Batı Ya-
rım Küresi ile ilgili iklim kayıtları M.S. 950’lerden 
itibaren havalarının ısındığını (sıcak orta çağ dö-
nemine girildiğini) göstermektedir. Bu dönemde 
hayvan ve bitki türlerinin değişmeye başlaması, 
yağmurların düzeninin değişmesi, zararlı hayvan-
ların kuzeye göç etmesi, tropik bölgelerin serin 
havasına uyum sağlamış Mayaların sonunu ge-
tirmiş olabilir.

•	 1850’lerin başında başlayan Küresel İklim değişik-
liğinin yol açtığı en büyük sorunlardan bir tanesi 
ise kuraklıktı. Bu kuraklık nedeniyle 1900 yılında 
Hindistan’da 3 milyon, 1907 yılında Çin’de 24 mil-
yon, 1921-1922 yıllarında Rusya’da 5 milyon insan 
açlıktan hayatını kaybetmiştir.

•	 Tarihi limanlar da Antik Dönem’de Anadolu’da 
çıkan iklim değişiklikleri sonucu meydana elen 
deniz seviyesindeki değişimlerden çok etkilen-
mişlerdir. Bu tarihi limanlara örnek olarak Milet, 
Efes, Truva, Prien verilebilir. Bu limanların bir kısmı 
deniz seviyesindeki artış yüzünden sular altında 
kalmış; bir kısmı ise akarsuların getirdiği alüvyon-
ların birikmesi veya deniz seviyesindeki azalma 
nedeniyle kıyıdan uzaklaşmışlardır.

•	 Sıcaklığın Ortaçağ Sıcak Döneminin (M.S.950-
1300) sonlarına doğru düşmesiyle Kuzey Atlantik 

üzerinden gelip, İngiliz Adaları’nı geçerek çok ge-
niş alanları etkisi altına alan ani bir nem dalgasının 
sonucunda batı Avrupa bir seri ekin çürümesi ve 
nehir taşmasıyla karşılaşmıştır. Bunların sonucun-
da meydana gelen açlıklar 1315-1317 yılları ara-
sında Büyük Açlık’la maksimum düzeye ulaşmış-
lardır. Guillaume de Nangis’in anlattığına göre bir 
deri bir kemik kalmış olan kadınlar ve erkekler, çok 
uzak yerlerden neredeyse çırılçıplak bir biçimde 
kiliselere akın ediyorlardı. Bundan yaklaşık 25 yıl 
sonra da ,veba salgınından hemen önce, dört yıl 
süren kötü hava koşulları ve tarımdaki düşük ve-
rimlilik yüzünden insanlar Büyük Açlık döneminin 
tekrar etmesinden korktular. Bu korkular, endişe-
ler de bir çok yerden (Anadolu da dahil) tahıl itha-
latı yapılmasına neden olmuştur.

•	 1815 yılında ,şu anda Endonezya’nın bir parça-
sı olan, Jawa adasındaki Tamboro yanardağının 
patlaması sonucu gökyüzü toz, sis, duman ve kül-
le kaplanmış, atmosferde oluşan perde nedeniyle 
güneş ışınlarının büyük bir bölümü yeryüzüne 
ulaşamamıştır. Bu da soğuğu, durmak bilmeyen 
yağmurları, puslu havayı, açlığı, ateşli ve salgın 
hastalıkları beraberinde getirmiştir. İklimsel soğu-
ma, aşırı yağmur ve don olayları, buğday, çavdar 
gibi ürünlerin bozulmasına sebep olmuştur. 

Dolayısıyla tahıl ürünlerinin fiyatları yükselmiş, yüz 
binlerce insan açlık ve salgın hastalıklar sonucu ha-
yatını kaybetmiştir. İnsanlar tahıl ambarlarını yağma-
lamaya, yiyecek taşıyan arabaları soymaya başlamış-
lardır. Açlık öyle bir boyuta ulaşmış ki sokak hayvanları 
bile avın kurbanı olmuşlardır. Bu dönemde bir sürü 
göç dalgası yaşanmıştır. Bazı söylentilere göre Mary 
Shelley, Frankenstein romanını; Lord Byron ise Dark-
ness adlı şiirini bu dönemde yazmışlardır. 

Kaynakça
* M. Ali ÖZDEMİR’in “İklim Değişmeleri ve Uygarlık 
Üzerindeki Yansımalarına İlişkin Bazı Örnekler” adlı 
yazısı
* http://www.uludagsozluk.com/k/yazsız-geçen-yıl
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15-16 Kasım 2014 tarihleri arasında okulumuz öğret-
menleri ve öğrencilerinden oluşan bir grupla Kapa-
dokya’ya tarihi ve kültürel bir ziyarette bulunduk.Bu 
ziyaretimiz esnasında ülkemiz sınırları içinde , başta 
Nevşehir olmak üzere Kırşehir, Niğde, Aksaray ve 
Kayseri illerine yayılmış bir bölge olan Kapadokya’nın 
tarihi ve kültürel yapısı hakkında pek çok bilgiye sahip 
olduk. Ben de edindiğimiz bilgileri sizlerle paylaşmak 
istedim.

Kapadokya Bölgesi 60 milyon yıl önce; Erciyes, Ha-
sandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin 
oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl bo-
yunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla 
ortaya çıkmıştır. Kapadokya’nın tarihi,insan yerleşimi 
,Paleolitik döneme kadar uzanmaktadır. Hititler’in ya-
şadığı topraklar daha sonraki dönemlerde Hrıstiyanlı-
ğın en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Kayalara 
oyulan evler ve kiliseler, bölgeyi Roma İmparatorlu-
ğu’nun baskısından kaçan Hıristiyanlar için önemli 
bir sığınak haline getirmiştir.

KAPADoKYA: BİR AVUç KÜLTÜR VE 
YAŞANMIŞLIK

Dilara M. Dalbay
11/N 31489
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 Doğa ve tarihin bütün-
leştiği bir yer olan Kapadokya’da 
coğrafi olaylar Peribacaları’nı oluş-
tururken, tarihi süreçte, insanlar da 
bu peribacalarının içlerine ev, kilise 
oymuş, bunları fresklerle süsleye-
rek, binlerce yıllık medeniyetlerin 
izlerini günümüze taşımıştır. İnsan 
yerleşimlerinin Paleolitik döneme 
kadar uzandığı Kapadokya’nın ya-
zılı tarihi Hititlerle başlamakta ve 
tarih boyunca ticaret kolonilerini 
barındıran, ülkeler arasında ticari 
ve sosyal bir köprü kuran, İpek Yo-
lu’nun da önemli kavşaklarından 
biri olan Kapadokya bir çok kez el 
değiştirmiştir.

MÖ 12. yüzyılda Hitit İmparatorlu-
ğu’nun çöküşüyle bölgede karanlık 
bir dönem başlamıştır. Bu dönem 
MÖ 6. yüzyıldaki Pers işgaline kadar 
sürmüştür. Bugün kullanılan Kapa-
dokya adı, Pers dilinde “Güzel Atlar 
Ülkesi” anlamına gelmektedir. MÖ 
332 yılında Büyük İskender, Persleri 
yenilgiye uğratmıştır, ancak Kapa-
dokya’da büyük bir dirençle karşı-
laşmıştır. Bu dönemde Kapadokya 
Krallığı kurulmuştur. MÖ 3. yüzyıl 
sonlarına doğru Romalıların gücü 
bölgede hissedilmeye başlamış-
tır. MÖ 1. yüzyıl ortalarında Kapa-

dokya Kralları, Romalı generallerin 
gücüyle atanmakta ve tahttan in-
dirilmektedir. Sürekli iktidar deği-
şikliklerinin yanı sıra, bölgeyi istila 
edenlerin her seferinde, ürünleri 
yağmalamaları ve baskı yapmaları 
ile bunalan Kapadokya halkı, Roma 
imparatorluk merkezinde Cumhu-
riyet yönetiminin devrilmesinden 
sonra, giderek Roma’nın ağır bas-
kısı altına girmiş, bölgedeki krallar 
Roma yönetiminin birer uydusu 
haline gelmişlerdir. 

MS 3. yüzyılda Kapadokya’ya Hıris-
tiyanların gelmesiyle bölge onlar 
için bir eğitim ve düşünce mer-
kezi olmuştur. Aydın düşüncelerin 
yayıldığı, derin vadiler ve volkanik 
yumuşak kayalardan oydukları sı-
ğınakları da göz önünde bulundu-
rarak, baskılardan korunmak ve Hı-
ristiyan öğretiyi yaymak için ideal 
bir yer olan bu bölgede 303-308 
yılları arasında Hıristiyanlara uygu-
lanan baskılar iyice artmıştır.

Bölgenin önemi, III. Leon’un ikon-
ları yasaklamasıyla doruk noktası-
na ulaşmıştır. Bu durum karşısında, 
ikon yanlısı bazı kişiler bölgeye sı-
ğınmaya başlamıştır. İkonoklazm 
hareketi yüz yıldan fazla sürmüş-

tür (726-843). Bu dönemde birkaç 
Kapadokya kilisesi İkonoklazm et-
kisinde kaldıysa da, ikondan yana 
olanlar burada rahatlıkla ibadet-
lerini sürdürmüşlerdir. Kapadokya 
manastırları bu devirde oldukça 
gelişmiştir. IX-XI. yüzyıllar arasında 
Göreme ve Zelve önemli bir ma-
nastır yerleşimine sahne olmuş-
tur. Bu dönemde kuzeyde Pontus 
Krallığı’nın elinde olan Hıristiyanlık 
merkezleri Kapadokya’ya kaymıştır.
Toprak mülkiyetinin değişimi ve 
savaşların yarattığı sosyal bunalım, 
sefaleti, açlığı ve salgın hastalıkla-
rı da beraberinde getirmiştir. Bu 
dönem aynı zamanda, rahipler ile 
Bizans imparatorları arasında mül-
kiyet ve iktidar mücadelelerinin 
kızıştığı bir dönemdir. Bu mücade-
lenin nedeni, manastır rahiplerinin 
bağış toplaması sonucu imparato-
run hazinesinin küçülmesi, ordu-
nun askersiz ve ikmalsiz kalması 
ve manastır mülkiyetini sınırlama 
yoluna gitmesidir. Bu mücadeleye 
rağmen, kilise önemli bir ekono-
mik güce ulaşarak Bizans halkın-
daki feodal-yoksul köylü ikilemini 
keskinleştirerek ileride patlak ve-
recek olan iç kavgalara zemin ha-
zırlamıştır. Bu zor hayat, dini sığın-
ma arayışlarını güçlendirdiğinden 
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Kapadokya kiliselerine insan yığılmaları başlamış ve 
Bizans, Selçuklu fetihlerine kapılarını ardına kadar aç-
mıştır. Bütün bu gelişmelerin sonucunda Bizans’ın 
Orta ve Doğu Anadolu’yu kaybedişine seyirci kalmış-
tır.

Kapadokya’nın Selçukluların eline geçmesiyle bera-
ber, bunu takip eden dönemde Osmanlı zamanla-
rında da bölge, sorunsuz bir dönem geçirmiştir. Bu 
sorunsuz geçen dönemde “Erenler Kültürü” gerek 
bölgedeki Türkleşmeyi sağlamak gerek barışı mu-
hafaza etmek gibi görevleri üstlenmiş ve önemli bir 
rol oynamıştır. Türklerde tarikat kuruculuğu denilince 
akla gelen ilk kişi, şüphesiz ki Ahmet Yesevi Hazretle-
ri’dir. Ahmet Yesevi, yetiştirdiği müritlerini Anadolu’ya 
göndermiş ve bu müritler Anadolu’nun manevi mi-
marları olmuşlardır. Halka arasından Anado-
lu’ya gelen müritlerin sayısı doksan dokuz bin 
olarak ifade edilmektedir. Ayrıca bu müritle-
re Horasan erenleri adı da verilmektedir. Her 
mürit, Anadolu’nun çeşitli yerlerini mesken 
tutmuş ve bulundukları yerlerde birer tekke 
veya dergâh inşa etmiştir. Sadece Anadolu ile 
sınırlı kalmamış, Balkanlarda da birçok tekke 
ve zaviye inşa ettirmiştir.

Tekke veya Zaviyelerin, bunların kurucuları ve 
yöneticilerinin (pirlerin, şeyhlerin ve derviş-
lerin) sadece dinî, sosyal ve kültürel yaşam-
da değil, aynı zamanda siyasal ve ekonomik 
hayatın düzenlemesinde, siyasi hudutların 
genişletilmesinde, elde edilen toprakların iş-

letilmesinde ve buna paralel olarak söz konusu top-
rakların imar ve iskânında da önemli etkileri olmuştur. 

Anadolu tarikatları arasında en önemlisi hiç şüphe-
siz Hacı Bektaş Dergâhı’dır. Anadolu’dan Balkanlar’a, 
kısmen Mısır’a ve Yakındoğu ülkelerine dek geniş bir 
coğrafyaya yayılmış olan Alevi Bektaşi dergâhlarının 
ana merkezi Hacıbektaş’taki Pir Evi’dir.

Balkanlarda en fazla taraftar bulan tarikatlar arasında 
Bektaşilik, Halvetilik ve Mevlevilik yer alır. Balkanlarda 
da zikredilen bu üç tarikata bağlı birçok tekke ve za-
viye vardır.
Bölgedeki son Hıristiyanlar 1924-26 yıllarında yapılan 
mübadeleyle, arkalarında güzel mimari örnekler bıra-
karak Kapadokya’yı terk etmişlerdir.
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Kapadokya yöresi Milli Mücadele yıllarında Mütareke’nin belirlediği paylaşım alanlarının dışında kaldığı için 
önemli bir olaya sahne olmamıştır. Bununla birlikte Dellaczade Hacı Osman Efendi Sivas Kongresi’ne Nevşehir 
delegesi olarak katılmış, memleketinde Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin şubesini kurmuş ve 
milli mücadeleye katılımı sağlamıştır. Başka bir olay da Mustafa Kemal’in 1919’da Hacı Bektaş-ı Veli Tekkesi’ne 
gelerek tekke şeyhi ve çelebisi ile görüşmesidir. Bu görüşmenin ardından Anadolu’daki tüm Bektaşi tekkeleri 
milli mücadeleye destek kararı almış ve bu tekkeler karargah gibi çalışmıştır. Cumhuriyet sonrasında gelişip 
büyüyen, Niğde’ye bağlı bir ilçe olan Nevşehir’e 1954 yılında il statüsü verilmiştir.

Kaynakça:
http://www.tanitma.gov.tr/TR,22783/kapadokya.html
http://www.aksaraykulturturizm.gov.tr/TR,63613/pers-donemi-ve-kapadokya-kralligi.html
http://www.kayakapi.com/tur/kapadokya.aspx
http://kapadokyaweb.com/blog/kapadokyanin-gizemli-tarihi
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Coğrafya derslerimizde öğrendiğimiz gibi mağaralar eriyebi-
len kayaçları, yerüstü ve yeraltı sularının aşındırması ve biriktir-
me yapması sonucu oluşurlar. Bu eriyebilen kayaçlar kimyasal 
tortul taş adı verilen suyun içindeki eriyik maddelerin çökel-
mesi sonucu oluşan kayaçlardır. Suyun içinde çökelerek olu-
şan bu kayaçların tekrar su ile temas etmesi sonucu aşınması 
yani erimesi diğer kayaçlara göre daha kolaydır. İşte yazımızda 
anlatacağımız Son Doong mağarasının oluşumu bu şekilde 
gerçekleşmiştir.

Son Doong Mağarası Quang Binh bölgesi, Vietnam’da bulun-
maktadır ve İngiliz Mağara Araştırma Birliği (British Cave Rese-
arch Association) tarafından dünyanın bilinen en büyük ma-
ğarası olarak belirlenmiştir.

İki milyon yıllık bir fay hattı üzerinde bulunan mağara, 1991 
yılında bölgede yaşayan Ho Khanh isimli bir çiftçi tarafından 
bulunmuştur. Ancak 2009 yılına kadar bilinmeyen mağara, 
İngiliz araştırmacıların bölgede yaptığı çalışmalar sonucunda 
dünya çapında üne kavuşmuştur.

Nilsu Asiltürk
9-F

soNsUZ MAĞARA: soN DooNG
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eritmesiyle bu devasa mağara oluşmuştur. Mağaranın tavanında, kireç 
taşının güçsüz olduğu kısımlarda, yer yer çökmeler meydana gelmiş ve 
bu sayede içeriye ışığın girmesini sağlayan doğal pencereler oluşmuştur.

Mağaranın ismi ‘Dağ Nehri’ anlamına gelmektedir. Doong Mağarası 9 ki-
lometre uzunluğunda, 150 metre derinliğinde ve 200 metre genişliğin-
dedir ve 2 girişi bulunmaktadır. Yeraltı nehrinin döküldüğü bir göle ve 
kendine ait bir ormana sahiptir.

Birbirine açılan irili ufaklı 150 ayrı mağaradan oluşmaktadır. Keşif ekiple-
rinin dediğine göre en güzellerinden biri, içinde 200 metreden fazla de-
rinliğe sahip bir göl bulunan Ca Xai mağarasıdır. Ayrıca mağaranın içinde 
yüksekliği 70 metreye ulaşan sarkıt-dikit oluşumları da bulunmaktadır. 

Bulunduktan sonra uzun bir süre turizme tamamen kapalı tutulan mağa-
ra, 2009 yılından beri (çok sık yapılmayan) bazı özel turlarla turizme açıl-
mıştır. 2013 yılı sonundaki gelişmeler gösteriyor ki mağara artık turizme 
tamamen açılmıştır.

Böyle bir güzelliği uzaklığı sebebiyle şuan gezip göremesek de, ülkemiz-
de özellikle kireç taşının yaygın olması nedeniyle mağara oluşumuna 
ev sahipliği yapan Batı Toroslar üzerindeki mağaraları gezmenizi tavsiye 
ederim.

Kaynakça:

www.sondoongcirave.org

soNsUZ MAĞARA: soN DooNG
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Ay Nasıl Oluştu?

 Ay’ın nasıl oluştuğu ile ilgili kesin bir bilgiye sa-
hip olmasak da ortaya pek çok teori atılmıştır. Bunlardan 
günümüzde kabul gören “Dev Çarpma Kuramın’a” göre 
Dünya ile Theia adı verilen, Mars boyutunda bir geze-
gen, yaklaşık 4.5 milyar yıl önce çarpışmıştır. Ay’ın da 
bu çarpışmanın sonucunda ortaya çıkan parçacıklardan 
oluştuğu öne sürülmektedir.

Ay’ın Savaş Yaraları

 Ay’ın yüzeyindeki şekillerin de bir oluşum hi-
kayesi vardır. Günümüzden yaklaşık 4.5 milyar yıl önce, 
magmadan oluşan Ay’ın yüzeyi soğumaya başladı ve 
bir kabuk oluştu. Bundan 400 milyon yıl sonra Ay’a pek 
çok gök cismi çarpışmaya başladı. Bu çarpışmaların et-
kisiyle, iç kısımdaki tam olarak soğuyamamış olan mag-
ma, kabuğun üzerine çıkarak çarpışmaların açtığı boş-
lukları doldurdu ve soğudu. Günümüzde Ay yüzeyinde 
gördüğümüz karanlık bölgeler bu şekilde oluştu. 

 Yaklaşık 1 milyar yıl önce ise, Ay’da tekrar çar-
pışmalar yaşanmaya başladı, fakat bu çarpışmalar daha 
önce yaşananlardan daha küçüktü. Bu çarpışmaların 
sonucunda ise kraterler oluştu ve Ay bildiğimiz şeklini 
aldı.

Selin Irmak Köksal
9-I

AY VE sIRLARI
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Kütleçekim Kilidi Nedir?

 İki gökcismi arasındaki kütleçekim 
kilidi, iki cisimden birinin kendi etra-
fındaki dönüş süresi ve partnerinin 
etrafındaki dönüş süresinin aynı olma-
sından kaynaklanır. Çoğumuz bunun 
farkında olmasak da Dünya üzerinden 
Ay’ın yalnızca bir yüzünü görebilmek-
teyiz. Bunun sebebi Ay’ın Dünya’ya ki-
litlenmiş olmasıdır.

 Ay, Dünya’nın dönme hızını her 
100.000 yılda 2 saniye yavaşlatmak-
tadır. Aynı zamanda Dünya’dan her yıl 
yaklaşık 3.8 cm uzaklaşmaktadır. Eğer 
bu iki süreç kesintisiz olarak devam 
ederse, bir süre sonra Dünya ve Ay’ın 
dönüş hızlarına bağlı olarak Dünya’nın 
da Ay’a kilitleneceği düşünülmektedir. 
Bunun sonucunda Ay, Dünya’nın sa-

dece bir bölgesinden görülebilecek hale gelecektir. 
Bu bölgede sürekli olarak gece yaşanacak olması ve 
bunun getirileri tahmin edilebilir. Tabi önceden Gü-
neş’in Kırmızı Dev Evresi’ne girip Güneş Sistemi’ni yok 
etmesi ve bu kilitlenmenin sonuçlarını görememe ih-
timalimiz de çok büyük. 

Dünya Ay’a Sahip Olmasaydı Ne Olurdu?

•	 Gelgitler neredeyse hiç oluşmazdı, oluşanlar 
ise Güneş nedeniyle oluşur ve çok güçsüz 
olurdu.

•	 Ay’ın yavaşlatıcı etkisi olmadığı için Dünya’da 
bir gün yaklaşık 8-10 saat arası sürerdi.

•	 Dünya’nın hızından dolayı Koriolis Kuvve-
ti’nin etkisi artar ve rüzgarlar saatte 160-200 
km hızla esebilirdi.

•	 Dünya’nın ekseni sabit kalmazdı. Eksen Dün-
ya’nın Güneş etrafındaki yörüngesine göre 
eğilirdi ve Dünya’da olağandışı sıcaklık de-
ğişimleri, iklimler ve gündüz gece farklılıkları 
oluşurdu.

•	 Sıcaklık değişimlerinden dolayı kutuplardaki 
buzullar erir ve okyanuslar kabararak Hollan-
da gibi ülkeleri ve adaları su altında bırakırdı.

Kaynakça: 

1. IVES Martyn (yönetmen), If We Had No Moon, 
Discovery Channel, 1999

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Giant_impact_hy-
pothesis

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Moon
4. https://solarsystem.nasa.gov/scitech/display.

cfm?ST_ID=446
5. http://news.discovery.com/earth/what-would-

happen-if-our-planet-became-tidally-loc-
ked-130202.htm
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Öyle bir coğrafya ki

Ne dağlar denize paralel

Ne denizler dökülüyor okyanuslara

Kalbin bağırıyor bir boğazda

Öyle bir coğrafya ki

Yerlebir ediyor varlığın bütün eksenlerini

Çekim alanına kaptırıyorsun kendini

Çoğalıyor aklının gelgitleri.

Farklı bir coğrafya baktığın,

Hiçbir haritada yeri olmayan.

Biraz daha abartılabilir hatta;

Aşk bize karşı kurulmuş,

Savaşmaktan yorulmuş

İki imparatorluk aynı coğrafyada.

Sıkışıp kaldığımız bu coğrafyada;

Bunca suni katmanlar üzerimizde

Sadece bir peri suret şeklinde

Önyargılarımızla, merakımızla

Her gün start veriyoruz yeni bir katliama. 
Şevval Doğa Kul
9-T

CoĞRAFYA



31

C
o

ğ
ra

fy
a

Şimdi haritayı aç bak;

Nerde can, nere coğrafya? 

Senin coğrafyana varmak için,

Daha kaç çöl yanmam gerek hayatta?

Haritalarsa; 

Biz sevdik eller bombaladı demenin coğrafi bir ifadesi

Yok bu aşkın ırkı,

Tek sahip olduğumuz karmaşık coğrafyası.

Şimdi sevgilim, 

İzohips haritasında görünmeyen çukura sitemim

Çünkü gidişini düşünmek;

İklimsiz kalmak gibi bir şey. 

O yüzden sevgilim, 

Suyum ol, soframda azık.

Yüzümde tebessüm.

Yüreğimde haykırış.

Ben ol.

Ya da ben sen olayım.

Bırakma beni sensizliğin kıyılarına. 

Yoksa düşerim adressiz coğrafyalara.
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Kızılcahamam ve Çamlıdere Jeopark 
Gezisi 

08/11/2014 tarihinde okulumuz 10. Sınıf 
öğrencileri, 50 kişilik bir grupla Kızılcaha-
mam Jeoparkı’na gezi düzenlemiştir.

Bu yıl 3. sünü düzenlediğimiz bu gezinin 
amacı, Ankara yakınındaki değerlerimiz 
ile derslerimizin konularını ilişkilendir-
mektir.

Kızılcahamam – Çamlıdere Jeoparkı, ül-
kemizin ilk jeolojik koruma bölgesidir. 
Volkanizma ve yerşeklilleri en önemli ko-
nularıdır. Jeopark alanındaki bitki örtüsü, 
tarihi ve kültürel doku son derece zen-
gindir.

Jeopark, doğa ve jeolojik güzelliklerin ko-
runması ve gelecek nesillere aktarılması 
için oluşturulmuştur. Bu gezi sırasında 
öğrencilerimiz gezdikleri alanlardaki do-
ğal süreçleri öğrenmiş oldular.

CoĞRAFYA ZÜMREsİ ETKİNLİKLERİ
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Kapadokya Yöresi Gezimiz

15-16/11/2014 tarihlerinde Sosyal Bilim-
ler Zümresi tarafından 11. Sınıflara Kapa-
dokya Yöresi çevre gezisi düzenlenmiş-
tir. Araştırma ve inceleme gezimizde 
çekilen belgesel Sosyal Bilimler Günleri 
etkinliklerinde tüm okula izletilmiştir.
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15/01/2015 tarihinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 
Fakültesi’nden Doç. Dr. Salih Şahin ve Yrd.Doç.Dr. 
Özlem Yağbasan 11. sınıf öğrencilerimize yönelik 
madenlerle ilgili bir sunum yapılmıştır. Sunumun 
ana konusu Madenciliğin önemi ve Türkiye’de mey-
dana gelen maden kazalarıdır.

MTA Tabiat Tarihi Müze Gezimiz

20/02/2015 ve 24/02/2015 tarihinde 10. Sınıfların katıldığı bir gezi düzenlenmiştir. MTA Tabiat 
Tarihi Müzesi yerbilimleri, jeolojik zamanlar ve taşlar konularıyla ilgili bilgileri barındırmak-
tadır. Müzeye 10. Sınıf konuları ile bağlantılı olarak bu gezilerimiz geleneksel bir hal almıştır.
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Coğrafya Olimpiyatlarındaki Başarımız

12. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatlarına katılacak olan Türk milli takımının oluşturulması 
için 4 ayrı seçme sınavı yapılmıştır. İlki 10/01/2015 tarihinde okulumuzda uygulanmıştır. 3 
öğrencimiz başarılı olmuştur. 

15/02/2015 tarihinde sınavın ikinci ve üçüncü aşamaları için 3 öğrencimiz İstanbul Enka 
Okullarına gitmiştir. Bu sınavda başarılı olan 10/B sınıfında Gökçe Aybeniz Sevim mülakata 
katılma hakkını elde etmiştir. Öğrencimiz 29/03/2015 tarihinde İstanbul Enka Okullarında 
yapılan mülakata katılarak 4 öğrenciden oluşan Türk milli takımına seçilmiştir. 

Öğrencimiz 11-17/08/2015 tarihlerinde Rusya’da yapılacak olan yarışmalara katılacak ve ül-
kemizi temsil edecektir.
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 Güneş lekeleri, güneş yüzeyinde gerçek-
leşen ve dünyanın dış atmosferine gelen güneş 
enerjisi miktarını etkileyen geçici olaylardır. Bu 
miktarın değişmesi, dünyadaki iklim ve iklim un-
surlarındaki değişmeleri de etkilemektedir. Bu 
değişimlerin daha önce Türkiye başkenti Anka-
ra’nın iklim unsurları üzerinden güneş lekeleriyle 
bağlantılı şekilde incelenmemiş olması, projenin 
temelini aldığı noktadır. Bu sebeple, Ankara’nın sı-
caklık ve yağış değerleriyle güneş lekeleri arasın-
daki bağlantıların kurulması, incelenmesi ve orta-
ya konulması bu çalışmanın temel amacıdır. 

 Çalışma güneş lekelerinin Ankara iklim 
unsurları üzerindeki etkisini en açık ve gerçeğe 
en uygun şekilde ortaya koymak adına dört ana 
aşamada işlenmiştir. Bu aşamalar sırasında reg-
resyon eğrilerinden, korelasyon analizlerinden ve 
çizgi, dağılım gibi grafik türlerinden yararlanılmış-
tır. Elde edilen sonuçlardan bazıları, güneş lekesi-
sıcaklık ve güneş lekesi-yağış değerleri arasındaki 
ilişkilerin 1970-2013 dönemi arasında 1930-2013 
dönemine göre daha güçlü olduğudur. Ayrıca 
1930’dan 2013’e kadarki dönemde güneş lekele-
rinin yıllık ortalamasının 100’ü geçmesi durumda 
Ankara yıllık ortalama sıcaklık değerlerinin de bu 
değerlerin ortalamasına; güneş lekelerinin yıllık 
ortalamasının 110’u geçmesi durumunda Ankara 
yıllık toplam yağış değerlerinin de bu değerlerin 
ortalamasına yaklaştığı görülmektedir.

PRoJE KoNUsU: GÜNEŞ LEKELERİ 
VE İKLİM UNsURLARI ARAsINDAKİ 
İLİŞKİLERİN İNCELENMEsİ: ANKARA 
ÖRNEĞİ (1930-2013)

TÜBİTAK PRoJELERİ

Hakan Kutluk
11-C
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 Sosyal Bilimlerin Bütünlüğünün ve Coğrafi Sürdürülebilirlik 

Kavramlarının Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı eseri üzerinden 

değerlendirilmesi: Ankara Şehri Örneği.

 Ünlü bir Türk gezgini olan Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı 

10 ciltlik eseri, içinde barındırdığı eşsiz bilgilerle geçmişten günümü-

ze bir köprü niteliğindedir. Ünlü gezginin bu eserinin 2. cildi temel 

kaynak alınarak yapılan araştırmalar sonucunda, Ankara’nın 17. Yüzyıl-

dan günümüze kadar geçen süreçte, coğrafi açıdan nasıl değiştiğini 

incelemek amaçlanmıştır.

 Yapılan araştırmalarda Ankara’nın 17. yüzyıldaki yapısını ince-

lemek için başta Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi olmak üzere, Se-

yahatname hakkında yazılan kitaplardan, ansiklopedik bilgilerden, 

alanında uzman kişilerin tezlerinden yararlanılmıştır. Güvenilir kay-

naklardan elde edilen bu bilgiler doğrultusunda, meydana gelen coğ-

rafi değişimler yorumlanmıştır. 

 17. yüzyıl ve günümüz arasında yapılan karşılaştırmalar sonu-

cunda; bazı köylerin zamanla haritadan silindiği, bazılarının isminin 

değişime uğradığı, bazılarının geçmişteki önemini kaybettiği, bazıla-

rının beşeri etkiler nedeniyle tahribe uğradığı, bazılarının ise küçük 

değişikliklerle günümüze kadar ulaşabildiği gözlemlenmiştir. Bu deği-

şimler göz önünde bulundurularak, Evliya Çelebi’nin Seyahatname-

si’nde geçen yol güzergâhı yorumlanarak günümüze uyarlanmıştır. 

 Yapılan araştırmalar sonucunda; tarih sayfasında yaşanılan 

olayların, insanların sosyokültürel açıdan geçirdiği değişimlerin, tek-

nolojinin gelişimiyle değişime uğrayan ihtiyaç kaynaklarının ve bun-

lar gibi toplumun değerlerini ve yapısını değiştiren önemli gelişme-

lerin başta beşeri coğrafya olmak üzere coğrafyayı etkilediği ortaya 

koyulmak istenmiştir. Bu kavramlardan yararlanarak ve Evliya Çele-

bi’nin Seyahatname adlı yapıtına dikkat çekerek Coğrafi Sürdürülebi-

lirlik Kavramı kanıtlara dayandırılarak açıklanmıştır.

CoĞRAFİ sÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
KAVRAMININ VE sosYAL BİLİMLERİN 
BÜTÜNLÜĞÜNÜN EVLİYA çELEBİ’NİN 
sEYAhATNAME ADLI EsERİ ÜZERİNDEN 
DEĞERLENDİRİLMEsİ: ANKARA ŞEhRİ 
ÖRNEĞİ
Aslı Çapan
Dicle Coşkun
11-B
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Şizofreni ve Bedeli…
Gerçekliğin ne kadar farkındasınız? Bu soru birçoğumuza saç-
ma gelse de yüzyılı aşkın bir süredir incelenen ‘şizofreni’ has-
talığına sahip olan kişiler gerçeklik farkındalığından yoksun, 
kaybolmuş zihinlerdir. Şizofreni ‘psikiyatrinin büyük muam-
masıdır’ (P. Pichot) ve psikiyatrinin en temel uğraş alanların-
dan biridir. 1911 yılında Eugen Bleuler adlı İsviçreli psikiyatrın 
literatüre soktuğu şizofreni -ruhsal işlevlerin ayrışması- o za-
mandan günümüze kadar aynı belirsizlik ve sürprizlerle araş-
tırılmaya devam edilmektedir.

“Hastalıkların ve İlgili Sağlık Sorunlarının Uluslararası İstatis-
tiksel Sınıflaması” (CIM-10’DA F-20-F29 kategorileri) temel 
alındığında, şizofreni belirtileri ve özellikleri şu şekilde anlatıl-
maktadır; rahatsızlığın belirgin özellikleri arasında düşünce ve 
algının temel ve karakteristik sapmaları ilk sıradadır. En mah-
rem düşünceler, duygular ve eylemlerin çoğu zaman baş-
ka kişiler tarafından bilindiği, doğal ya da doğaüstü güçlerin 
etkisi hissedilir. Hasta kimi zaman her şeyin kendisiyle ilgili 
olduğuna inanır. İşitsel halüsinasyonlar hisseder, renklerin ve 
seslerin değiştiği ya da anormal bir yoğunluk kazandığı izle-
nimi içinde olurlar. Gelişmenin başlangıcı genellikle kuşkudur 
ve bu hastayı anlamsız olaylara olumsuz ve fazla anlamlar 
vermeye götürür. Bir kavramın olası ve anlamsız unsurları 
normal zihinlerde bastırılırken, şizofren kişilik bunları birinci 
derecede önemser. Düşünceleri genellikle donuk, karanlık ve 
anlaşılmaz kalır. Hasta düşüncelerinin bir dış güç tarafından 

GERçEK NEDİR?

Zeynep Dinler 
11-V 31449

Şizofren bir ressamın hastalığının farklı evrelerinde çizdiği kedi resimleri
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çalındığına inanabilir. Sinsi davranış bozuklukları, ani 
düşünce gelişmeleri ve tuhaf tavırlar başlangıcın ağır 
belirtileridir. Gerçek dışı tip ve olaylar, yeni sözcükler 
yaratılması beraberinde tutarsız konu dışı söylemler 
hastalığın belirgin özelliğidir.

Bu belirtilerin oluşma nedenine bakarsak, en baş-
ta bahsettiğimiz gibi uzun yıllardır araştırması süren 
şizofreni için hala belirsizlikler sürmektedir. Bu ne-
denle nedensel faktörler veya hücresel süreçlerin 
etkisi kesin olarak tanımlanamamıştır. Giderek artan 
bir yaygınlıkla, beynin bir gelişim bozukluğu olarak 
kabul edilmektedir. Hastalığın asıl nedeninin henüz 
kanıtlanamamış bir beyin bozukluğu olduğu görüşü 
kesinlik kazansa bile, bu rahatsızlığın ortaya çıkışında 
ve zaman zaman görülen alevlenmelerde çevresel-
zihinsel etkenlerin varlığı da önemsenmektedir. Şizof-
reni tek tip bir hastalık değildir, birçok etken üzerinde 
araştırmalar yapılmıştır. Öne çıkan bazı nedenlere ba-
karsak, bunlardan biri beyinin frontal lob aktivitesinin 
(bilinçli düşünmeyi sağlayan kısım) daha az oluşudur. 
Striatumda (beynin hareket ve duygu yönetimine 
yardımcı kısım) anormal dopamin aktivitesi beyinde 
hasarlar oluşturur. Beynin belli bir ya da birkaç bölge-
sinde birinci derece sorumlu özgül bir bozukluk he-
nüz saptanamamıştır. Araştırmalar şizofreninin daha 
çok beynin iletim devrelerinde bir bozukluk olabile-
ceğini göstermektedir. Şizofreniklerde genel beyin 
hacminde küçülme bulunmuştur. Genetik olarak ise, 
birinci derecedeki yakınlıkta risk %10’dur. Araştırmalar 
kalıtımsal bir etki olduğunu öne sürmüştür. 

Herkes şizofreni hastası olabilir. Dünyadaki tüm ırk ve 
kültürlerde bu hastalığa rastlanır. Her yaştan insanda 
görülebilir, genellikle ilk olarak 20’li yaşlarda ortaya 

çıkar ve genetik, kimyasal, çevresel ve anormal du-
rumlar da oluşumu destekler. Bu hastalığa sahip olan-
lar kitaplar ve filmlerde çoğunlukla tehlikeli ve vahşi 
gösterilir. Oysa bu her zaman geçerli değildir. Ço-
ğunlukla çevrelerinden uzaklaşmayı ve yalnız olmayı 
tercih ederler, fakat hastalığın yanında madde veya 
alkol bağımlılığı olanlar tehlike ve şiddet içeren dav-
ranışlarda bulunabilir. Öte yandan şizofreni hastaları 
kendilerine zarar verebilir. Şizofreni hastaları arasında 
genç yaşta ölümün birinci nedeni intihardır. Doğru 
tedaviyle şizofreni hastaları psikiyatri hastaneleri ye-
rine, aileleriyle veya toplum içinde üretici bir hayat 
yaşayabilirler. Herhangi bir tedavi yolu ile tamamen 
geçmeyen şizofrenideki temel iyileştirme amacı has-
talığı hafifletmek ve tekrarlama riskini azaltmaktır. İlaç, 
rehabilitasyon ve terapiler ise tedavi yolları arasında 
yer almaktadır.

Şizofreni tekrardan bize beynimizin o açıklanama-
yan gücünün ve dünyadaki en karmaşık yapı oldu-
ğunun kanıtını yıllara aşkın araştırma sürecinde elde 
edilen belirsizliklerle kanıtlamış oldu. Delilik ve bilgelik 
arasındaki o ince çizgiyi oluşturan şizofreni yepyeni 
dünyalar, hisler ve gerçeklikler oluşturuyor bizim ger-
çek sandığımız bu dünyada. Ünlü psikiyatr Thomas 
Szasz’ın dediği gibi; ‘Eğer Tanrı’yla konuşuyorsanız 
dua ediyorsunuzdur, eğer Tanrı sizinle konuşuyorsa 
şizofrensizdir.’

Bourgeois, Marc-Louis.(2008), Şizofreni, Kültür Kitap-
lığı dizisi, Ankara.
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Son zamanlarda hemen hemen her şeyden yola çıkılarak 
psikolojiniz hakkında tespitler yapılabiliyor. Giymeyi seçtiği-
niz renkler, izlediğiniz filmler, okuduğunuz kitaplar, tükettik-
leriniz ve aklınıza gelmeyen daha pek çok şey sizin hakkı-
nızda bilgi verebiliyor. Bunlardan biri de el yazınız. Sadece 
birkaç satırlık bir yazınızın bile ruhsal durumunuza, zayıflık-
larınıza, olumlu özelliklerinize dair pek çok ipucu taşıdığını 
biliyor musunuz? Üstelik bu ortaya yeni çıkmış da değil. Mo-
dern el yazısı incelemelerinin temelleri antik çağlara kadar 
dayanır. Antik çağda Çinliler, daha sonra Romalıların da keş-
fedeceği gibi el yazısının kişiliğin ölçümünde kullanılan bir 
yöntem olduğunu biliyorlardı. El yazısındaki farklılıklar çok 
eski zamanlardan beri insanların ilgisini çeken ve üzerinde 
çalışılan bir konu olmuştur. Örneğin, Roma imparatoru Nero 
mahkemede bir adam için şöyle demişti: “El yazısı onun bir 
hain olduğunu gösteriyor.” İlerleyen yüzyıllarda da konu 
hakkında araştırmalar sürdü ve pek çok eser verildi. 

Günümüzde ise bu analiz yöntemi kişi hakkında önemli 
ipuçları verebildiğinden birçok alanda kullanılıyor. Bazı işyer-
leri başvuruda bulunan adayları, el yazılarını inceleyerek işe 

Zeynep Sandallı 
9-M 113205

EL YAZIsINDAKİ sIR
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alıyor veya reddediyor. Olay yerinde bıraktıkları notla-
ra göre suçluların psikolojik durumları hakkında bilgi 
edinilebiliyor. 

Yazınızın boyutu, harflerinizin yatık olduğu yön, söz-
cükler arasında verdiğiniz boşluklar, satır aralıkları-
nız, imzanız… Bunların hepsi sizi sandığınızdan da 
çok yansıtıyor. Mesela, büyük yazanlar ayrıntıya pek 
önem vermezler, ancak küçük yazanlar daha detay-
cıdırlar. Harfleri sola meyilli olanlar bir karar alma sü-
recindeyken geçmişin etkisinde kalırlar. Harfleri sağa 
meyilli olanlar ise bir karar alırken onun gelecekteki 
etkilerini de göze alırlar. Kelime aralıklarını dar tutanlar 
hayatındaki insanlarla aralarındaki mesafeyi ayarla-
makta güçlük çekerler. Kelime aralıkları geniş olanlar-
sa özgürlüğüne düşkün kişilerdir ve takım çalışmala-
rında uyumlu olduklarını söylemek zordur. Dar satır 
aralığı yazıyı yazan kişinin çalıştığı bir konu üzerinde 
plan ve organizasyon yapabilmede kendini geliştir-
mesi gerektiğini gösterirken, geniş satır aralığı plan ve 
organizasyon yapabilme yeteneğinin gelişmiş oldu-
ğunu işaret eder. İmzası el yazısından büyük olanların 
hayalini kurduğu yaşamla mevcut yaşamı arasında 
büyük farklılıklar vardır, imzası el yazısından küçük 
olanlarınsa büyük hedefleri yoktur ve küçük şeylerle 
yetinmeyi tercih ederler. 

Yeni tanıştığınız biri hakkında sadece el yazısına baka-
rak bir şeyler öğrenebildiğinizi düşünün. İçinde keş-
fedilmeyi bekleyen değerli şeylerin olduğu bir hazi-
ne sandığının kilidini bulmak gibi bir şey bu. İşte bu 
yüzden bu konu yüzyıllardır merak edilmiş. Büyük 
ihtimalle de çok uzun bir süre daha ilgi toplamaya 
devam edecek ve insanları diğerlerinin gizemini çöz-
meye çağıracak.
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Her canlı, birey olarak varlığını tehdit eden ya da tehdit riski taşıyan varlık ve 
durumlardan içgüdüsel olarak kaçınır. İnsan bilincinde bu kaçınma, korku 
olarak algılanmaktadır. Korku bu haliyle, kişinin varlığını, yaşamını sürdür-
mesine hizmet eden savunma sistemlerinin bir ön-uyarı mekanizmasıdır 
ve yaşamın sürdürülebilmesi için gereklidir. Kişilerin benliğinde barındırdığı 
doğal ve evrensel hem kaygıları hem de korkuları vardır. Korku, algılanan 
bir tehlike, tehdit anında hissedilen bir gerilim, güçlü bir kaçma veya kavga 
etme dürtüsü, hızlı kalp atışları, kaslarda gerginlik gibi belirtilerle yaşanan 
yoğun bir duygusal uyarılma, heyecan halidir. Korku, ancak insan yaşamını 
kısıtladığı, özgür yaşamasını engellediği zaman fobik özellik kazanır.

Phobos kökünden gelen ve Latince de dehşet anlamına gelen fobi Yunan 
mitolojisinde ise dehşet tanrısı anlamındadır. Fobi, kadınlarda erkeklere 
oranla iki buçuk kat daha fazla görülmekle birlikte yapılan araştırmalara 
göre toplumda %10 oranında fobi tespit edilse de tahminen bu değer %25 
dolaylarındadır. Fobiler halk arasında hastalıktan ziyade huy ya da kişilik 
özelliği olarak düşünüldüğünden tedaviye başvuranların sayısı azdır. Araş-
tırmalarda fobi sıklığının beklenenden düşük çıkmasının en önemli nedeni 
budur. 

Dünyamızda; Akrofobi (yükseklik korkusu), Klostrofobi (kapalı alan korku-
su), Akluofobi (karanlıktan korkma), Ofidofobi (yılandan korkma), Kinofobi 
(köpeklerden korkma) gibi yaygın fobilerle birlikte çok az insan da görülen 
enteresan fobilerde mevcuttur. Aşağıdaki fobi çeşitleri bunlara örnek ola-
rak verilebilir. 

1) DİKASKALEİNOFOBİ: Okula gitme korkusu olarak bilinir. 12-13 
yaşlarında, daha çok ergenlik çağına yeni girmiş gençlerde gö-
rülmesine karşılık, üniversite çağındaki gençlerde de sıkça görül-
mektedir. Çocukluk döneminde yaşanmış güvensizlik problemi, 
dışlanma ve ifade bozukluklarından da kaynaklanan bu hastalıkta 
aile faktörü öne çıkmaktadır.

Arzum Ceren Keskin 
11/S 61545

ENTEREsAN FoBİLER
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2) NOMOFOBİ: Çağın yeni fobisi olarak anılan 
ve İngilizce ‘no mobile phobia’dan türetilen 
nomofobi, cep telefonuyla iletişim olanağın-
dan uzak kalma korkusu olarak tanımlanıyor. 
İngiltere’de iki bin cep telefonu kullanıcısı 
üzerinde yapılan araştırmaya göre, cep te-
lefonuna bu kadar bağımlılığın sebebi ise in-
sanların aileleri ve arkadaşlarıyla sürekli temas 
halinde olma arzusu olarak açıklanıyor. Araş-
tırmaya göre her iki kişiden biri telefonunu 
asla kapatmıyor ve her on kişiden biri de işleri 
dolayısıyla her zaman ulaşılabilir olmak iste-
diğini belirtiyor. Uzmanlar, ‘nomofobi’nin cep 
telefonu kullanıcılarının yüzde 53’ünü etkile-
diğini belirtiyor. Erkeklerin yüzde 58’i, kadınla-
rınsa yüzde 48’inin şarjı bittiğinde, kontörleri 
tükendiğinde, telefonlarını kaybettiklerinde 
veya kapsama alanı dışına düştüklerinde, en-
dişelerinin arttığını söylüyorlar.

3) ABLÜTOFOBİ: Yıkanmaktan korkma fobisi 
olarak biliniyor. Genellikle çocukluk çağında 
geçirilen bir travmadan kaynaklandığı tah-
min ediliyor. Su içinde sorun yaşayan birini 

görmekten kaynaklanabileceği 
de olasılıklar arasında yer alıyor. 
Hatta kişinin böyle bir durumu 
televizyonda bile görmesi yeterli 
olabilir. Beyin bu algıyı yıkanmak-
la ve suyla bağdaştırarak bilinçal-
tında böyle bir korku ortaya çıka-
rıyor.

4) KOULROFOBİ: Palyaçolar-
dan korkma fobisi birçoğumuzun 
hissettiğinden çok daha kuvvetli 
bir duygudur ve bazı insanlarda 
panik atağa hatta kişinin diğer-
lerinden farklı olduğu hissine yol 
açıyor. Elbette en sık çocuklar-
da görülüyor ancak bazı yetiş-
kinlerde de bu sağlık sorununa 
rastlamak mümkün. Yine de bu 
korkunun çocukluk olaylarından 
kaynaklandığı sanılıyor. Araş-

tırmalar hastane duvarlarına palyaço resmi 
asmanın hiç de iyi bir fikir olmadığını ortaya 
koyuyor. Palyaçolardan korkma fobisi, kendi 
yüzünü saklama korkusu ile bağlantılı olabil-
diği gibi, yüzünü saklayan insanlara güven-
memekten de kaynaklanıyor olabilir.

5) FOBOFOBİ: ‘Korkudan korkma’ olarak tanım-
lanıyor. Korkunun kendisinden korkma şek-
linde ortaya çıkan bu sağlık sorunu, düşünce 
bozuklukları ve kapalı alanda kalma korkusu-
na benziyor. Endişe sorunları ile başlayan fobi, 
insanların endişelerinin içsel sonuçlarından 
korkmasıyla ortaya çıkıyor. Başka bir deyişle, 
bu fobi, insanın aklını başından alacak kadar 
bunalım hissine kapılmaktan korkmasıdır. 

İnsan yaşamını kısıtlayan, özgür yaşamı engelleyen 
fobilerin tedavisinde iki çeşit yöntem izlenir. Bunlar-
dan birincisi birçok çalışma ile fobilerin ele alınma-
sında oldukça etkili olduğu kanıtlanan ilaç tedavisidir. 
Günümüzde en çok ‘serotinin geri alım inhibitörü 
(SSRI)’ olarak bilinen antidepresan ilaçlar bu amaçla 
kullanılmaktadır. Tedavide kullanılan ikinci yöntem ise 
davranış tedavisi olarak bilinen temelde kişinin kork-

tuğu şeye dereceli olarak alıştırılması ve duyar-
sızlaştırılması anlamına gelen tedavidir. Davranış 
tedavisi en az ilaç tedavisi kadar etkili olmasına 
rağmen, uygulanması daha büyük bir çaba, za-
man ve insan gücü, hastadan yoğun işbirliği ge-
rektirmesinden dolayı pek tercih edilmemektedir.

KAYNAKÇA

1. www.ilgincbirbilgi.com
2. www.merakca.com
3. Anabritannica Ansiklopedisi
4. www.psikiyatri.org.tr
5. www.hurriyet.com.tr/sağlık
6. Resimli Bilim Ansiklopedisi
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Hepimizin bildiği gibi dört mevsimin hakkını veren bir ül-
kede yaşıyoruz. Kışlar oldukça sert, yazları aşırı kurak ve 
sıcak geçiriyoruz. Sonbaharı kapalı ve bol yağışlı yaşarken, 
ilkbaharda doğanın uyanışına tanık oluyoruz. Ülkemiz bu 
mevsimsel değişiklikten fiziksel olarak etkilenirken, insan-
lar da hava durumundaki bu değişikliklerden psikolojik 
olarak etkilenmektedir.

Uzmanlar, havaların ruhsal durumumuzu etkilediği konu-
sunda ortak fikre sahipler. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, 
havaların kapalı, sisli, karanlık veya sıcak ve güneşli olması 
insanın ruhsal durumunu, enerjisinin yüksek veya düşük 
oluşunu ve hatta yemeğe karşı olan tercihini bile etkile-
mektedir.

Bu etkilenme kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Kimi 
insan kapalı, yağmurlu havalarda isteksiz, enerjisi bitmiş, 
içe dönük ve mutsuz bir tablo çizerken, bazıları da aşı-
rı sıcaklarda yorgunluk, isteksizlik, çabuk sinirlenme gibi 
belirtiler göstermektedir. Peki, bu niye oluyor? İnsanlar bu 
mevsimsel geçişleri neden bu kadar zor atlatabiliyor? Uz-
manlar bakın bu durumu nasıl açıklıyor.

Hava durumu, kişinin beynindeki fizyolojik dengeyi etkiler 
ve beyindeki bazı kimyasalların fazla salgılanmasına ne-
den olur. Buna bir canlanma diyebiliriz. Bazı kişilerde bu 
canlanma yeterli olmaz ve beyin mutluluk kimyasallarını 

hAVA DURUMUNUN İNsAN 
PsİKoLoJİsİNE ETKİsİ

Ege Akengin
11-U 31658
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yeterli düzeyde salgılayamaz. Isı ve güneş ışıklarından 
yeterli miktarda yararlanmayınca, insanlarda uyku ve 
uyanıklık döngüsü bozulabiliyor. Çünkü akşam sal-
gılanmaya başlayan melatonin hormonu dengesi 
kapalı havalarda değişime uğrar. İnsan kendini aşırı 
yorgun hisseder ve uykuya geçme isteği doğar. Mev-
simsel etkilenmeler sadece kış aylarında olmuyor tabi. 
Isı artışının yaşandığı yaz ayları da insanlar üzerinde 
olumsuz etki gösterebiliyor. Birçoğumuz demez mi-
yiz; ‘Bu havada kim okula gider, hiç canım işe gitmek 
istemiyor’ diye! Isı arttıkça insanların stres düzeyleri 
artıyor ve performanslarını olumsuz olarak etkileye-
biliyor. Bu havalarda insanlar çabuk sinirlendiğinden 
bireyler arası çatışmalarda da artış görülebiliyor. Isı ar-
tışı ve güneş ışığında azalma, insanların negatif duygu 
durumunda değişikliklere yol açarken, açık, temiz ve 
bol güneşli havanın insanları pozitif yönde etkilediğini 
de söylememiz gerekiyor. Olumlu tarafından da ele 
almak lazım ısı artışını. İlkbahar gelince, etraf yeşille-
nip çiçekler açınca, burnumuza gelen toprak kokusu-
nu algılayınca enerjimiz yükselmez mi? Doğa gibi biz 
de canlanmaz mıyız? Moralimiz düzelir, umutlarımız 
artar.

Siz de bu mevsimsel değişimden etkilenip etkilenme-
diğinizi kendinizi test ederek bulabilirsiniz. Aşağıdaki 
belirtilerden en az üç tanesi sizde varsa maalesef bu 
değişim sizi de etkisi altına almıştır.

-Uyku düzeninde değişme
-Uykuya dalmada zorlanma
-Yataktan kalkamama
-Yorgunluk
-Günlük yaptığımız aktivitelere karşı ilgi azalması
-Sinirlilik
-Tembellik
-İşlerinizi erteleme
-Eklem ve kas ağrılarının olması
-Aşırı yemek yeme isteği
-Enerjinizin azaldığını hissetme

Kendimizi bu testten geçirdikten sonra evetleriniz faz-
laysa bu sorunların üstesinden de gelmek mümkün. 
Siz ısı artışından mı yoksa güneş ışığının az olduğu 
yani kış aylarında mı daha kötü oluyorsunuz? Önce 
buna karar verin ve mevsim değişikliklerinden olumlu 
bir şekilde faydalanın.

Sorununuz kış aylarındaysa
•	 Eve kapanmak yerine dışarda vakit geçirmeye ça-

lışın.
•	 Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkın
•	 Hava soğuk olsa da bol bol yürüyüş yapın.
•	 Hayatınıza sporu dahil edin.
•	 Yediklerinizi kontrol edip dengeleyin.
•	 Bir hobi edinin ve ruhsal olarak sizi beslemesine 

izin verin.

Yaz aylarıyla probleminiz varsa
•	 Bol bol su için.
•	 Çok sıcak havalarda dışarı çıkmayın.
•	 Sosyal aktivitelerinizi arttırın.
•	 İnce ve teri emen pamuklu kıyafetleri tercih edin.

Tüm bunları uygularsanız dört mevsimden de hak-
kıyla yararlanabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum ve anın 
tadını çıkarıyorum. Sonuç olarak hayat çok güzel ve 
bunu sonuna kadar yaşamak lazım.

www.saglıksiteniz.com 
www.biltek.tubitak.gov.tr
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Bir adam oğlunu arabasıyla okula götürür, 
yolda bir kaza olur ve baba ölür. Çocuk ağır 
yaralıdır, ambulans gelir. Hastaneye kaldırı-
lan çocuk hemen ameliyat olmalıdır. Ameli-
yat masasına yatırılır. Çok geçmeden cerrah 
gelir ve çocuğu görür görmez “ben bu ço-
cuğu ameliyat edemem, bu benim oğlum” 
der. Öykü burada biter.

Peki, ne olup bitiyor? Bu olay nasıl oluyor? 
Çocuğun iki babası mı var? Hayır. Babalar-
dan biri üvey mi? Hayır. Cerrahın oğlu ya-
ralanan çocuğa çok mu benziyor? Hayır. 
Aslında yanıt son derece basit. Beynimizin 
nasıl kalıplara girebileceğine çok güzel bir 
örnektir bu bilmece. Beynimiz öylesine ka-
lıplaşmış ki, cerrahın kadın, yani çocuğun 
annesi olabileceğini düşünemiyoruz. Bu-
nun sebebi ne olabilir? Erkeğin kadına oran-
la daha zeki olması mı? Yoksa toplumun be-
yinlerimize dayattığı cinsiyetçilik mi? 

Günümüzde eğitimde fırsat eşitliği sayesin-
de kadınlar ve erkekler seçtikleri mesleklerin 
eğitimlerini alarak o mesleği gerçekleştirme 
şansına sahiptir. Birçok meslek yetenek, bilgi 
ve tecrübe ile orantılı olarak geliştirilebilir ve 
kazanılabilir. Buna rağmen hâlâ toplumu-
muzda mesleki değerlendirmelerde cinsi-
yetçi bir tavır söz konusu olmaktadır.

ToPLUMsAL CİNsİYET KAVRAMI

Sahra Bingül
11-S 93031
Seden Bayar
11-S 31521
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Cinsiyetçilik, bir cinsiyetin diğerinden üstün olduğu-
nu savunan görüş ve ideolojidir. Bu (bazı istisnaları 
olmakla birlikte); tarihte genel olarak erkeklerin kadın-
lara karşı üstünlüğü şeklinde rastlanır ve günümüz-
de de geçerliliğini yaygın şekilde korumakta, insanlar 
arasında halen etik bir değer ve tabu olarak varlığını 
sürdürmeye ve kabul görmeye devam etmektedir.

Oysa dünyaya birbirinden çok farklı olmayan bebek-
ler olarak geliyoruz, sonra kadın ve erkek olmayı öğ-
reniyoruz. Daha doğumumuzdan başlayan bir süreç 
bu. Kız ve erkek bebeklere konan isimleri düşünün: 
Ceylan/Aslan gibi, Gül/Çınar gibi… Bu isimler onlardan 
beklentilerimizi de gösteriyor. Kızımızın Ceylan gibi 
zarif ve güzel, oğlumuzun ise aslan gibi güçlü ve yırtı-
cı olmasını istiyoruz belli ki! Bu isimler aynı zamanda, 
içinde yaşadığımız kültürde kadınlık ve erkekliğe iliş-
kin değer yargılarıyla bağlantılı. (Sivil Toplum Kuruluş-
ları için Toplumsal cinsiyet Rehberi Bora Aksu) yani 
aslında kadın ve erkek olmanın gerekliliklerini toplum 
belirliyor ve bizlere daha doğar doğmaz dayatıyor.

İlk çağlardan itibaren kadın, mesleki konumda arka 
plana atılan, daha basit, daha az güç ve daha az zekâ 
gerektiren işlerde rol almıştır. Erkek ise fiziksel gücün 
ve zekânın daha ön planda olduğu iş hayatında yer 
edinmiştir. Geçmişten günümüze kadın “anne” statü-
sünde görülüp güç ve zekâdan çok duygusal ve iç-
dürtülerini harekete geçirecek işlerde rol almış ve bu 
yargının ötesine geçememiştir. Günümüzde bile mü-
hendislik, tıp gibi meslek alanlarında eğitim görmeye 
yönelen kadın sayısı erkeklere oranla daha azdır. Kü-
çük yaşlardan beri kız çocuklarına bu tip işlerle uğra-
şıldığında verilen tepki onların bu alanlara yönelme-
lerini engellemektedir. Yapılan anketlere bakıldığında 
bile bu tip meslekler kadına uygun görülmemekte, 
meslek adları geçtiğinde insanların aklına gelen cinsi-

yet erkek olmaktadır. Dolayısıyla istatistiksel olarak ka-
dın-erkek meslek dağılımına bakıldığında mühendis, 
doktor, asker, cerrah, akademisyen ve bilim insanı gibi 
mesleklere yönelimin daha çok erkekler üzerinde yo-
ğunlaştığı görülmektedir. Hatta herkesin dilinde “bilim 
adamı” olarak yer edinen bu kavram günümüzde yeni 
yeni bilim insanı halini almış ve kadının bu mesleki 
dalda rol alabileceğini göstermiştir. Hemşirelik, öğ-
retmenlik, çocuk bakıcılığı denince ise akla ilkin kadın 
gelmektedir. Bu tip meslekler güce yönelik olmamak-
la beraber birçoğu koruma içgüdüsü barındırmakta-
dır, bu yüzden toplumun düşüncesinde bu meslekler 
kadınlarla özdeşleştirilmiştir.

Bu durum eğitim ve iletişim araçlarıyla da pekiştiril-
mektedir. Reklam, gazete, haber ve ders kitaplarında 
yer alan görsellerde verilen aile tablosunda ataerkil 
toplumun örneği görülmektedir. Bu görsellerde kadın 
ev işleriyle uğraşırken, erkek işten yorgun döner ve 
oturarak gazetesini okur. Haber bültenlerinde ev ve 
mutfak işleri, temizlik gibi konularda “kadınlara” başlığı 
atılarak bu işler kadının yapması gerek görev olarak 
gösterilmektedir.

Oysa kadına toplumda gerekli imkânlar sağlanıp, ay-
rımcılık düşüncesi bir kenara itildiğinde, kadının erkek 
işi sayılan işleri yapabildiği görülmüştür. Kadın top-
lumda erkek ne yapabilirse yapabilme hakkına sahip 
olmalı, kadın erkek eşit görülmeli ve mesleki konular-
da ayrım yapılmamalıdır. Kadını toplumda hak ettiği 
yere taşıdığımızda birçok alanda gelişme daha hızlı 
sağlanabilir. Basit bir bilmecede bile yanılan beyinle-
rimizi bu ayrımcı düşüncelerden kurtarmalı ve kadını 
hak ettiği yere taşımalıyız.
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İnsan haklarının sıklıkla ihlal edildiği günümüz 
toplumunda özellikle kadın haklarının ihlali ve cinsiyet 
ayrımcılığı günden güne artış göstermektedir. Yakın 
zamanda yaşanan acı verici olaylar, Özgecan’a karşı baha-
nesi olmadan işlenen suç ve beraberinde gelen tepki, şid-
det ve tacize ya da genel ifadesiyle kadın haklarına dikkat 
çekmeyi gerektirmektedir. Dünya’da ve ülkemizde bu ko-
nudaki hareketler nelerdir? 

Öncelikle 8 Mart Kadınlar Günü, kadın hakkı 
ihlallerine karşı uluslararası kabul gören bir tepkidir diye-
biliriz. Kadına şiddet konusuna daha geniş bir çerçeveden 
baktığımızda şiddetin en temel sebebinin insana değer 
verilmemesi ve insan haklarının yok sayılması olduğunu 
söyleyebiliyoruz. İnsan Hakları, insanın sırf insan olarak 
herhangi bir koşula veya statüye bağlı olmadan doğuştan 
sahip olduğu dokunulmaz, vazgeçilmez, üstün nitelikli ah-
laki değerlerdir. Haklarımız bireyler arası herhangi bir ayrım 
yapılmaksızın hukuk sistemiyle koruma altına alınmıştır. Bu 
anlamda herkes yasalar önünde eşittir. Ancak şu da yok sa-
yılamaz bir gerçektir ki, yasalar her zaman gerektiği gibi uy-
gulanmaz ve hakların gerektiği gibi uygulanmadığı durum-
lar oluşabilir. Bunun gibi durumlara tarihte de rastlanmıştır 
ve günümüzde, 8 Mart’ın Kadınlar Günü olarak kutlanıyor 
olması da işte böyle bir durumun sonucudur. 

18 ve 19. Yüzyıllarda yaşanan Sanayi devriminin 
ardından oluşan yeni işçi sınıfının toplumun en kalabalık 
kısmını oluşturmasına karşın, ekonomik ve siyasal haklar-

sEssİZ KALMAYALIM

11-C Öğrencilerinin 9 Mart 2015 Tarihinde Gerçekleştirdikleri Dünya Kadınlar Günü Etkinliğinden...

11-C Sınıfı
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dan yoksun olmaları nedeniyle 8 Mart 1857’de New 
York’ta kadın dokuma işçileri greve başlar. Polisin ola-
ya müdahalesi sırasında fabrikada kitli kalan 129 kadın 
işçi binada çıkan bir yangınla hayatını kaybeder. Ha-
yatını kaybeden kadın işçilerin cenazesine 10 bin kişi-
nin katılmasıyla 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü olarak 
anılmaya başlanır. 

Kadının sahip olduğu evlenme, boşanma 
hakları, bedensel ve kamusal haklar tamamen iki cin-
siyetin eşitliği üzerine kuruludur. Kadın ve erkeğin bir 
aileyi ve evi eşit paylaşması, ekonomik olarak aile ya-
şamına eşit derecede destek olmaları, doğru psikolo-
jik, ekonomik ve fiziksel koşullar sağlanamayıp anla-
şamamazlık oluştuğunda eşlerin boşanması iki tarafın 
da hakkıdır. Kadınlar olarak sahip olduğumuz hakların 
ihlal edilmesi, yok sayılması, günümüzde kadınların 
yaşadığı en yaygın ve önemli soruna, yani kadına yö-
nelik şiddete neden olmaktadır. Peki, şiddet nedir? 

Şiddet, en geniş tanımıyla gücün, otoritenin 
ve üstünlüğün kötüye kullanımıdır. Bir tür özgürlük 
ihlalidir. Dünya Sağlık Örgütü, şiddeti, fiziksel veya 
ruhsal bir hasara yol açmak amacıyla sahip olunan 
gücün bir kişiye, gruba, topluma ya da kendine karşı 
kullanımı olarak tanımlar. Şiddetin, tacizin, istismarın 
tanımlarında dikkat edilmesi gereken nokta bir amaç 
ve kasıt taşımalarıdır. Bunlara sebep olan kontrol kaybı 
değildir. Şiddet, bir seçimdir; bilinçlidir. Şiddet kelimesi 
genelde yalnızca fiziksel hasar veren eylemler için 
kullanıldığından aslında şiddetin birçok türü olduğu 
unutuluyor. Şiddetin farklı dışavurumları olabilir, 
tacizin birçok alt türü vardır. Şiddet, fiziksel olabildiği 
gibi psikolojik, cinsel ya da ekonomik şekillerde de 
karşımıza çıkabilir. Fiziksel şiddet, hepimizin bildiği 
gibi doğrudan temasla veya fiziksel hasara yol açacak 
bir araçla kişiye zarar vermektir. Fiziksel üstünlük 
sağlanarak sergilenen zararlı tutum ve davranışlardır.

Cinsel istismar, dünyanın her yerinde görülen 
en yaygın ve tehlikeli istismar biçimi sayılabilir. Herkes 
cinsel istismara uğrayabilmektedir ancak istatistiksel 
olarak kadınların ve çocukların cinsel istismarla daha 
çok karşılaştığı söylenebilir. Kadınların yaklaşık %15-
25’i, erkeklerin de %5-15’i çocukken cinsel istismara 
uğramıştır. Peki, özellikle kadınların en büyük korkula-

rından olan cinsel şiddet nedir? Kişinin rızası dışında, 
kişiyi rahatsız edecek her türlü cinsel yaklaşım ve tu-
tumdur. Cinsel taciz yalnızca temasla olmaz. Her ka-
dının, neredeyse her gün maruz kaldığı laf atma, sözle 
taciz durumları da cinsel tacizdir ve hafife alınmama-
lıdır. Bir durumun cinsel şiddet sayılması için tecavüz 
noktasına gelmesi gerekli değildir, tanımlandığı üzere, 
rahatsız edici her türlü cinsel tutum, şiddettir.

Peki, aile içi şiddet gören, hakları ihlal edilen 
kadınlar kocalarını neden terk etmiyor? Birçoğumuz 
gazetede okuduğumuz şiddet haberlerini gördüğü-
müzde veya bir kadının kocası tarafından öldürüldü-
ğünü öğrendiğimizde kendimizde bu soruyu sormu-
şuzdur. Şansı varken neden çekip gitmemiş ki? Fakat 
bu aslında düşündüğümüz kadar kolay değil. Birçok 
kadın terk etmeyi istese bile içinde bulundukları du-
rum bunu engellemektedir. 

Şiddete maruz kalan kadınların şiddetin 
durmasını istemesine karşın ailelerini parçalamak, 
çocuklarını babasız veya annesiz büyümek 
zorunda bırakmak istememeleri, maddi sorunlarla 
karşılaşmaktan korkmaları ve bütün bunların yanı sıra 
şiddeti uygulayan kişiden tehdit alıyor olmaları ko-
calarıyla beraber kalmalarının nedenlerindendir. Bu 
tehditler ekonomik, psikolojik veya fiziksel olarak ger-
çekleşebiliyor. Kadınların karılaştığı bütün bu zorluklar 
ise evde kalıp şiddete katlanmayı, terk edip korkuyla 
yaşamaktan daha iyi bir seçenek gibi gösteriyor. 

Kadına karşı işlenen bu suçlar ve yapılan hak 
ihlalleri karşısında çözüm olarak ne sunabiliriz? Soru-
nun temel kaynağının eğitim olduğunu söyleyebi-
liriz. Çocuklara küçük yaştan itibaren hem aile hem 
okul ortamında insanların sadece insan oldukları için 
eşit görülmesi ve saygı duyulması gereken varlıklar 
olduğunu öğretmek birincil çözüm olacaktır. Toplum 
yaşamıyla ve aile hayatıyla tanışmasını eşitlikçi ve ay-
rımcılıktan uzak bir ortamda yapan çocuklar ile top-
lumsal yapıda sağlıklı ilişkiler artacaktır. 

Eğitimin yanı sıra bilinçlendirme yapılması 
gerekmektedir. Televizyon, süreli yayınlar veya inter-
net gibi iletişim araçlarında soruna dikkat çekilmeli, 
karşı hareket desteklenmeli ve ihtiyacı olan insanla-
ra bir çıkış noktası sunulmalıdır. Yardım kuruluşlarına 
yönlendirme yapılmalı ve en önemlisi de topluma 
haksızlık karşısında sessiz kalınmaması gerektiği öğ-
retilmelidir. Unutmamalıyız ki haksızlık durumunda 
sessiz kalmak, haksızlığı yaratanın tarafında olmaktan 
farksızdır. Her ne kadar yerleşmiş olan “Bizi ilgilendir-
mez.” ifadesi çoğunluğu yönlendirse de haksızlığa 
uğrayan insan için bir kişinin bile desteğinin büyük 
fark yaratabileceği ve o insana güç kazandırabileceği 
de unutulmamalıdır. Şiddet bir “aile meselesi” değildir; 
bir suçtur. 

Aile içi şiddete maruz kalıyorsanız veya kalan birini 
tanıyorsanız lütfen sessiz kalmayın:

Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı: 0 212 656 96 96

Mor Çatı: 0 212 292 52 31-32
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İnsanın insana ve yarattığı olgulara olan açlığı, hayatı sos-
yal bir ava dönüştürür. İnsanlar bu avda yırtıcının avına 
saldırdığı gibi diğer insanlara ve aynı şekilde yarattıkla-
rı olgulara yaklaştığı sürece, tükenmeye ve tüketmeye 
mahkumdur. Sosyallik insana büyük gelişim imkanları 
sunmuştur. Tarihin en başında insanoğlunun doğumun-
da bile yaşamasını ve soyunu devam ettirmesini sağlayan 
şey, bir grup haline gelmiş olmasıdır. Fakat sosyalleşmenin 
kusurları bu dönemde ortaya çıkmamıştır. Bunun nede-
ni insanın öncelikle fiziksel sıkıntıları üzerinde hakimiyet 
kurması zorunluluğundandır. Bu aşılması gerekli bir bari-
yerdir, çünkü fiziksel acı, sıkıntı veya sorunlar psikolojik so-
runlardan çok daha keskin ve etkilidir. Bunu birkaç örnekle 

İ.Fırat Kaplan 
11-Y 93058

sosYAL AV
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açıklamak gerekirse; besin bulamayan açlıktan derisi 
kemiğine yapışmış bir insanın sorun edeceği şeyler 
arasında yalnızlık, dışlanmışlık, bunalmışlık, stres yok-
tur. Bastırması gereken ilk şey açlığı ve açlığın sebep 
olduğu acıdır; çünkü fiziksel acı, duygusal acının aksi-
ne insanı hayvan kimliği ile yakınlaştırır ve iç dürtüleri 
ile hareket etmesine imkan sağlar. Bir başka açıdan 
bir insanın en kötü gününü geçirdiğini varsayalım. O 
insanın duygusal acısı sert bir yumruğun acısıyla yer 
değiştirmiş olsaydı ve her üzüntüsünde bu acı etki 
gösterecek olsaydı dünyadaki ölümlerin çoğu intihar 
vakaları olurdu. 

Topluluk haline gelmek, fiziksel ihtiyaçların düşünsel 
ihtiyaçlardan daha fazla etkisinin olmadığı dönem-
lerde, yararını yavaş yavaş zarara çevirmiştir. Toplum 
içinde yaşamanın sunduğu getiriler tabi ki bugün de 

yararını sürdürmektedir. Fakat aynı zamanda insanı 
tarih boyunca hiç olmadığı kadar stresli, karamsar ve 
tükenmiş bir hale getirmiştir. Bazıları bunun bireysel-
cilik fikrinin ortaya çıkışının ve insanların toplumdan 
ve çoğunluktan önce kendi yararını gözetmesinden, 
yaşadığımız dönemde insanları tek bir fikrin altında 
toplayacak bir dünya savaşı ya da felaket olmama-
sından dolayı olduğunu söylemektedirler. Bu kısmen 
doğru kısmen yanlış bir düşüncedir. Evet büyük tra-
jediler sonrasında toplum, toplum fikri kurulurken or-
taya atılan ütopik toplum hayaline yaklaşır fakat asla 
tam yerine geçemez. Bu eksiklikle beraber her yozlaş-
mada, her sınıfsal ayrılıkta ve her toplumsal çatışma-
da toplumu eski haline getirmek için insanları bir fikir 
altında toplayacak bir trajediye ihtiyaç duyacağımızı 
düşünürsek; dünya nüfusu kurduğu düzeni sürdüre-
bilmek için yeterli değildir ve çarkının dönmesi için 
daha fazla kurbana ihtiyaç duymaktadır. Bu da bizi in-
sanı ve psikolojisini bu hale bireyselcilik, bencillik ve 
koordine olamama değil de neyin getirdiği sorusuna 
iter.

İnsan kendini toplumsal başarılara, hüzünlere ve olay-
lara bağımlı hale getirmiştir ve bireysel başarılardan 
ve yıkımlardan uzaklaşmıştır. Bu durum onu grup ha-
linde işlev gösterebilen bir varlık haline getirmiştir. Ya-
şadığımız dönemde olduğu gibi düzen, bireyselciliğe 
biraz dahi olsa müsaade etse bireysel başarı göstere-
bilen istisnai azınlık haricindeki bütün insanlar kendi-
lerini yetersiz ve dışlanmış hissedeceklerdir ve bu da 
bizi insanın bugünkü psikolojik halinin sebebine gö-
türür. Ne yazık ki, insanın bu bağımlılığını yenme gibi 
bir olanağı yoktur. Zira bu hastalığı insanı yıllar önce 
yenmiştir ve insanı bu durum karşısında yalnızca ken-
di tükenişini seyretmeye mahkum bırakmıştır.
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İnsan kuşkusuz doğadaki canlıların en üstün 
olanıdır. Buna rağmen insanların çoğu hâlâ hay-
vanlar ile kendilerini bilinçsizce ayırır, bambaşka 
kefelere koyar. Doğanın kanunlarının sosyal or-
tamda da geçerli olduğunu ve yaşam alanlarının 
dev betondan ormanlar olduğunu anlayamaz. 
Alfalık ve betalık terimleri bu nedenle insanın ya-
şam alanlarında halen geçerliliğini sürdürmek-
tedir. Fakat doğada kusursuz işleyen bu düzen 
insanın yaşam alanlarına gelince kusurlu bir hale 
gelir. Bunun nedeni insanın yaşam alanlarında 
alfalığın, maskülenlikle değil parayla sağlanması-
dır. Paranın yanı sıra zihinsel düzeydeki evrim de 
modern doğal seçilimde önemli rol oynamıştır.

Mustafa Gün Damatoğlu
11-Y 127062

sosYAL DARWİNİZM ÜZERİNE
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Aynı doğada olduğu gibi, şehirler 
ve kentlerde de güçlü olan hayatta 
kalıp soyunu devam ettirirken güç-
süzün soyu bir süre sonra kırılma ve 
yok olmayla sonlanır. Paranın peşin-
de bu düzendeki yozlaşmayı da sü-
rüklemesinin asıl nedeni paranın so-
mut olmasıdır. Yani çalınabilir veya 
devredilebilir, elden ele aktarılabilir. 
Bu, gücün artık somut ve bireysellik-
ten uzak bir niteliğe sahip olduğunu 
gösterir. Bu şekilde güçlü olmayan 
bireyler de bu kuvvetten faydalanıp 
soylarını devam ettirebilirler. İnsan-
lara uyarlanan evrim teorisinde de-
ğişim gösteren bir faktör ise parayı 
elde etmek için maskülenliğin de-
ğil zekanın gerekli olmasıdır. Bunun 
sonucunda haksız kazanılmayan 
paranın -gücün- ancak ve istisnai 
koşullar dışında zeka ile kazanılması 
nedeniyle artık insanın evrilen kısmı 
bedeni olmaktan çıkıp zekası haline 
gelmiştir. Bu nedenle artık dünyada-
ki hayatta kalma savaşı yerini zeka 
savaşına bırakmıştır.

Alfa, topluluk içerisindeki baskın bi-
reylerin her birine verilmesi uygun 
olan sıfattır. Bunun yanında beta 
toplum ise alfa topluluğunun al-
tında yer alan dominantlıktan uzak 
bireylerdir. Alfa ve beta bireylerden 

oluşan bu topluluk içerisinde «80/20» kanunu 
bulunmaktadır. Bu kurala «Pareto İlkesi» de den-
mektedir. İtalyan iktisatçı Vilfredo Pareto’ya göre 
toplum %20’yi oluşturan “önemli azınlık” ile dip-
teki %80’den oluşan “önemsiz çoğunluk“ arasında 
bölünmüştür. Bu %20’lik kesim toplumdaki lider 
yani alfa bireylerden oluşmaktadır. Bu bireyler 
yaptıklarının sonucunu tahmin etmekte ve neyin 
önemli neyin önemsiz olduğu konusunda kesin 
tahminler yürütebilmektedirler. Bu özellikleri on-
ları toplumda başarılı ve dolayısıyla baskın olma-
ya iter. Maskülenlik gibi bu tahmin becerisinin de 
bir ucu aileden bir ucu deneyimlerden gelir. Ai-
leden gelen taraf çocuğa aktarılan deneyimler ve 
bilgilerin yanı sıra bu yetinin gereksinimlerinden 
biri olan zeka kapasitesidir. Bu kapasite belirli bir 
engel durumu olmadığı sürece bireyin zekasal 
gelişiminde sınırlama yaratmaz. Bu zeka kapasi-
tesine sahip olan bireyler olayları daha kapsam-
lı görüp daha gerçekçi canlandırabilirler. Ve bu 
sayede sosyal yaşamlarındaki gözlemlere göre 

bu beceriye sahip olan ebeveynlerin çocukları 
da bu sonuçları tahmin edebilme yetisine sahip 
olacaktırlar. Bu yetinin üzerine yeni nesil tarafın-
dan deneyim de eklendiği takdirde bu bireyler 
ebeveynlerinden de üstün olma ihtimaline ka-
vuşur. Bunun nedeni ebeveynlerin çocuklarına 
kendi deneyimlerini ve nasıl baskın olunacağını 
gelişimleri boyunca isteyerek veya istemeyerek 
göstermekten kaçınamayacak ve hiçbir bilgiyi 
esirgemeyecek olmalarıdır. Bu yetiye sahip olan 
bireyler, arzuları ne olursa olsun elde etmeye 
yatkın bireyler haline geleceklerdir. Modern top-
lumda ise güç, para ve kariyer ile neredeyse eş 
anlamlı olduğundan dolayı başarılı azınlık ge-
nelde isteklerini bu noktaya çevirir. Bu nedenle 
istisnai koşullar dışında başarılı insanlar maddi 
açıdan kuvvetli insanlardır.

Her toplum içerisinde bireyler üçe bölünür: yetisi 
olan ve bunu kullanan bireyler, yetisi olup bunu 
kullanmayan bireyler ve yetisi olmayan bireyler. 
Tüm bu özelliklerden oluşan topluluklar bir ara-
ya geldiği takdirde belirgin bir hiyerarşi oluşur. Bu 
hiyerarşi güçsüz olanın yok oluşuna ve güçlüle-
rin kendilerinden daha kuvvetli bireyler yaratarak 
güçsüz konuma düşmeleri ile sonsuz bir dön-
güye girer. Buna da sosyal evrim yani «Sosyal 
Darwinizm» denir.

Tracy, Brian. (2002), Ye O Kurbagayi, Arıtan yayı-
nevi, İstanbul.
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2013-2014 TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri 
Proje Yarışmasında sergilenmiştir.

 Genç bireylerin, özellikle lise öğrencile-
rinin olgunlaşırken geçirdikleri değişimlerden en 
önemlileri yetişkin hayatına adım atmaya baş-
lamaları ve sosyal ortamlarda da bu gelişmeyi 
göstermeleridir. Bir lise öğrencisinin sosyal çevre 
içindeki yeri o birey için yetişkinlikte edinebilece-
ği sosyal konumu gösterir. Bu nedenle birey için-
de bulunduğu sosyal çevreye bir şekilde kendini 
uydurmak istemektedir. Benim TÜBİTAK projemi 
lise öğrencilerinin tüketim alışkanlıkları ve bunla-
rın nedenleri üzerine yapmaya yönelten etken de 
bu oldu. Çünkü bana göre gençlerin sosyal çev-
relerinde kabul görmelerini etkileyecek faktörler-
den birisi de bireylerin kullandığı markalar idi.

Çağımızda insanların ekonomik ve sosyal 
yaşamlarının değişmesi tüketim alışkanlıklarının 
da değişmesini beraberinde getirmiştir. 20. ve 21. 
yüzyılın değişen ekonomisi ve sosyo-ekonomik 
koşullarına bağlı olarak gençlerin alışverişlerinde 
ve tüketim alışkanlıklarında bir değişim gözlen-

Ömer Erencan Dural
12- B 42146

GENçLERİN TÜKETİM EĞİLİMLERİ VE 
MARKALARIN ETKİsİ
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mektedir. Gençler satışa dönük yeni pazarlama tek-
niklerinin hedef gruplarından biri olarak ve tüketim 
eğilimlerine yön verilebilecek bir grup olarak, yeni 
oluşturulan ürün markalarının benimsetilmesinde iş-
letmeler tarafından önemli görülmektedir. Aslında bir 
marka sadece bir logo veya isimden ibaret değildir, bir 
tüketici kullandığı marka ile aynı zamanda o markanın 
yansıttığı imaj hakkında taşıdığı duygu ve düşünceleri 
de ifade etmektedir.

Yaptığım araştırmadaki lise öğrencilerinin 
tüketim alışkanlıklarını belirlemek için kullandığım 
ölçeklerde en çok dikkat çeken ölçek cümlelerinden 
birisi “Alışverişlerimde marka ürünleri tercih ederim.” 
idi. Bu konuda verilen cevaplar ise bireylerin çoğu-
nun marka ürünlere yöneldiğini belirtmekteydi. Bu 
durumun cinsiyetlere bağlı olup olmadığı incelendi-
ğinde ise cinsiyetlerle marka ürünleri tercih etmenin 
arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı gözlenmiştir. 
Bireylerin marka ürünleri tercih etmelerinin nedenleri 
incelendiğinde ise daha çok markaların kaliteli ve gü-
venilir olması, bunlardan sonra da alışkanlıkların etki 
ettiği gözlemlenmiştir. 

Yapılan ölçek değerlendirmesinde aynı za-
manda bir sürü olumlu ve olumsuz cevabın alındı-
ğı cümleler de oldu, ancak bu cümleler daha sonra 
cinsiyetlere bağlı olarak incelendiğinde daha net 
olumlu veya olumsuz cevap alınan sonuçlar ortaya 
çıktı. Bunlar ise genellikle bireylerin alışverişlerinde 
paralarını nereye harcadıklarını öğrenme amacıyla 
oluşturulmuş cümlelerdi. Mesela bu cinsiyetler arası 
ayrımın en açık bir şekilde belli olduğu maddelerden 
birisi “Alışveriş yaparken en çok giyim eşyalarına ve 
takı, şapka, çanta, kemer gibi aksesuarlara yönelirim.” 
maddesiydi. Bu madde cinsiyetler gözetilmeksizin 
incelendiğinde “Tamamen Katılıyorum”, “Oldukça Ka-
tılıyorum” ve “Çok Az katılıyorum” seçeneğini işaretle-
yenlerin yüzdeleri birbirlerine çok yakındır. Ancak bu 
durum cinsiyetlere göre incelendiğinde daha net bir 
sonuçla karşılaşılmaktadır.

Cinsiyete bağlı olabilecek diğer maddeler incelendi-
ğinde ise;

•	 Erkeklerin çoğunluğunun alışverişlerinde 
elektronik eşya ve aksesuarlara yöneldikleri, 
bu eğilimin kızlarda daha düşük olduğu,

•	 Kızların çoğunluğunun alışverişlerinde giyim 
eşyalarına ve takı, şapka, kemer gibi aksesuar-
lara yöneldikleri, bu eğilimin erkeklerde daha 
düşük olduğu,

•	 Bireylerin yarısının alışverişlerinde kitap, der-
gi, CD, DVD gibi ürünlere yöneldiği,

•	 Kızların çoğunluğunun alışverişlerinde sine-
ma, tiyatro, konser gibi kültürel etkinliklere 
para ayırdıkları, bu eğilimin erkeklerde daha 
düşük olduğu,

•	 Kızların çoğunluğunun alışverişlerinde kişisel 
bakım ürünlerine yöneldikleri, bu eğilimin er-
keklerde daha düşük olduğu gözlemlenmiştir.

Bireylerin yeni markalar veya kullandıkları mar-
kalar hakkındaki bilgileri nereden elde ettikleri araş-
tırıldığında ise çoğunlukla internetin kullanıldığı 
gözlemlenmiştir. Bunun haricinde bireylerin marka 
kullanmalarındaki etkiler incelendiğinde ise aile ve ar-
kadaşlarını içeren sosyal çevrelerinin ve popüler olma 
isteklerinin marka ürünlere yönelmelerinde etkisinin 
olmadığı gözlemlenmiştir.

Sonuç olarak bu bulgular üretici ve pazarlayıcı 
firmaların ürettikleri ve pazarladıkları mallarda gençlik 
gruplarının cinsiyetlere göre değişen tüketim eğilim-
lerini gözettikleri gerçeğini ve bu doğrultudaki göz-
lemlerimizi desteklemektedir. Yine bu bulgular mar-
ka ürün üreten ve pazarlayan firmaların, güvenilir ve 
kaliteli ürünler üretme eğilimlerini desteklemektedir. 
Çünkü verilerimiz bireylerin markalara yönelmesinde 
en büyük etkenin ürünlerin kaliteli ve güvenilir oldu-
ğunu göstermektedir. Ayrıca tercih edilen ve yeni çı-
kan markalar hakkındaki bilgilerin daha çok internet-
ten öğrenilmesi, günümüzde internet reklamcılığının 
artmasına ve reklam firmalarının veya pazarlama şir-
ketlerinin bu alanda gençliği hedef kitle olarak belirle-
melerine neden olduğu gerçeğini desteklemektedir.
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Ne? New York’ta bir araya gelen ve daha sonra batı yakası kar-
deşliğine katılan bir grup Amerikan şairleri ve yazarlarından oluş-
muştur. Beat Kuşağı doğaçlama ve tutkulu diyalog ile ilgilenmiştir.
Ne zaman? 1950’ler
En çok tanınan eserler? Yolda (Jack Kerouac), Uluma (Allen Gins-
berg), Çıplak Şölen (William S. Burroughs)

Columbia Üniversitesi’nde okuyan gençlerin başlattığı 
politik ve edebi akım, İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika’sının 
hızla liberalleşme sürecini başlatmıştır. Amerikan Hippi Hareke-
ti’nin ideolojik temellerini atan Beat Kuşağı, toplumsal ölçütlere 
başkaldırmış, cinselliğin bir tabu olmadığını ve açıkça ve sansür-
süz konuşulabileceğini belirtmiş, kadın haklarını savunmuş, ma-
teryalizm ve kapitalizme başkaldırmıştır. Amerika’daki çevre hare-
ketleri yine bu dönemde başlamış, Kızılderililerin Amerika’nın asıl 
sahibi oldukları fikri öne sürülmüş ve yerlilere bu süreçte çeşitli 
haklar sağlanmıştır. Yasadışı uyuşturucu kullanımı, açık cinselli-
ği savunmakla ve hedonist olmakla suçlanan Beat Kuşağı, insan 
katılımı bağlamında çok büyük bir hareket sayılmazken, dönem 
yazarlarının barışçıl direnişi hem Amerikan Edebiyatı’nda hem de 
sosyal yaşamda tabuların yıkılmasında büyük rol oynamıştır. Beat 
Kuşağı temelinde anlamın hedef olamayacağını, anlamın arayışın 
kendisinde olduğunu düşünmüşlerdir. Jim Morrison da “Dünyayı 
istiyoruz, hemen şimdi istiyoruz” diyerek, arayışın ne denli büyük 
olduğunu somutlamıştır.

BEAT KUŞAĞI

Selin Yalçın
12-I 42159
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Beat Kuşağı Edebiyatı, 
özünde T.S Elliot’ın edebi sti-
line ve parçası olduğu İngiliz 
Neoklasisizm Akımı’na tepki 
olarak doğmuştur. “Sanat için 
sanat”ın yapılmaması gerek-
tiğini savunan Beat yazarları, 
edebiyatın toplumsal bilinç-
lendirme yolu olarak kullanıl-
ması gerektiğini düşünmüş ve 
yapıtları üzerinden savunduk-
ları değerleri ve bunun neden-
lerini yansıtmışlardır. 

Columbia Üniversi-
tesi’nde bir edebi toplulukta 
tanışan bir grup öğrenci (Ke-
rouac, Ginsberg, Carr, Chase), 
Büyük Bunalım sonrası işsizle-
rin demiryollarına düşmesi gibi 
amaçsızca otostopla Ameri-
ka’yı dolaşmaya başlamıştır. 
Gittikleri her eyalette yeni in-
sanlarla tanışıp, adı henüz ko-
nulmasa da sisteme, geleneğe 
ve alışıldık yaşam biçimlerine 
muhalif bir kitle oluşturmuş-
lardır. New York merkez olmak 
üzere, Denver ve San Francis-
co’da toplanmışlardır. Sonuçta 
San Francisco’yu merkez alan 
bu hareket, ilerleyen dönem-
lerde San Francisco Rönesans’ı 
olarak anılacaktır. 

1960’lara girilirken de Beat Hareketi ve Beat 
Kuşağı’nın etkileri, Amerikan yer altı gençliğinin ön-
cüsü haline gelmiş ve müzikten sinema sektörüne, 
şiirden romana her alanda etkisini göstermeye başla-
mıştır. 60’ların öne çıkan müzisyenleri Beat Kuşağı’nın 
ideolojilerinden ciddi anlamda etkilenmişlerdir. The 
Doors, Bob Dylan, The Rolling Stones, The Beatles, 
Pink Floyd gibi gruplar yaptıkları deneysel çalışma-
larla Beat Kuşağı’nın gelenek muhalif, özgürleştirici, 
yenilikçi karakterinin müzikteki temsilcileri olmuş-
lardır. Örneğin; 1950’lerin mülkiyetsizlik, aidiyetsizlik, 
bireysellik gibi değerlerini merkezine koyan Hippiler 
doğrudan Beat Kuşağı’nın derin etkisini taşımaktadır. 
Amerika’daki Vietnam Savaşı’na tepki olarak doğan 68 
karşı-kültür hareketleri de eylem pratiğinde Beat Ku-
şağı’nın tavrına yakın bir duruş sergilemiştir.
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FELSEFE OLİMPİYATLARI

Zümremiz öğretmenlerinden Müge DÖLEK tarafından rehberliği yapılan öğ-
rencimiz 12-J sınıfından 32766 No’lu Yalın AKÇEVİK okulumuz adına 9 Ka-
sım 2014 tarihinde Tevfik Fikret Lisesinde yapılan 19. Felsefe Olimpiyatlarına 
katılım sağlamıştır. Öğrencimize destekleri için teşekkür ederiz.

KAPADOKYA GEZİMİZ VE ANKET ÇALIŞMAMIZ

15–16 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Kapadokya Gezisinde 11-N 
ve M sınıfı öğrencilerimiz tarafından yörenin özelliklerini kavratabilmek için 
bir anket çalışması yapıldı. Anket soruları turizm sektöründe çalışanlara, yöre 
halkına ve turistlere yöneltildi. Değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki veri-
lere ulaşıldı.

Turizm sektöründe çalışanların çoğu 
turizmin, ekonomiyi geliştirdiğini, 
çevreyi daha değerli kıldığını ve kül-
türel etkileşimin yayılmasını hızlandır-
dığını belirtirken aynı zamanda çev-
reyi tahrip edip, yapısını bozduğunu 
ve aile yapısında da bozulmalara yol 
açtığını vurguladılar. Onlara göre böl-
gede en etkileyici yerler Uçhisar Kalesi 
ve Göreme Açık Hava Müzesi. Sektör 
çalışanlarının izlenimlerine göre böl-
geye en çok Uzakdoğu’dan misafirler 
geliyor. Amerikalı misafirler ise kültür 
hakkında detaylı bilgi almak istiyorlar. 
Ayrıca turizm gelirlerini arttırmak için 
bölgeye alternatif sağlık merkezlerinin 
açılması, restoranlarda eğitimli per-
sonelin çalıştırılması, altyapıya önem 
verilmesi, müze giriş ücretlerinin dü-

şürülmesi ve tanıtımlara daha ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyorlar. Bölgede çekilen film ve dizilerin bölge-
nin daha popüler olmasını sağladığını, fakat bununla beraber çevre kirliliği sorununun da göz ardı edilemeye-
cek kadar arttığını düşünen turizm sektörü çalışanları; kültürel mirasımız olan Peri Bacalarının bir başka güzel 
olduğunun ve turistler tarafından çok beğenildiğinin altını çiziyorlar.
Yöre halkı için turizm; ekonomiyi geliştirip, daha eğitimli ve bilinçli olmaya yararken çevrenin tahrip olmasına 
ve değerlerin önemsizleşmesine neden oluyor. Kapadokya deyince yöre halkının aklına ilk önce Peri Bacaları, 
balonlar ve tur otobüsleri geliyor. Bölgede en çok beğendikleri yer ise Ihlara Vadisi. Ayrıca butik otellerin güzel, 
testi kebabının lezzetli olduğunu, balonların parayı, turistlerin ise bereketi çağrıştırdığını düşünüyorlar. Onlar 
için Kapadokyalı olmak bir ayrıcalık. Ancak yeşile hasret olduklarını da dile getiriyorlar.
Ankete katılan turistler ise bölgenin en çok yer altı şehirlerini ve Uçhisar Kalesi’ni beğeniyorlar. Çevrenin güzel-
liği ve kültürün derinliğini müthiş buluyorlar. Onlara göre Peri Bacalarını balonla gezmek, yöre halkının samimi 
yaklaşımları, yöresel yemekler, lezzetli şaraplar ve butik oteller özellikle de taş otellerin tarihi dokusu bölgeyi 
çekici kılıyor. Ancak bozuk yollar, altyapı sorunları ve müze girişlerinin çok yavaş olması giderilmesi gereken 
başlıca sorunlar arasında.
Uygulanan anketin sonuçları bize ülkemizin en önemli kültür miraslarından birisi olan Kapadokya’nın güzelli-
ğini bir kez daha göstermiş, bölgenin turizm için ne denli etkili ve önemli olduğunu dile getirmiştir.

FELsEFE ZÜMREsİNİN ETKİNLİKLERİ
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TARTIŞALIM, KONUŞALIM, YARATALIM
 
Her yıl Kasım ayının üçüncü Perşembe günü, Dünya Felsefe Günü olarak kut-
lanmaktadır. Bu konudaki öneri Türkiye Felsefe Kurumu tarafından getirilmiş 
ve UNESCO tarafından da kabul edilmiştir. 1946 yılında resmen yürürlüğe gi-
ren Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organization: UNESCO), savaş ve çatışmaların ilk 
çıkış yerinin insan zihni olduğunu belirtir. Dünyamızdaki olumsuz gelişmelerin 
önce zihinlerde başlaması nedeniyle, UNESCO birtakım ilkeleri yaygınlaştırmayı 
amaçlamaktadır. Dünya Felsefe Günü dolayısıyla, ülkemizde bazı üniversiteler ve 
liseler etkinlikler düzenlemektedir. Son derece memnunluk verici bu etkinliklerin 
gitgide çoğalması ve felsefenin öneminin daha fazla anlaşılır olması günümüzde 
daha çok önem kazanmıştır. 

İşte bizim okulumuzdaki Felsefe Zümresi tarafından hazırlanan 19 Ka-
sım 2014’te gerçekleşen ‘Dünya Felsefe’ günü çalışmaları ; 

İlk etkinliğimizde Genç-
lik sorunları üzerine yo-
ğunlaşıldı. Öğrencileri-

miz konferans salonumuzda yapılan bu tartışma ortamında 
aile kavramı, insan ilişkileri, toplum, ülke, dünya ve güncel 
konular üzerine kendi fikirlerini dile getirdiler ve bir tartışma 
ortamı yarattılar. 

İkinci etkinliğimiz öğrencilerimizin serbest kürsü diye adlan-
dırdıkları, özgürce konuşabilecekleri ve fikirlerini beyan ede-
bilecekleri bir ortamda geçti. İsteyen öğrenciler serbest kür-
süye çıkarak Özgürlük konusunda fikirlerini kürsüden paylaşabildi.

Serbest kürsü etkinliği sırasında öğrenciler Kolej Sokağında hazırlanan fileye özgürlük ile ilgili görüşlerini yaz-
dılar.

 

Felsefe sorularına cevap vererek bilgi yarışmamıza katılan öğ-
retmen ve öğrenciler çe-
şitli hediyeler kazandılar.
 
Ayrıca etkinlik sırasında 
geliri ihtiyaç sahiplerine 
bağışlanmak üzere ünlü 
filozofların sözleri ile tat-
landırılan felsefe kurabi-

yeleri satışı yapıldı.
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Son etkinliğimizde ise ‘Sinemada Gerçeklik’ konusu yer aldı. “Filozofun 
Mağarasından Günümüz Sinemasına” başlıklı sunumda önce Platon’un 
mağara benzetmesi ele alındı. İnsanoğlunu toplum içerisinde bir mağa-
rada kollarından birbirine zincirlerle bağlanmış ve sırtı mağara kapısına 
dönük esirlere benzeten Platon’un idealar ve nesneler evreni anlatıldı. Ar-
dından Platon felsefesinden bazı göndermeler ve mesajlar taşıyan Avatar, 
Matrix ve Truman Show filmleri bu alanda incelendi.
Bulut Zaçkaya 11-S 82790
Ece Genelioğlu 11-U 31455

EKONOMİ DERSİ ETKİNİĞİ

11. Sınıf Ekonomi dersi işleyişine destek olun-
ması amacıyla, temel ekonomik kavramla-
rın fabrika ortamında nasıl hayat bulduğunu 
görmek ve yerinde inceleme yaparak sisteme 
dahil olabilmek için 26 Şubat 2015 tarihinde 
Felsefe Zümresi tarafından rehber öğretmen-
lerimiz Sibel ÜNTUNA ve Canan ÖZDEMİR eş-
liğinde 11 P-S-Y-Z sınıfları öğrencilerine Uygur 
Savunma Ve End. İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.’ne bir gezi 
düzenlenmiştir. 

2015 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ FELSEFE 
ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ 
Dünya Kadınlar Günü İçin Anlamlı Etkinlik

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 6 Mart 2015 tarihinde 
Lise Kısmımızda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Felsefe 
Zümremizce hazırlanan “Kadına Şiddete Hayır” pano-
suna öğle tatilinde Okul Müdürlerimiz ve öğrencile-
rimiz tarafından isim kokartları takıldı. 11-A sınıfından 
Selin KARAMANOĞLU, Ayça YAVUZ, Ahmet SAKAL 
isimli öğrencilerimizle çalışma sunulmuştur.

11-C Sınıfının Düzenlediği Panelde 
Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekil-
di

Lise Kısmı Felsefe Zümremizin rehberliğinde 
BİY Programı 11-C sınıfı öğrencilerimiz, 9 Mart 
2015 tarihinde konferans salonunda düzenle-
dikleri panelde kadına yönelik şiddete dikkat 
çektiler. Panelistler İlayda Şimşek, Deniz Güç-
savaş, Çağla Berberoğlu ve Ayçe Sağesen, ko-
nuyu beş ana başlıkta ele aldılar. “İnsan Hak-
ları”, “Kadınların Temel Hakları”, “Kadına Yönelik 
Şiddet”, “Kadına Şiddetin Temel Sebepleri” ve 
“Çözüm Önerileri” üzerinde konuşan öğren-
cilerimiz insan hakları kadın, erkek, çocuk de-
meden herkesi içerecek şekilde tanımlarken 
ideal dünyadan çok uzakta olduğumuz için 

kadın haklarının, insan haklarından ayrıca ele alınmasına ve kadını koruyan düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç 
duyulduğunu vurguladılar.
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DÜŞÜN- YAZ FELSEFE DENEME YAZMA 
YARIŞMASI’NDA İKİ ÖĞRENCİMİZ 
FİNALE KALDI

Felsefenin yaşamı anlamlandırma katkısını yazma bece-
rileri ile pekiştirerek okulumuz adına bizi İzmir Felsefe-
ciler Derneği tarafından düzenlenen Düşün- Yaz Felsefe 
Deneme Yazma Yarışmasında temsil eden ve Türkiye’nin 
her yerinden katılan yaklaşık 1500 öğrenciyi geride bı-
rakıp Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan 11- A sı-
nıfı öğrencimiz Ahmet SAKAL Türkiye 7. si ve 11-C sınıfı 
öğrencimiz Hakan KUTLUK Türkiye 8. si olmuşlardır. Bizi 
gururlandıran öğrencilerimize hayat boyu her alanda ba-
şarılar diliyoruz.
 

2015 TÜBİTAK BAŞARILARIMIZ

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Sosyoloji alanında 5, 
Psikoloji alanında 2 proje ile katıldık. Felsefe Öğretmenlerimizden Canan Özdemir’in danışmanlığında çalışan 
11- B sınıfı öğrencilerinden Büşra Bilge ‘Yetiştirme Yurtlarından Çocuk Evlerine Geçiş Sürecinde Gençlerin 
Kimlik Gelişimlerinin İncelenmesine Dair Bir Çalışma; Ankara İli Örneği’ adlı projesiyle bölge birincisi olmuştur. 
Ayrıca;
11-A sınıfından Selin Karamanoğlu ve Ayça Yavuz ‘Silikosiz Hastalığının İşçilerin Sosyal Ve Ekonomik Hayatına 
Yansımaları’, 
11-B sınıfından Cansu Süt ‘Lise Öğrencilerinin Kimlik Gelişimlerinde Rol Model Kavramının Etkisi’ ,
Ata Kösten ve Direnç Onat Altay ‘TED Ankara Koleji’nde Öğrenci Yönetim Kurulu Seçimlerinde Öğrencilerin Oy 
Verme Kriterleri Ve Liderlik Algısı’,
11- C sınıfından Elif Ayça Sağesen ‘Farklı müzik türlerinin başarıya etkisi’,
 : Beliz ÇELEBİ: ‘Down Sendromlu çocukların ailelerinin sorunlarının incelenmesi üzerine bir çalışma’,
11-YZ : Ceren CANSABUNCU : ‘TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi 10. Sınıf Öğrencilerinin Twitter Algısı’ baş-
lıklı projeleriyle yarışmaya katıldılar. 

Çalışmalarıyla yarışmaya katılan tüm öğrencilerimiz ve onlara rehberlik eden Felsefe Zümresi öğretmenlerimi-
ze emeklerinden ötürü teşekkür ederiz.
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Yetiştirme Yurtlarından çocuk 
Evlerine Geçiş sürecinde 
Gençlerin Kimlik Gelişimlerinin 
İncelenmesine Dair Bir çalışma; 
Ankara İli Örneği

Büşra Bilge 11-B 93025

(TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışmasın-
da Bölge Birincisi Olan Proje)

2000 yılında uygulamaya geçilen, ülkemizdeki en 
güncel bakım modeli olan çocuk evlerinin sayısı, gün 
geçtikçe hızla artmaktadır. Çocuk evleri uygulama-
sındaki amaç, ülkemizdeki korunmaya muhtaç ço-
cukları, toplu bakımın getirdiği olumsuzluklardan kur-
tarmaktır. Bu bakım modelinin çocukların gelişimleri 
açısından daha sağlıklı olduğu kanısına varılması so-
nucu, diğer bakım modellerindeki çocuklardan çocuk 
evlerine uyum sağlayabileceği düşünülenler çocuk 
evlerine nakledilmeye başlanmıştır. Yapılan araştır-
malar sonucunda çocukların çocuk evlerinde kaldık-
ları süre arttıkça, çocukların öz değerlilik algılarının da 
arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çocuk evinde ka-

lan çocukların yetiştirme yurdunda kalan çocuklardan 
daha büyük bir bölümü karşılaştıkları sorunların üste-
sinden gelebildiğini, bakım elemanlarının kendilerine 
değer verdiğini, çocuk evindeki arkadaşlarına her ko-
nuda güvendiğini, kaldıkları çocuk evinde kendilerine 
ders çalışmak için uygun ortamın sağlandığını, çocuk 
evinde kalıyor olmanın okul başarılarını olumlu yön-
de etkilediğini belirtmiştir. Yetiştirme yurdunda kalan 
çocukların çocuk evlerinde kalan çocuklardan daha 
büyük bir kısmı ise, kültürel etkinliklere (sinema, tiyat-
ro, opera, …) katılmaları için yapılan organizasyonları 
yeterli bulduklarını ifade etmişlerdir. Bu araştırma so-
nucunda çocuk evindeki çocukların memnuniyetinin 
diğer bakım modellerinde yetişen çocuklardan daha 
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

TÜBİTAK PRoJELERİ
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Farklı Müzik Türlerinin Başarıya 
Etkisi

Deniz Güçsavaş 11-C 72102
Elif Ayça Sağesen 11-C 72195

Müzik geçmişten günümüze toplumsal yaşantının 
kanıksanamayacak kadar önemli bir parçası olmuş-
tur. Projemizde ise müziğin öğrencilerin öğrenme ve 
çalışma sürecine katkılarını incelemek amaçlanmıştır. 
Öğrencilerin müzik eşliğinde daha verimli çalıştıkları-
nı ileri sürmeleri durumundan yola çıkarak, bu çalış-
mada farklı müzik türlerinin akademik başarı üzerin-
de farklı etkiler bırakacağı hipotezi test edilmiştir. Bu 
doğrultuda, çalışmada TED Ankara Koleji Vakfı Özel 
Lisesi 11. Sınıf Uluslararası Bakalorya ve Bilim İnsanı 
Yetiştirme Programlarından seçilen yılsonu ders orta-
lamaları denk 30 öğrenciye öncelikle “Öğrenme Stille-
ri Testi” uygulanmış ve öğrenme stilleri belirlenmiştir. 
Sonrasında hem sayısal hem de sözel yeteneği ölçen 
Biyoloji dersinden konu anlatımı yapılmış, hemen ar-
dından altı farklı müzik türünü dinlemek üzere grup-
landırılan öğrencilere kulaklıkları ile müzik dinletilerek 
konu testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlardan 
yola çıkılarak en yüksek (14.40) ve en düşük (11.20) 
puan ortalamasına sahip müzik türlerinin tekrar test 
edilmesi amacıyla deney belirlenen bu iki farklı müzik 
türüyle yeniden gerçekleştirilmiştir. Yapılan deney-
lerden alınan sonuçlar ve öğrenme stilleri testinden 
çıkan bulgular birlikte yorumlandığında; İşitsel karak-
terdeki öğrencilerin Elektronik Dans Müziği; Görsel ve 
Kinestetik yatkınlığı olanlarınsa Klasik müzikle daha 
yüksek başarı sağladığı görülmüştür. Bu bulgular göz 
önünde bulundurulduğunda, tempolu müziğin gör-
sel ve kinestetik karakterdeki öğrencilerde dikkat da-
ğıtıcı, işitsellerde ise canlandırıcı ve olumlu etki yaptığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Böylece doğru yöntem seçil-
diğinde müzikle öğrencinin ders çalışmasından aldığı 
verimi artırmak mümkün görülmektedir.

Rol Model” Kavramının Lise 
Öğrencilerinin Kişilik Gelişimleri 
Üzerindeki Etkisinin Toplumsal 
Boyutta İncelenmesi

Cansu Süt 11-B 61455

Bu araştırmada, modern sosyolojide “rol model” 
kavramının ergen bireyler üzerindeki olumlu ya da 
olumsuz etkilerinin ve bu etkilerin psikolojik ve sos-
yolojik sonuçlarının incelenmesi amacı güdülmüş-
tür. Konuyla ilintili bulgulara ulaşmak için Ankara ili, 
Çankaya ilçesindeki Anadolu lisesi 11. sınıf öğrenci-
leri arasından rastgele seçilmiş 37’si kız 53’ü erkek 
olmak üzere 60 öğrenciye 17 soruluk bir anket uy-
gulanmıştır. Ankette yer alan sorular aracılığıyla elde 
edilen verileri değerlendirebilmek için sayısal veriler 
“Tüm Öğrenciler”, “Kız Öğrenciler” ve “Erkek Öğren-
ciler” başlığı altında sınıflandırılmıştır. Yapılan çalış-
malar sonucunda gençlerin fiziksel ve ruhsal geli-
şimlerinin tamamlanmadığı ergenlik dönemlerinde 

bir rol modele ihtiyaç duyabilecekleri sonucuna ula-
şılmıştır. Ankete katılan bireylerin büyük çoğunluğu 
rol modellerinin bulunduğunu söylemişlerdir. Sayısal 
veriler değerlendirildiğinde rol modeli olan kız öğ-
rencilerin sayısının rol modeli olan erkek öğrencilere 
kıyasla daha fazla olduğu sonucuna ulaşılabilir. Ayrıca 
“rol model” kavramının kızlar üzerindeki etkisi erkekle-
rin üzerindeki etkisinden daha fazladır. Her iki cins de 
rol model olarak daha çok kendi cinslerinden bireyleri 
tercih etmektedirler ve yine her iki cins de rol model-
lerini kişisel tercihlerine dayanarak seçtiklerini söyle-
mektedir. Kızlar ve erkekler rol model seçiminde ben-
zer değerleri ön planda tutmaktadırlar. Her iki cins de 
rol modelini taklit ettiğini taklit ederken de sahip oldu-
ğu yeteneklerini, sosyal ilişkiler kurmasını, saygınlığını 
ve kariyerindeki başarılarını taklit ettiklerini ifade et-
mektedirler. Ergenlerin rol modellerini daha çok yakın 
çevreden seçtikleri ve daha sonra dışarıya, örneğin 
kızlarda popüler kültüre, erkeklerde spor, siyaset ve 
bilim çevresine yöneldiklerini görüyoruz. Soru soru-
lan bütün bireyler, hayal ve hedeflerini belirlemede rol 
modelin etkisinin bulunduğunu belirtmişler herkesin 
bir rol modeli bulunmalı demişlerdir. Rol modellerini 
kusursuz varlıklar olarak görmediklerini ifade ederek 
onları ger-
çek yaşamın 
dışına çıkar-
mamışlardır.
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silikosiz hastalığının İşçilerin 
sosyal Ve Ekonomik hayatına 
Yansımaları

Selin Karamanoğlu 11-A 71971
Ayça Yavuz 11-A 52505

Türkiye’de işçiler kanuni açıdan sigortalı olarak çalışsa 
da sağlık ve güvenlikleri yönünden tehlike altındadır, 
son yıllarda sıkça yaşanan iş kazaları bu sorunu bize 
yansıtan en iyi örneklerdir. İş yeri temizliğinin ve ça-
lışma alanının yeterli olmamasının, işyerinde güvenlik 
önlemlerinin alınmamasının, işverenlerin ve işyerleri-
ni denetlemekte yükümlü kolların işlerini aksatmala-
rı nedeniyle işçi sağlığı güvence altında değildir. Bu 
ihmaller sonucunda meslek hastalıkları meydana 
gelmektedir. İşçilerin yaşamlarını önemli derecede 
etkileyen meslek hastalıklarından biri de Silikozis’tir. 
Silikozis taş ocakları, kum püskürtme yerleri, cam sa-
nayi, seramik, vitray yapımı, çimento üretimi yapılan 
yerlerde silis parçacıklarının havaya yayılması ve bu 
parçacıkların akciğer hücrelerine yapışması sonucun-
da oluşur. 

2014 Kasım ayında Ankara Meslek Hastalıkları Hasta-
nesinde tarafımızdan 34 soruluk bir anket uygulaması 
yapılarak hastalık hakkında hastanede yatmakta olan 
hastalardan bire bir bilgi alınmış ve bu bilgiler ışığın-
da şu sonuçlara varılmıştır: Hastalığın ilerlemesine 

neden olan sigarayı kullanmaları konusunda yeterli 
bilinçlendirilmemelerinin yanında, mesleklerinin ken-
di ellerinde olmadan Silikozis gibi ciddi bir hastalığa 
neden olacağı hakkında da bilgi verilmemiştir. Beslen-
me şekilleri bu hastalığı önleyecek yeterlilikte olmadı-
ğı için hastalıklarının başlangıcında ve ilerlemesinde, 
bağışıklık sistemlerinin zayıflaması nedeniyle sağlıkla-
rının bozulmasının önüne geçilememiştir. Bilinen bir 
tedavisi olmayan hastalık işçilerin hayatlarında fiziksel 
ve psikolojik değişimler yaratmıştır. Aile yapılarının 
değişmesi, kadın ve çocukların çalışmaya başlamak 
zorunda kalmaları, hastanede geçirilen zamanın tüm 
bireyleri olumsuz etkilemesi, genç yaşlarında kendi-
lerini işe yaramaz hissetmeleri karşılaşılan en çarpıcı 
sonuçlardır. 

Bu nedenle gerek devlet, gerekse bu işçileri çalıştıran 
şirketler ve hastalıkla ilgili örgütler önlem almaya de-
vam etmeli, yaşanılan olumsuzlukları azaltmak için 
daha çok çalışmalı, mağduriyet durumunda tazmi-
natların verilmesinden ekonomik iyileştirilmelerinin 
yapılmasına kadar birçok alanda çaba gösterilmelidir. 
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sosyal Medya ve Gençlik

A. Ceren Cansabuncu 11-Z 52725

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi 10. Sınıf Öğren-
cilerinin Twitter Algısı

Teknoloji ve gençler denilince akla gelen ilk kavram-
lardan biri de internet. İnternet ve içinde barındırdığı 
sosyal paylaşım siteleri, diğer bir adıyla sosyal medya, 
günümüz gençlerinin hayatında önemli bir yer tut-
maktadır. Sadece ülkemizin değil dünyanın her bir 
tarafından kendi görüşlerini ve düşüncelerini pay-
laşan genç insanlar bulabilmeleri, fotoğraf, video ve 
düşüncelerini paylaşabilmeleri bu siteleri gençlerin 
temel iletişim kaynağı yapmıştır. Bunun yanı sıra sos-
yal medya genç bireylerin kendini bulup, adlarını du-
yurmalarına da yardımcı olmuştur.

Ergenlik çağında yeni yeni birey olan ergenler için 
kim olduklarını bulmak çok önemlidir, fakat bu bir o 
kadar da zordur. Bu dönemde değişen tek şey vücut-
ları değil aynı zamanda düşünceleri ve kişilikleridir. 
Uyum sağlayamama, beğenilmeme korkusu gençle-
rin bu çağda kendi gerçeklerini dile getirememesi ya 
da içinde bulunduğu çevrenin baskısıyla istemediği 
şeyleri yapmasına neden olabilir. Sosyal medya ise 
dünyaya duyurmanız için gerçek bir kimlik istemez, 
paylaştığımız ve pişman olduğunuz şeyleri geri al-
manız için olanak verir. Sosyal medya ağları ve do-
layısıyla internet gençlerin sadece vakit öldürdükleri 
bir yer değil, sosyalleştikleri, düşüncelerini dünyaya 
duyurdukları ve kendilerini özgürce ifade edebildikleri 
bir ortamdır.

Bu bağlamda bizim okulumuzun 10.sınıf 
öğrencilerini kapsayan bir araştırma yap-
tım. Bu çalışmada 14-15 yaş aralığında ki 
gençlerin kullandığı bütün sosyal medya 
ögelerini incelemek yerine sadece Twit-
ter’ı ele aldım. Twitter’ı özellikle seçme-
min nedeni ise ülkemizde gerçekleşen 
son olaylarda (Gezi Parkı, Reyhanlı Kat-
liamı, yerel seçimler…) daha çok tercih 
edilerek diğer siteler arasından sıyrılma-
sıdır. Eskiden zaman geçirmek için kulla-
nılan bu ağ gelişen bu olaylar çerçeve-
sinde insanların arasında hızlı ve etkili bir 
irtibat sağlayarak önemli bir iletişim aracı 
konumuna gelmiştir. 

Yaptığım araştırma doğrultusunda Twit-
ter’ın 10.sınıf düzeyindeki çoğu öğren-
cinin günlük hayatının bir parçası haline 
geldiği sonucuna vardım. Bunun nedeni 
ise Twitter’ın gençlerin yaşıtlarına, ilgi-
lendiği konulara, sevdikleri ve örnek al-
dıkları idollerine ulaşabilecekleri, iletişim 
kurabilecekleri bir internet sitesi, sosyal 
medya ögesi olmasıdır. Olumlu ya da 

olumsuz, herhangi bir konuda var olan düşünceleri-
ni özgürce paylaşabilmeleri, sadece kendi ülkelerin-
deki değil, dünyanın her yerinde her yaştan insana 
ulaşabilmeleri ve kendi gibi düşünen başka insanları 
bulabilmeleri de Twitter’ın tercih edilmesinde rol oy-
namıştır.
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Eğer tarih bir kalbe sahip olsaydı

Hissederdi Hitler’in acımasızlığını

Savaşırdı canla başla, yok etmek için o karanlığı

Ölen her çocukta aramazdı hatayı

Biraz da kendini sorgulardı, aydınlatmak için paramparça dünyayı

 

Eğer tarih bir kalbe sahip olsaydı

Tekrarlamazdı aynı hataları

«Hadi saldır!» diye bağırırken bir yanı

«Yetmedi mi onca acı?» diye yalvarırdı sol tarafı

Elbet tarih sahiplenirdi dökülen kanları, biraz da barışı kucaklamış olanları

 

Eğer tarih bir kalbe sahip olsaydı

Mustafa Kemal’i kıskanırdı

Öyle güzel korudu ki bu cennet vatanı

Yetmezdi ona göre tek kişinin kahramanlığı

Öyle olsaydı eğer, sen düşün Mehmetçik’in hakkını

Şevval Doğa Kul 

9-T 92771

YÜREKTE TARİh



67

T
a

ri
h

Tarihin kalbi unutturmamalı geçmişi

Bir Atatürk’ün dünyaya bedel oluşunu

Türk’ün dünyaya kafa tutuşunu

Göklerde dalgalanan al bayrağın sonsuzluğunu

 

Tarihin kalbi bilmemeli şimdi

Tarih bir matematik alemi

Anıtı dikilen kahramanlar ile mahvedilen toplumlar toplamı

Gelişmiş ve gelişmemiş toplumlar çarpımı

Çift kanatlı liderlerden bencil diktatörler çıkarımı 

Tarihin kalbi hatırlatmalı gelecekte

Ne zavallılar uğraştı bu devleti yıkmaya

Ne kalpsizler bastı kara topraktaki şehitlerin kanına

Hepsi geldikleri gibi gittiler

Milliyetçilikle donanmış bu ulusa yenik düştüler

Tarihin kalbi unutturmayacak geçmişi

Bu kalp bilecek şimdiyi

Hep bu yürek ile hatırlayacak geleceğin nesilleri

Türk çocuğu dünden aldığı mirası

Emek ve gayretiyle

Tekrardan hak ederek

Yarına hazırlayacak

Bugünün zaferi yarını düşünmekle kazanılacak!
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1. ”Ata” lafını sevmezdi.

2. En sevdiği dans valsti. Müzik zevki çeşitlilik gösteriyor-
du. Klasik Batı müziği dışında Anadolu ezgilerini de severek 
dinlerdi.

3. Kan görmeye dayanamazdı.

•	Cephelerde	düşmanla	göğüs	göğse	savaşmış	biri	olarak	
en ilginç özelliği savaş meydanları dışında kan görünce fe-
nalaşmasıydı.

4. Cumhurbaşkanlığından sıkılıyordu.

•	 Hayatının	 çoğunu	 geçirdiği	 savaş	 cephelerinden	 sonra	
Cumhurbaşkanı olarak geçirdiği yıllar ona bir tecrit yaşan-
tısı gibi geliyor, çok sevdiği halkından ve sade bir vatandaş 
yaşamından uzaklaştığını düşünüyordu.

5. En büyük hayali dünya turuna çıkmaktı.

6. UNESCO 1981 yılında, Atatürk’ün doğumunun 100. yılı-
nın bütün dünyada “Atatürk Yılı” olarak kutlanması kararını 
almıştır.

7. Fasulyesine poker oynardı.

•	 Kumardan	 hoşlanmazdı	 ama	 arkadaşlarıyla	 fasulyesine	
kumar oynardı.

8. Başucu kitabı “Çalıkuşu” adlı romandı.

ATATÜRK VE AİLEsİ hAKKINDA 
BİLİNMEYEN GERçEKLER
Elif Yağmur Bölük 

9-R 52381
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9. En sevdiği yemek kuru fasulye ve pilavdı.

•	Manastır	Askeri	 Lisesi	 yıllarından	kalan	bir	 alışkan-
lıkla hayatı boyunca en sevdiği yemek kuru fasulye 
ve pilav olarak kaldı. Tatlıya düşkün değildi ama canı 
istediğinde çok sevdiği gül reçelini tercih ederdi.

10. En başarılı dersi matematikti.

Gömleklerinin tümü 
beyazdı.

•	Gömleklerinin	hepsi	
beyazdı. Bu gömlekler 
ilk yıllarda İsviçre’de 
özel olarak dikilirken 
sonra yerli malı kul-
lanma kampanyasına 
öncülük edebilmek 
için Beyoğlu’nda bir 
terziye diktirilmeye 
başlanmıştı.

11. Beden Ölçüleri 

•	Boyu	1.74	idi.	Hayatı-
nın son dönemlerine 
kadar 76 olan kilosu 
hastalığının ilerleme-
ye başlamasıyla 46´ya 
kadar düşmüştü. 43 
numara siyah rugan 
ayakkabı giyerdi.

12. 1930 yılında Mak-
bule Hanım, ağabe-
yinin isteği ile Fethi 

Bey’in kurduğu Serbest Cumhuriyet Fırkası’na katıldı. 
Ancak bu parti birkaç ay sonra kapatılınca kendisi de 
siyasetten çekildi.

13. Soyadı Kanunu gereği Mustafa Kemal’e Atatürk so-
yadı verildi, ancak bu soyadının başkaları tarafından 
kullanılması yasaktı. Bundan dolayı, Makbule Hanım’ın 
soyadı Atatürk değil “Atadan”dır.

14. Hem Ali Rıza Bey’in hem de Zübeyde Hanım’ın 
ailesi Rumeli’nin fethi sürecinde Konya-Karaman böl-
gesinden göç ettirilen Türk boylarındandır.

15. Köşkteki güvercinlik

•	Kuşları	çok	severdi.	Çankaya	Köşkü`nde	özel	bir	ba-
kıcının ilgilendiği güvercinliği vardı.

16. Sportmen kişiliği vardı. Her gün at biner, yüzmeye 
gider ve bilardo oynardı.

Kaynakça: www.onedio.com
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Yönetim şekillerinin mantık yolunda hareket edeni 
ve yönetileni koruyup, yöneticilerin yalnızca yönetilenler 
sayesinde anlam kazandığını en belirgin şekilde vurgulayanı 
cumhuriyet yönetim biçimidir. Dünya üzerindeki 35 ülkenin 
birden yönetim biçimini cumhuriyet olarak benimseme-
si bu kanıyı doğrular niteliktedir. Yönetim biçimlerinin han-
gi zamanlarda oluşturulduğu göz önünde bulundurulursa, 
sonuncu olarak oluşmuş sayılabilecek cumhuriyet yönetim 
biçimi, diğer yönetim biçimlerinin yetersizliği ve bu yeter-
sizlikle oluşan toplumdaki bozuklukların (yöneten birey veya 
toplulukların bir süre sonra yönetilenler tarafından bu göre-
ve getirildiklerini unutarak, kendilerini yönettiklerinden üs-
tün görerek, bu doğrultuda hareket edip, halkı kendi çıkarla-
rı uğruna kötü durumlara düşürmek ya da yönetilen halkın 
yöneticilerin sadece halkla anlam kazandıklarını, eğer halk 
olmazsa bir vasıflarının kalmayacağını unutarak, yönetici-
lerin tavır ve hareketlerini kabullenerek, onların daha üstün 
ve daha iyiyi hak ettiklerini düşünmeleri gibi), ve bunlardan 
duyulan rahatsızlıkların giderilebilmesi için oluşturulmuştur. 
Cumhuriyet yönetim biçiminden sonra yeni bir yönetim bi-
çimi arayışına girilmemesi, bu yönetim biçiminin toplumun 
ihtiyaçları ve beklentilerini karşılar nitelikte olduğunun bir 
göstergesidir. 

“Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zin-
cirler erir, taş ve tahtlar batar, yok olur.”

Mustafa Kemal Atatürk

CUMhURİYET ÜZERİNE: ‘NEDEN 
CUMhURİYET?’
Melike Öztürk

11-E 93023
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Aynı zamanda kendi kendini 
yönetme hakkını doğrudan elde ede-
memiş, bu hakkı elde edebilmek için 
kayıplar vermek zorunda kalmış bizim 
gibi ülkeler için cumhuriyet, sadece ta-

nımlı anlamıyla ‘devleti yöneten ve halkı temsil eden 
isimlerin belli seçim dönemlerinde halkın verdiği oy-
larla başa geldiği yönetim şekli’ olmaktan çıkıp daha 
derin bir anlam kazanır. Ulusun kendi kaderine karar 
vermesine olanak sağlayan bu yönetim şekli, yapı 
anlamıyla bireylerini doğru eğitmeyi de amaç edin-
diğinden eğer bu amaç gerçekleştirilebilirse cumhu-
riyet ile yönetilen ülkeler daha ileri ve daha gelişkin 
toplumlar olabilirler.

“Cumhuriyet, ilim ve ahlakın, adalet ve faziletin 
iktidarıdır. Bunların fiilen yaşanmadığı yerlerde 
şekil ve iddia ne olursa olsun cumhuriyet yoktur.”

SENECA

 Bilginin, adalet olgusunun ve doğ-
ru toplum değer yargılarının önemli oldu-
ğu bu yönetim şekli eğer teoride olduğu 
gibi bozulmalar yaşanmadan uygulama-
ya konulabilirse olabilecek en iyi yönetim 
şeklidir. Ancak her yönetim şeklinde ol-
duğu gibi her ülkede cumhuriyet doğru 
taraflarıyla uygulanamazsa bu durumda 
cumhuriyetin getirdiği faziletlerden bahse-
dilemeyeceği gibi zaten cumhuriyet olgu-
sunun da bulunamayacağı bilinir.
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Sustu bütün ülke, sustu bütün vatan. Kulaklarda yankılanan 
tek ses: bir karış vatan toprağı için can veren evlatlarının ar-
kasından ağlayan anaların sesi. Gök, mavi değil artık; top-
rak, toprak değil. Bir örtünün altında kalmış ki yurt; parlak, 
şehit kırmızısı! Mehmetçik kanıyla ıslanmış al bayrak, feda 
edilen canların uğruna artık daha bir canlı, daha bir şan-
lı! Bir daha asla kapanmayacak yaralar açılıyor yüreklerde, 
dinmeden kanayan. Hangi beden dayanır bu acıya? Hangi 
ana karşı koyabilir böylesine bir ızdıraba? Vatanı için ayakta 
Mehmetçik, bir gelecek uğruna savaşıyor yılmadan. Bir ruh 
ki onlarınki, sonunu bile bile yürüyorlar ecellerine, bir ruh ki, 
tek bir düşman askerinin bile bu topraklara ayak basmasına 
fırsat vermiyor kimse. Mücadelenin doruklarında; uykusuz, 
susuz, aç ama gururlu. Dönmeyi düşünmüyorlar. Bütün va-
tanın yükünü sırtlanmış her bir asker, var gücüyle savaşıyor 
bir amaç uğruna. 

Türk askerinin kahramanlığının en büyük kanıtı gözler önü-
ne seriliyor 57. Alay’da. Saatler öğleden sonra üç. Sadece 
dört buçuk saattir devam ediyor çatışma. Tabur komutanı 
şöyle bir bakıyor etrafına; dokuz yüz askerinin, sekiz yüz yir-
misi şehit olmuş. Toprağa basılmıyor, her yer şehit. Son bir 
asker kalmış, elinde bayrak; ağaca bağlıyor bir ucunu. Türk 

Gülce Tekin  
10-K 72149

soN NEFEs
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bayrağı bu, yerde kalmaz. Şerefi, 
namusudur bir birliğin sancak. 
Gönül rahatlığıyla şehit oluyor, 
bir beden daha ekleniyor yerde-
ki kalabalığa.

 

Bu şehitlerin kemikleri üstünde 
yaşıyor bu vatan. Ne babalar 
vardı o kalabalıkta, çocuğuna 
son bir kez sarılmanın umuduy-
la ayakta duran. Ne oğullar var-
dı, ana hasretiyle yanıp tutuşan. 
Onca acıya rağmen kimseden 
ne bir ses ne bir inilti; sessizce 
bekliyorlar son nefeslerini ver-
mek için, onlar buraya ölmeye 
geldiler, candan aziz vatan için. 
Vücutlarında dolaşan kanın her 
bir damlasını, benliklerinin her 
bir zerresini gözden çıkarmaya 
hazırlar yiğit askerler. Bedenleri 
karışır toprağa, yüreklerinin sesi 
dinmez; çünkü en güçlü tüfek, 
en sağlam mermi bile vatan 
sevgisinin önüne geçemez.

Bu vatan için yapılan fedakârlıklar, şehitlerle sınırlı ka-
lamaz. Elindeki son çorabı bir katkıda bulunmak uğ-
runa orduya yollayan analar, kendi oğlunu göz göre 
göre ölüme terk etmek zorunda kalan doktor babalar. 
Sayfa sayfa mektuplarına cevap bekleyen yâr, özleyen 
ve özlenilen memleket kokan topraklar. Yarım kalan, 
geride kalan, eskinin hatırası yeninin ulaşılmazı ol-
maya mahkum olan anılardır, asıl veda edilen. Buram 
buram acı kokuyor şimdi mazi, yüreklerde silinmeyen 
izler. Gök, onlarla aydınlanıyor her gece. Son bir umut, 
bir yıldız olmuş parlıyor yükseklerde. Toprak, şehitlerin 
omuzları üstünde, saygı önünde eğilenin gönlünde.

O gün etrafı kaplayan sis, hiçbir zaman dağılmayacak; 
içler hep kan ağlayacak. Basılan toprak altında yata-
nı anımsayacak. Dökülen gözyaşları hiç dinmeyecek, 
onlara karşı olan sorumluluklar hep hatırlanacak. Bu 
ülkenin temeli onların elinden atıldıysa, Türk insanı 
sayesinde bu vatan hep ayakta kalacak. Unutulmaya-
cak onlar; unutturulmayacak Çanakkale. Al bayrağın 
yeri, şanlı göklerde; Mehmetçiğin yeri, sonsuza dek 
yüreklerde.
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 II. Mahmut döneminde yapılan ıslahatların Mit-
hat Paşa, Namık Kemal gibi bazı aydınlar tarafından ye-
terli görülmemesi imparatorluk içinde, meşruti idarenin 
getirilmesiyle imparatorluğun kurtuluşunun gerçekle-
şeceğinin düşünülmesine yol açıyordu. Meşrutiyetin 
doğuşunda rol oynayan en önemli etmen, Batıda öğ-
renim görmüş ve o ülkelerin hukuk ve siyasal sistem-
lerini incelemiş ve imparatorluğun kurtuluşunu da par-
lamenter sistemde gören Genç Osmanlılar hareketinin 
çabalarıdır. Ayrıca 1831’den itibaren gazetelerin yayım-
lanmasıyla yeni fikirler tartışılmaya başlanmıştı. Bunun 
yanında Tanzimat devrinde gayrimüslimlerin dahil ol-
duğu taşra meclisleri, Meşrutiyet için bir ön hazırlık an-
lamına geliyordu.

 1875’te dış borçların ödenememesiyle İmpara-
torluk, mali olarak iflas etmişti. Balkanlar’daki Osmanlı 
karşıtı hareketler had safhadaydı. Abdülaziz’in padişah-
lığı son günlerine yaklaşmaktaydı. Mithat ve Hüseyin 
Avni Paşalar, Abdülaziz’in tahttan indirilmesini kaçınıl-
maz görüyorlardı. İstanbul medreselerindeki öğrencile-
rin kışkırtılarak ve ulemanın da desteği alınarak şeyhü-
lislam ile sadrazamın görevden alınmasını talep ettiler. 
Abdülaziz, sadrazamlığa ve şeyhülislamlığa yeni ata-
malar yaptı, olayların yatıştığını zannetti. Fakat muhalif 
grup fetva almak suretiyle 30 Mayıs’ta Abdülaziz’i askeri 
bir hareketle tahttan indirdi. Daha sonra V.Murat tahta 
çıkarıldı, fakat sağlık durumu el vermediği için indirile-
rek yerine Şehzade Abdülhamit geçirildi. II.Abdülhamit 
tahta geçerken, Mithat Paşa onunla pazarlık yapmış ve 
kendisinden Meşrutiyeti ilan edeceği sözünü almıştı.

DEMoKRAsİYE İLK ADIM: 
      I. MEŞRUTİYET

Zeynep Dilay Toptaş

9/M 72105
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 I.Meşrutiyetin en önemli siyasal boyutu, 1876 
tarihli, ilk Türk Anayasası olarak tarihe geçen Kanuni-
esasi’dir. Başta Mithat Paşa olmak üzere pek çok ay-
dın, anayasal bir düzene geçildiği takdirde dış güçlerin 
müdahalelerinden kurtulacaklarına inanıyorlardı. Şim-
di bir de anayasa hazırlama sorunu ortaya çıkmıştı. 
Bir tarafta Mithat Paşa ekibinin hazırladığı Kanunice-
did isimli taslak, diğer tarafta II.Abdülhamit’in Fransız 
Anayasası’nın çevirisinden esinlenerek danışman-
larına hazırlattığı anayasa taslağı vardı. Çok hararetli 
tartışmalar sonucunda Mithat Paşa’nın başkanlığında-
ki Meclis-i Vükela’da son şeklini alan anayasa metni, 
II.Abdülhamit’in taslağına daha yakın olan metin idi. 
23 Aralık 1876 yılında Kanuniesasi’nin yürürlüğe gir-
mesiyle I.Meşrutiyet devri başlamıştı.

 Kanuniesasi, halk temsilcilerinin oluşturduğu 
bir meclis tarafından hazırlanan bir metin değildi.Hu-
kuken sorumsuz olan padişah, yasama ve yürütme 
gücünü yine tek başına kullanmaya devam edecek; 
sadrazam, şeyhülislam ve nazırlar yine kendisi tara-
fından atanacak ve kendisine karşı sorumlu olacaklar-
dı. Yani 1876 Anayasası gerçek bir halk egemenliği ve 
gücüne dayanan bir sistem getirmiyordu. Yeni ana-
yasal sistem sadece kişiye kanunlar önünde eşitlik,kişi 
dokunulmazlığı, mal güvencesi, işkence yasağı gibi 
bazı klasik temel hakları getiriyor fakat herhangi bir 
teminata bağlamıyordu.

 Belki gerçek bir anayasal düzen olmamasına 
karşılık I.Meşrutiyet, Osmanlı İmparatorluğu’na ana-
yasa düşüncesinin somutlaşması, yasama ve temsili 
meclis sistemlerinin oluşması, bazı hakların anayasa-
da yer alması gibi açılardan demokrasi kültürümüzün 
oluşmasına katkılarda bulunmuştur.

 Başta da belirttiğimiz gibi, I.Meşrutiyet’in ila-
nından umulan faydalardan birisi de Batılı güçlerin 
İmparatorluğa müdahalesini önlemekti. Ancak bu 
beklenti gerçekleşmedi ve Batılı devletler nezdinde 
Osmanlı’ya bakış anlamında herhangi bir değişiklik 
olmadı.

 Şimdi sıra parlamentoyu oluşturmaya gelmiş-
ti ve nitekim anayasa gereği üç ay içerisinde seçimler 
yapılmış; 19 Mart 1877’de Dolmabahçe Sarayı’nda ilk 
meclis toplantısı gerçekleştirilmişti. 141 üyeden olu-
şan ilk meclis dört aylık bir çalışmanın ardından 28 
Haziran 1877 ‘de dağıldı ve yeni bir seçim yapılarak 13 
Aralık 1877’de ikinci meclis göreve başladı.

 I. Meşrutiyetin meclis yapısına kısaca de-
ğinmek gerekir. Parlamento 2 bölümden oluşuyor-
du. Birinci bölüm olan Mebusan Meclisi 130 üyeden 
oluşuyordu ve bunlar seçimle geliyorlardı. 80 mebus 
Müslümanlardan, 50 mebus ise gayrimüslimlerden 
olacaktı. İkinci bölüm olan Ayan Meclisi ise 21 Müs-
lüman, 5 gayrimüslimden oluşuyordu ve padişah ta-
rafından atanıyordu. Ayan Meclisi daha üst konumda 
idi ve görevi; Mebusan Meclisi’nin kabul ettiği kanun 
metinlerini padişahın haklarına, Kanuniesasi’ye, devlet 
ve vatan menfaatlerine aykırılık yönünden incelemek 
ve denetlemekti.

 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın bitmesine 
yakın günlerde II.Abdülhamit, savaşın sorumluluğu-
nun bazı meclis üyeleri tarafından kendi üzerine yıkıl-
ması ile ilgili tartışmalar sonucunda Mebusan Mecli-
si’ni süresiz olarak kapattı.

 I. Meşrutiyet’in artık sonuna gelinmişti. Halk 
egemenliğine dayalı sistem ile ilgili ilk deneme ne 
yazık ki başarısız olmuştu. Bu başarısızlığın sebepleri 
hakkında çok şey söylenebilir fakat en çok öne çıka-
nı, padişahların fikir yapısı anlamında iktidarı halk ile 
paylaşmaya hazır olmamalarıdır. Tabii ki halkın eğitim 
seviyesi ve buna bağlı olarak yurttaşlık bilincinin ye-
tersiz olması da gözden uzak tutulmaması gereken 
bir faktördür. Bundan böyle, gerçek ulusal egemenlik 
için 23 Nisan 1920 tarihini beklemek gerekecekti. Ba-
şarısız bir deneme de olsa Türklerin ulusal egemenlik 
ve demokrasi ile sınavı artık başlamıştı. Yani artık geri-
ye dönüş yoktu.

16 Şubat 2015, ANKARA
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 Günümüzdeki özgürlük, demokrasi ve milli-
yetçilik kavramlarının 18. yy Avrupa’sında nasıl oluş-
tuğunu hiç düşündünüz mü? Bu oluşumun asıl ne-
deni coğrafi keşifler, rönesans ve reformun tetiklediği 
Fransız İhtilali’dir. Kurulan monarşilerin çökmesi ve yeni dev-
letlerin siyasi birliğini tamamlaması bu ihtilalin getirileridir. 

 1789 yılında ortaya çıkan Fransız İhtilali Fransa’daki 
mutlak monarşinin devrilip yerine cumhuriyetin kurulması ve 
Katolik Kilisesi’nin ciddi reformlara gitmesine yol açmıştır. Av-
rupa ve Batı dünyası tarihinde o kadar büyük ve önemli bir dö-
nüm noktasıdır ki Yeniçağ’ı bitirmiş Yakınçağ’ı başlatmıştır. Bu 
olayın Yakınçağ’daki etkileri de oluşan sosyal akımlar sayesinde 
görülmektedir. Fakat Fransız İhtilali’nin sebeplerini ve sonuç-
larını incelemeden önce ihtilalin ne olduğunu tanımlamamız 
gerekir, İhtilal, devletin temel kanunu olan anayasanın, kendi 
içinde belirtilen kanun yollarından yapılacak değişiklikler yeri-
ne, birdenbire ve hukuk dışı yollardan ortadan kaldırılmasıdır. 

 Fransız İhtilali’ni doğuran temel nedenler dörde ayrı-
labilir. Bunlardan ilki halkı bilinçsel olarak etkileyen filozofların 
düşünceleridir. Aydınlanma felsefesi, mantık yoluyla geçmişin 
köklü geleneklerini ve siyasi rejimin mutlakiyetinin, kaldırılma-
sı gerektiğine kanaat getirmiştir. Aydınlanma felsefesinin ön-
cülerinden olan Montesquieu, güçler ayrılığı ilkesinin hayata 

Umur Göğebakan 10-D 82820
Hasan Mert Gülcan 10-D 103118
Umut Yıldırım 10-D 91050
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geçirilmesini savunmuştur. Bu ise günümüz demok-
rasi anlayışının temel ilkelerinden olan yasama, yürüt-
me ve yargının farklı organlar halinde yürütülmesinin 
öncüsü olmuştur. Rousseau ise insanların doğuştan 
eşit olduğuna ve çoğunluğun iradesinin siyasal reji-
me hükmetmesi gerektiğine inanmıştır ki bu da gü-
nümüz demokrasisinin en büyük temelini oluşturan 
çoğunluğun iradesi anlamına gelmektedir. 

 Diğer nedenler ise siyasi, ekonomik ve sos-
yal olup bunlar aynı başlık altında incelenebilir. Bu-
nun nedeni ise bu üç ana konunun da birbirleriyle 
yakından ilişkili olmalarıdır. Devrimden önceki yıllarda 
Fransız ekonomisi büyük bir sekteye uğramıştır. Bu-
nun sebepleri ise gelişmekte olan ticaretin savaşlar 
sebebiyle yavaşlaması ve köylülerin yeterince ürün 
elde edememesi yüzünden şehirlere göç etmesi-
dir. Ancak şehirlerin nüfusu doyuracak kaynağı ve iş 
imkanı olmadığından devletin en büyük gelir kayna-
ğı olan vergilerin aksaması, dönemin kralı XVI.Louis’i 
vergileri arttırmaya ve yeni vergiler eklemeye itmiştir. 
Ancak Paris parlamentosu bu vergi değişimine onay 
vermeyerek genel meclisin, Etats Generaux’un top-
lanmasını istemiştir. Fakat, parlamentonun uzun bir 
süre sonra toplanması toplumsal yapıdaki çelişkiyi 
ortaya sermiş; bir yanda soyluların ve din adamla-
rının ayrıcalıklı durumu diğer yanda da burjuvazi ve 
halktan temsilciler arasında parlamentoda ciddi so-
runlar ortaya çıkmıştır. 18.yy’ın başlarından beri coğ-
rafi keşiflerle gelişen dış ticaret sonucu zenginleşen 
burjuvazi sınıfı sahip oldukları ekonomik güce karşılık 
gelecek bir politik güç istiyorlar, feodal ve monarşik 
düzenin kesin sonucu olan iç sosyo-ekonomik sınır-
ların kaldırılmasını talep ediyorlardı. Bunun sonucun-
da burjuvazi sınıfı arkasına halkı da alarak monarşiye 
savaş açmıştır. Bir anayasayla monarşinin yetkilerini 
sınırlandırma, iç ticaretin serbestleştirilmesi, vergilerin 
yeniden düzenlenmesi ve yönetimde daha fazla hak 
elde etme talebinde bulunmuşlar ancak bu istekleri 
XVI. Louis tarafından kabul edilmemiştir. Bunun üzeri-
ne halk 14 Temmuz 1789 günü Bastille hapishanesine 
saldırmış ve mahkûmlar salınmıştır. Fransız Devrimi 
1789-1815 yılları arasında beş farklı dönem yaşayarak 
devam etmiştir.

 Fransız İhtilali’nin günümüzde de görülmekte 
olan başlıca sonuçları vardır. Bunların başında Avru-
pa’da yıkılması imkansız olarak düşünülen monarşi-
lerin yıkılabileceği anlaşılmış ve bu durum bu olayın 
sadece Fransa’da kalmaması ve diğer krallıklara sıçra-
masına yol açmıştır. Basit şekli eski yunan devletle-

rinde görülen demokrasi, gelişmiş şekliyle İngiltere ve 
Amerika’dan sonra Avrupa kıtasına da taşınmış hale 
gelmiştir. Milliyetçilik ilkesi, siyasi bir kimlik kazanmış 
ve diğer çok uluslu devletlerin parçalanmasına sebep 
olmakla birlikte dağınık halde bulunan milletler de 
birleşip siyasi birliklerini kurmaya başlamışlardır. Eşit-
lik, özgürlük, adalet ilkeleri hızla yayılmaya başlamıştır. 
İnsan Hakları Bildirisi evrenselleştirilmiş ve egemenli-
ğin tamamen halka ait olduğu kabul edilmiştir. Tüm 
bu fikirlere karşı Napolyon Savaşları başlamıştır. Önce 
bu savaşlar Fransa ile Avusturya ve Prusya arasında 
başlamış ancak İngiltere ve Rusya’nın da savaşa gir-
mesi sonucu Napolyon ve ordusu yenilmiş ve Viyana 
Kongresi düzenlenmiştir. Bu kongre Avrupa’nın siyasi 
durumunun yeniden düzenlenmesine sebep olmuş-
tur. Fransız İhtilali, Fransa dışında evrensel olan so-
nuçları dolayısıyla Yeniçağ’ın sonu, Yakınçağ’ın baş-
langıcı kabul edilmiştir.

 Sonuç olarak coğrafi keşiflerin, rönesansın 
ve reformun tetiklediği Fransız İhtilali; günümüzdeki 
özgürlük, demokrasi ve milliyetçilik kavramlarının İn-
giltere ve Amerika’dan Avrupa’ya taşınmasına neden 
olmuş, aynı zamanda kurulmuş olan kapitalist yapı-
nın, dönemin burjuva sınıfı ile temelini oluşturmuştur.
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13 Ekim Ankara’nın Başkent oluşu kapsamında 
Ankara’nın kültürel mirasına vurgu yapmak 
ve Sosyal Bilimler alanında disiplinlerarası 
çalışmaları desteklemek amacıyla, Tarih ve Felsefe 
Zümrelerimiz, 14 Ekim 2014 Salı günü Ankara 
Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’ne inceleme 
gezisi düzenlediler. Öğleden sonra yapılan ve 
Tarih Öğretmenimiz Pınar TÜRKECAN ile Felsefe 
Öğretmenimiz Canan ÖZDEMİR rehberliğinde 
yapılan çalışmada, kültürel mirasın bir parçası olan 
gelenekler, müze öncesi yapılan araştırmalar ve 
gezi sırasındaki uygulamalar yoluyla öğrencilere 
aktarılarak, öğrencilerin deneyerek öğrenmelerine 
olanak sağlandı.

	  

Disiplinlerarası Bir Çalışma

“Ankara somut olmayan 
Kültürel Miras Müzesi Gezisi” 

14 Ekim 2014 Perşembe günü 
10/I ve 10/S sınıfı öğrencileri, 
Lise Kısmı Felsefe Öğretmeni 

Canan ÖZDEMİR ve Tarih 
Öğretmeni Pınar TÜRKECAN 

rehberliğinde Ankara Somut 
Olmayan Kültürel Miras Müzesi 

gezisine katıldılar.
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Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve 
Uygulama Merkezi, Altındağ Belediyesi ve Ankara 
Kalkınma Ajansı işbirliğiyle başkentimizi kültür 
turizmi merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla 
kurulan müzede öğrencilerimiz, Karagöz-Hacivat, 
Meddah ve Orta Oyunu’nu seyretme ve öğrenme 
olanağı buldular. Ihlamur Baskı ve Ebru sanatının 
detayları hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerimiz, 
çalışmalara aktif olarak katılarak söz konusu 
sanatları bizzat deneyimlediler. Müzeye ayrılan 
konaktaki geleneksel yaşam konusunda bilgi alan 
öğrencilerimiz, geleneksel çocuk oyunları oynama 
ve masal dinleme olanağı da buldular. Ziyaret 
öncesinde müze tarihi konusunda araştırma yapan 
öğrenciler, gezi sırasında çalışmalarını somut verilerle 

desteklediler. Fotoğraflayarak belgeleme ve metin 
yazımı yapan öğrenciler, çalışmalarını 21-22 Nisanda 
gerçekleştirilecek olan “Sosyal Bilimler Günleri”nde 
sergilediler.
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18 Mart 2015 yıl üçüncüsü düzenlenen Ankara Üniversi-
te Geliştirme Vakfı Okulları “Tarih Öğrenci Konferansı’na” 
(TÖK) katıldık.

Çanakkale Zaferinin 100. yılı olması nedeniyle konferans 
“Tarihe Yön Veren Savaşlar” teması altında gerçekleştirildi. 

ANKÜ Tarih Kulübü tarafından belirlenen savaşlar konuş-
macı gruplara dağıtıldı. 

İki veya üç öğrenciden oluşan gruplar eşzamanlı oturum-
larda kendilerine verilen konuları istedikleri şekilde diğer 
katılımcılara aktarma şansı buldular. Katılımcıların yaptıkları 
sunumların alışılmışın dışında ve 21. yüzyıl eğitim gerekli-
likleri gibi görsel ağırlıklı sunuları dikkat çekti.

Katılımcılar yaşıtlarının dünya tarihini etkilemiş savaşlar 
hakkında yaptıkları yorumları yakından izleme fırsatı bul-
dular. 

Okulumuzu, öğrencilerimiz Çağla Süslüay ve Can Sarp 
Özcan rehber öğretmenleri Tümay Timuçin’in desteğiy-
le “Amerika Birleşik Devletleri’nin Bağımsızlığı” konulu su-
numlarıyla temsil etti.

Yaratıcı etmenleri ile dikkat çeken sunumları tüm katılım-
cılardan beğeni topladı. 

ANKÜ 3. TARİh ÖĞRENCİ 
KoNFERANsI’NA (TÖK) KATILDIK
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26 Aralık 2014 Cuma günü 9/A ve 9/Z 
sınıflarıyla disiplinler arası çalışma bağ-
lamında Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı/
Dil Anlatım dersi kapsamında Tarih Züm-
re Başkanı Süheyla DİNEKLİ, Edebiyat 
Öğretmeni Mustafa DEĞİRMEN ve Ta-
rih Öğretmeni Rabia GÖYMEN, Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi’ne gezi düzenle-
diler. Bugün kendine özgü koleksiyonları 
ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer 
alan ve Anadolu arkeolojik eserlerinin 
Paleolitik Çağdan başlayarak günümüze 
kadar, kronolojik bir sırayla sergilendiği 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde öğ-
renciler, Uygarlık Tarihini somut örnek-
lerle bire bir yaşama imkanı buldular, 
müze tarihini, çalışma öncesinde araştır-
dılar ve gezide Anadolu’nun uygarlık ta-
rihini, geçmişte ve günümüzde değişen 
değerlerini sorguladılar.

UYGARLIK TARİhİNE BİR YoLCULUK
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 Yıl 1945… Normandiya Çıkarması’ndan yenik çıkan Almanya II. Dün-
ya Savaşı’nın son anlarını yaşamakta. Mihverler adına Japonya hala savaşa 
devam ederken Almanya çekilmeyi düşünmektedir. Tarih 30 Nisan 1945’i 
gösterdiğinde, Amiral Karl Dönitz, Almanya Cumhurbaşkanı ve Alman Kara 
Kuvvetleri Başkomutanı Adolf Hitler’in öldüğünü dünya basınına şu şekilde 
açıklamıştır: “Arkadaşlar Führer ölmüştür, Avrupa milletlerini Bolşevizm’e 
karşı korumak hususundaki büyük idealine sadık olarak bir kahraman gibi 
ölmüştür. Alman tarihinin en büyük kahramanı sahneden çekilmiş bulu-
nuyor.” Dönitz’in bu açıklamasına rağmen, Müttefikler ve özellikle Sovyet-
ler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Josef Stalin, Hitler’in öldüğüne 
inanmamaktadır. Savaşın 2 Eylül 1945’te sona ermesi ile Hitler’in sığına-
ğında araştırmalar başlamıştır. Sığınakta Hitler ile birlikte eşi Eva Braun’un 
kömürleşmiş vücutları bulunmuş ve Alman doktorlar tarafından bu ceset-
lerin Adolf Hitler ve Eva Braun’a ait olduğu açıklanmıştır. Bu açıklamaya 
inanmayan Müttefikler, bütün tutukluları sorgulamışlardır. Sorgulananlar 
arasında en çarpıcı ifadeyi Alman doktor Heinz Spaeth vermiştir. Doktor 
Spaeth’e göre Hitler 30 Nisan’da değil 1 Mayıs günü Rus askerlerine karşı 
savaşırken ölmüştür. Müttefiklerin araştırma komisyonu ise Hitler’in kaçtı-
ğını veya kaçırıldığını düşündükleri için Doktor Spaeth’in bu açıklamasını 
ciddiye almamışlardır. Spaeth’in bu açıklamayı Hitler’in kaçtığını gizlemek 
için yaptığını düşünmektedirler. Sovyetler Birliği güçleri Hitler’in sığınağını 
incelediklerinde, Eva Braun’un siyanür içerek öldüğü, koltuğun arkasında 
bir tünelin olduğu iddiasını ortaya atmışlar ve Hitler’in bu tünelden çıkarak 
kaçışını başlattığı ihtimali konuşulmuştur.

 Hitler’in kaçışıyla ilgili birçok iddia ortaya atılmıştır. Bunlardan bir ta-
nesi 17 Ağustos 1945’te Hitler’in U-boat U-977 numaralı denizaltı ile Ar-
jantin’in Mar Del Plata sahiline kaçtığıdır. Bu iddiayı destekleyen en büyük 
kanıt ise, Arjantin’de Hitler’in 90 yaşlarında iken ölü olarak bulunduğunun 
bildirilmesidir. Ancak bulunan cesedin Hitler’in dublörlerinden birisine 
ait olma ihtimalide vardır. Aynı konuda bir SS (Schutzstaffel) subayının 
iddiasına göre ise, Hitler Me-109 numaralı bir savaş uçağı ile Berlin’den 
İspanya’ya, oradan da Arjantin’e kaçırılmıştır. Bunun üzerine şüphelenilen 
kişi ise İtalya Başbakanı Benito Mussolini’yi de kaçıran SS generali Otto 
Skorzeny olmuştur. Fakat Skorzeny’nin soruşturmasından da bir sonuç 
çıkmamıştır. Hitler’in kaçışıyla ilgili bir başka iddia da 1947 yılında eski bir SS 

hİTLER GERçEKTEN İNTİhAR ETTİ Mİ ?

Bintuğ Uncu
11-A 61652
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subayı olan Werner Eckers’dan gelmiştir. İddiaya göre 
Hitler sığınaktan bir tünelle çıkmış ve tünelde iken ko-
lunu kaybetmiştir. Bir süre kaçtıktan sonra Almanya’ya 
dönmüş ve bir sığınakta saklanmıştır. Bu sığınakta bazı 
SS subaylarıyla birleşerek bir yer altı terör örgütü kur-
muşlardır. Eckers bu örgüte karşı yapılması gerekenle-
ri de 17 sayfalık bir bildirge ile 12 madde halinde ABD 
Başkanı Dwight David Eisenhower’a göndermiştir.

 Bütün iddialar ortak bir noktada buluşmakta-
dır; Hitler 1945’te ölmemişti ve Arjantin’de saklan-
makta idi. Bunu destekleyen kanıtlar ise Arjantin’de 
yakalanan Alman generaller ve onların kullandığı 
kaçış yollarıdır. SS generalleri savaş sonrası kaçmak 
için iki tane güzergâh kullanmışlardır. Bu güzergâh-
lar Berlin-İspanya-Arjantin ve Roma-Cenova-Arjantin 
şeklindedir. İki güzergâhın da son noktası Arjantin’dir 
ve savaş sonrasında Arjantin’de birçok Alman askeri 
yakalanmıştır. Yakalanan başlıca isimler İmha Kampı 
Komutanları Franz Stanglve, Gustav Wagner, Sevkiyat 
Komutanı Alois Brunner ve SS Generali Adolf Eich-
mann’dır. Bu isimler Hitler’in de savaş sonrasında Ar-
jantin’de yaşadığı iddiasını güçlendirmektedir. ABD’li 
gazeteci Norman Stineman’ın iddiasına göre, Hitler ve 
Eva Braun Buenos Aires’in 724 kilometre yakınındaki 
bir sığınakta bazı SS askerleriyle birlikte saklanmaktay-
dılar ve ABD ile Brezilya’yı vurmayı planlıyorlardı. ABD 
hükümeti ise bu iddiaya inanmamıştı. Çünkü Hitler’in 
Arjantin’de olduğuna dair hiçbir yeterli kanıt buluna-
mamıştı.

 Naziler’in Arjantin’i seçmelerinin sebebi ise o 
dönem Arjantin Başkanı olan Juan Peron’un Nazi’ler-
le iş birliği yapacağını ve onlara kaçışlarında yardımcı 
olacağını bildirmesidir. Hitler’in Arjantin’e kaçtığı ve 
orada bir yer altı terör örgütü kurduğu iddiaları bu 
şekilde olmasına rağmen, Führer’in kaçışıyla ilgili bir 
başka iddia daha vardır. Bu iddiaya göre kaçışı Gesta-
po Şefi Heinrich Müller ayarlamıştır. Hitler ve Braun’un 
yerine dublörleri ölmüştür. Hitler ve Braun yanlarına 
Hitler’in kayınbiraderi olan Herman Fegelein’ı da ala-
rak sığınaktaki tünelden bir uçak pistine ulaşmışlardır. 
Burada onları bekleyen Junkers-52 numaralı nakliye 
uçağı ile önce Danimarka’ya oradan İspanya’ya ve 
Kanarya Adaları’na, en son olarak da diğer hikâyeler-
de de olduğu gibi Arjantin’e gitmişlerdir. Ancak diğer 
hikâyelerdeki gibi terör örgütü kurmanın aksine, Hit-
ler, eşi Braun ile birlikte Şili’de 452 hektarlık bir çiftliğe 
yerleşmişler ve savaştan uzak 17 yıllık bir hayat sür-
müşlerdir. Hitler’in bu zaman zarfında iki de kızı ol-
muştur ve büyük komutan Hitler, böylece aile hayatı-
nı da tatmıştır. İddiaya göre Hitler 13 Şubat 1962’de bu 
çiftlikte hayatını kaybetmiştir. Bu iddia araştırmacılara 
ve gazetecilere diğerlerinden daha gerçekçi gelmiş ve 
bu iddia ile ilgili daha çok kanıt bulunmuştur.

 Sonuç olarak Hitler’in 30 Nisan 1945’te ölmediği 
ve Arjantin’e kaçtığı üzerine farklı kişiler tarafından bir-
çok iddia ortaya atılmış olup, hala kesin bir sonuca 
ulaşılamamıştır. Bütün kanıtlara ve ifadelere rağmen 
Hitler’e 30 Nisan’dan sonra ne olduğu hala bilinme-

mektedir. Günümüzde Adolf Hitler’in Schlesswig-
Holstein kıyılarına yakın bir adaya, Kopenhag’a yakın 
bir kasabaya veya Majorca’ya kaçtığı düşünülmekte-
dir. Bunların yanında İtalya’da bir mağarada inzivaya 
çekildiği, İsviçre Alpleri’nde yaşamaya başladığı hatta 
Antarktika’ya kaçtığı bile gündeme gelmektedir. Tarih 
boyunca yapılan bir çok incelemeye ve iddiaya rağ-
men günümüzde bile Hitler’e savaştan sonra ne ol-
duğu ile ilgili kesin bir kanıta ulaşılamamış ve bu konu 
tarihe bir bilinmezlik olarak geçmiştir.

Kaynakça:

www.wikipedia.org/Adolf_Hitler

www.worldhistory.com
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Kral Arthur aslında bütün tarihsel gerçekler bir ke-
nara bırakıldığında daha iyi bir dünyanın ve hükümdarlığın 
hayalidir. Belki de hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir düşün 
peşinde yüzyıllar boyunca koşmaktır. Gerçekten öyle bir kral 
olduğuna dair kesin deliller bulunmasa dahi hakkında üretilen 
efsanelerden ve öykülerden onun geçmişin ve geleceğin kralı 
olduğu bilinmektedir.

Tarihte Kral Arthur hakkında ilk yazılara Ortaçağ dö-
neminde yazılmış olan macera hikayelerinde yuvarlak masa 
şövalyelerinin başındaki şövalye olarak rastlanılmıştır. Arthur 
efsanesi tek bir kaynaktan doğmuş değildir. Örneğin 9. Yüz-
yılda Galli bir rahip olan Nennius’un derlemesinde Arthur bir 
kraldan ziyade tek başına 960 kişiyi öldüren bir komutan ola-
rak tasvir edilir. Özellikle Normanların 1066 yılında İngiltere’yi 
istila etmelerinin ardından bu tarz hikayeler daha da yaygın-
laşmıştır. Geofrrey adlı bir keşiş Kral Arthur hakkında yazıl-
mış olan tüm hikayeleri, şiirleri araya tarihsel gerçekler fakat 
çoğunlukla hayal gücü katarak 1136 yılında ‘Britanya Kralları 
Tarihi’ adı altında derlemiştir. Ancak bir çok tarihçiye göre bu 
derlemeye ancak eğlenceli bir kurgusal romana verilebilecek 
önem verilmelidir. Bu derlemede Kral Arthur efsanesine ilişkin 
bazı figürlere yer verilmesine karşın örneğin yuvarlak masa 
şövelyeleri gibi bazı önemli detaylara da rastlanılmaktadır. 
1154 yılında Romen du Brut adlı Robert Wace tarafından ya-
zılmış eser “Britanya Kralları Tarihi” adlı kitabın düzeltilmiş ve 
hikayenin daha şiirseleştirlmiş halidir. Bu eserin belki de en 
önemli özelliği yuvarlak masa şövalyelerine tarihte ilk kez yer 
vermesidir. Eserde bu masanın kullanılma amacının, kimsenin 
kimseden üstün olmadığının gösterilmek olduğu belirtilmiştir. 

KRAL ARThUR 

Elif Sıla Akbulut

10-H 82527
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1215 ve 1230 yılları arasında ise bir dizi yazar birleşip 
Arthur’u Fransız bir figür gibi göstermeye çalışmıştır. 
Günümüzde efsanenin daha çok kabul edilen ver-
siyonunda Arthur Kral Uther Pendragon’un tek oğlu 
ve krallığın varisidir. Ancak krallığın içinde bulunduğu 
karmaşadan dolayı Camelot’un bilge büyücüsü, Art-
hur’u korumak amacı ile onun herkesten uzakta bir 
yerde büyümesi gerektiğini tavsiye eder. Kral Uther 
öldüğünde tıpkı Merlin’in önceden tahmin ettiği gibi 
krallıkta hali hazırda var olan kargaşa iyice büyür ve 
sıradaki kralın kim olacağı bilinmediğinden dolayı is-
yan boyutuna ilerler. Bunun üzerine Merlin bir kayaya 
bir kılıç saplayarak üzerine şu sözleri yazar; “Ancak İn-
giltere’nin gerçek kralı bu kılıcı çıkarabilir”. Uzun uğ-
raşlara rağmen hiç kimsenin çıkaramadığı kılıcı Arthur 
bir rastlantı sonucu almayı başarmıştır. Merlin onu 
yanında kaleye getirir ve herkese onun Uther’ın oğlu 
Arthur olduğunu anlatır. Bu gelişmenin üzerine Sak-
sonlar bu duruma itiraz eder ve bir isyan başlatırlar. 
Arthur Merlin’in tavsiyeleri üzerine krallığın şövalyele-
rini bir araya getirir ve Saksonların üzerine ilerleme-
ye başlar. Kanlı geçen birçok savaşın ardından Arthur 
Madon dağında büyük bir galibiyet kazanır. Zaferinin 
ardından Arthur, savaşı komuta ettiği Camelot mev-
kiinde büyük bir kale yaptırır. Savaşı kazanmasında 
ona destek veren şövalyelerini ise ödülendirerek on-
lara “Yuvarlak Masa Şövalyeleri” ünvanını verir. Arthur 
şövalyeleri ile birlikte hükümdarlığı boyunca bir çok 
düşmanla savaştığı efsanenin kayıtlarına geçmekte-
dir. Bunlardan bazıları kan ve etten meydana gelmiş 
ölümlü düşmanlar iken bazıları sihir ile donatılmışlar-
dır. Arthur’un büyü gücüne sahip düşmanlarından en 
ünlüsü bazı kayıtlara göre kız kardeşi bazılarına göre 
de daha uzak bir akrabası olan Morgana’dır. Morgana 
Uther’ın krallığını kendi hakkı olarak görmektedir ve 
bu nedenden dolayı da Arthur’u yok etmek için elin-

den geleni yaptığı bilinmekte-
dir. Fakat Merlin’in Arthur’u ko-
rumak için yaptığı fedakarlıklar 
sayesinde Morgana Arthur’u 
yenmeyi başaramamıştır. Aynı 
zamanda bazı kaynaklarda 
yer aldığı şekline göre Arthur 
ve şövalyeleri aynı zamanda 
Hristiyanlık dininin belki de 
en büyük gizemi olan kut-
sal kadehi de aramaktaydılar. 
Onların düşüncesine göre bu 
kadeh bütün hastalıkları iyi-
leştirebilecek ve tüm sorunları 
çözebilecek sırın kaynağıy-
dı. Fakat kaynaklarda Arthur 
ve şövalyelerinin bu gizemi 
çözüp çözemediği bir soru 
işareti olarak kalmıştır. Arthur 
Merlin’in yardımı ile gölün ha-
nımından düşmanları da dahil 
olmak üzere herkes tarafından 
aranılan sihirli kılıcı elde etme-
yi başarmıştır. Bu efsanevi kılı-
cın adı ise Excalibur’dur. Tam 
da ülkede barışın sağlandığı 
düşünüldüğü anda Arthur’un 
yeğeni olan Mordered Morga-
na ile işbirliği yaparak ülkede 
bir iç savaş başlatır. Camalan 
da yapılan son mücadelde 
hem Arthur hem de Morde-
red ağır bir şekilde yaralanırlar. 

Merlin Arthur’u savaş alnından alır ve onu iyileştirmek 
için sihirli bir ada olan Avalon’a götürür. Efsanenin 
belli olan son noktasında Arthur’un iyileştiği ama be-
denin hiçbir zaman tekrar görülmediği yazılır.

Belki de geçmişin ve geleceğin kralı şu anda 
şövalyeleri ile birlikte tekrar hüküm süreceği ve ülke-
sini kurtaracağı günü beklemektedir. 

Kaynakça:

http://www.caerleon.net/history/arthur/page2.htm

http://www.history.co.uk/shows/king-arthurs-round-
table-revealed/articles/the-real-king-arthur
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Rönesans sanatını doruğuna ulaştırmış, yalnız sanat 
yapısına yaptığı değişikliklerle değil, birçok alandaki araştırmaları 
ve buluşlarıyla da tanınan, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük 
sanatçılarından ve dehalarından biri olarak bilinen Leonardo Da 
Vinci 1452 yılında Vinci kasabasının yakınlarındaki Anchiano’da 
doğmuştur. Tüm dünya tarafından daha çok ressam olarak 
bilinmesiyle birlikte mimarlık, mühendislik, jeoloji ve daha pek 
çok alanla ilgilenmiş çok yönlü bir kişiliktir. Günümüzde bile 
yaptığı araştırmalar, resimler ve portreler, tasarladığı yapılar ve 
silahlar konuşulmaktadır.

 1482’de Floransa’yı terk ettikten sonra Milano Dükü Lu-
dovico Sforza’nın sarayına girebilmek için tasarladığı çoğu şeyi 
özellikle silahları, Sforza’ya sunmuştur:

•	Farklı	koruma	siperleri,	düşman	köprüleri	ve	kalelerdeki	iner	
kalkar köprüleri yakmak için alev mızraklarıyla donatılmış ko-
layca sökülebilir ve taşınabilir gömme modüllerden oluşan 
köprülerin yapılması

•	Yapay	 kar	 oluşturan	 sis	 bombaları	 atan	 ve	 taşınması	 kolay	
olup düşmanda şok etkisi yaratan hafif bir top 

•	Deniz	için	yangın	ve	sis	bombaları	atan	toplar	

•	 Surlar	 ve	 derelerin	 altındaki	 erişim	 yollarından	 gürültüsüz	
geçme yolları yapmıştır.

İşe alındığı anda çalışmaya başlayan Leonardo, Sfor-
za’nın gözüne girebilmek için yeni silahlar ve bombalar tasar-
layıp mekanizmaları daha gelişmiş hale getirmiştir. Leonardo 
bu silahların doğaya zarar vereceğini bilmesine ve doğaya kar-
şı olan sevgisine rağmen çalışmalarını devam ettirmiştir.

LEoNARDo DA VINCI VE RÖNEsANs 
DÖNEMİ sİLAhLARI
Şevin Erkenek
10-K 82547
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Ø	Makineli Tüfek

Makineli tüfek olağanüstü atış gücü olan bir 
silahtır. Toplar doldurulduğunda ve atışa ha-
zır olduklarında geniş bir siper sağlıyorlardı. 
Makineli tüfek kolayca hareket ettiriliyordu ve 
değişik noktalara hedef alınabiliyordu. Topla-
rın yüksekliği makinenin arkasında bulunan 
döndürme kolu ile ayarlanmaktaydı.

Ø	Zırhlı Tank 

Kaplumbağaya benzeyen bir zırhlı araba fikri 
Orta Çağlarda ortaya çıkmıştı. Ancak Leonar-
do bu buluşu, fikri taklit etmek için değil daha 
iyisini yapmaya çalışmayı ve geliştirebilmeyi 
istemiştir. Ludovica Il Moro’ya (Milan Lordu) 
30 yaşında yazdığı ünlü bir mektupta: “Ben 
korumalı vagonlar inşa edeceğim. Güvenli ve 
dayanıklı olan bu vagonlar düşmanın yakın 
saflarına girecek, topçu birliği olan düşman-
la karşılaşıldığında, üstesinden gelemeyece-
ğimiz hiçbir güçlük olmayacak”. Tank büyük 
olasılıkla tankın manevrasını sağlayan ve içe-
riden topları yükleyen 8 adamla çalışmaktay-
dı. Makina kol ve dişli tekerlerin aktivasyonu 
ile sürülmüştü. Büyük olasılıkla mükemmel 
düz zeminde tank arazi üstünde yol alabil-
mişti.

Ø	Devinim Halindeki Gülleler 

Gülle, Leonardo zamanında bile bilinen bir 
silahtı. Bu projenin en dikkat çeken yanı çi-
zimin kalitesidir. Çizim, hataya yer vermeyen 
netliğiyle, çarpışmadaki gülleleri ve merminin 
parçalanmasını göstermektedir. Ateş etme 
esnasında büyük miktarda enerji açığa çıktı-
ğından, sabit bir zemine yapılmıştır.

Ø	Hızlı Ateşli Kundaklı Yay

Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında ABD ve 
SSCB tarafından kullanılan kundaklı yayları 
diskli şarjörlerle dolduran tekerlekler, pek çok 
topla donatılmış olup, ABD’deki Bağımsızlık 
Savaşı’nda kullanılan ilk roketatarlara benze-
yen ve tekrar tekrar otomatik olarak atış ya-
pabilen kundaklı yaylar, geleneksel silahlar 
üzerine bir incelemedir.

Ø	Hidrolik Makineler

Papa V. Leonardo’nun isteği üzerine Türkle-
rin istilasını durdurmak amacıyla Lombardio 
Ovalarını suların basmasını sağlayacak ka-
nallar tasarlamıştır. Romalıların Augustus za-
manında başladıkları ve sonuçta 20. yüzyılın 
yarısına kadar tamamlanamamış bir iş olan 
bataklıkların kurutulması işini de hayal etmiş-
tir.

Da Vinci ayrıca, pek çok yeni teknik kullandığı 
büyük orduların kurucusu olarak da dikkat çekmiştir. 
Büyük boruların taşınmasını, kolayca taşınabilir daha 
küçük parçalarla değiştirdi. Bunların yanında, topçu-
ların kendi parmaklarıyla yön buldukları, o çağlarda 
hiç olmayan özel görüş araçları geliştirdi. Leonardo 
da Vinci’nin eserlerinin özgünlüğü, saldırı birliklerinin 
değişen hafifliği ve pratikliği üzerine olduğu kadar, ve-
rimlilik üzerineydi. Bunlar 16. ve 17. yüzyıllarda o kadar 
büyük devrimler gibi göründüler ki hemen kabul edil-
meyip Napolyon savaşlarına kadar bir kenarda kaldı-
lar.

Kaynakça: www.wikipedia.org
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Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Ja-

ponya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, SSCB ve Yugos-

lavya temsilcileri tarafından, Leman gölü kıyısındaki Beau-Rivage Palace’ta 

imzalanan barış antlaşmasıdır. 

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri 

hem TBMM Hükümeti’ni hem de İstanbul Hükümeti’ni 28 Ekim 1922’de 

Lozan’da toplanacak olan barış konferansına davet ettiler. Bu duruma tep-

ki gösteren TBMM, 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırdı. Atatürk, Konferansa 

İsmet Paşa’nın katılmasını istedi. TBMM Hükümeti Lozan Konferansı’na ka-

tılarak Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmeyi, Türkiye’de bir Ermeni devletinin ku-

rulmasını engellemeyi, kapitülasyonları kaldırmayı, Türkiye ile Yunanistan 

arasındaki sorunları (Batı Trakya, Ege adaları, nüfus değişimi, savaş tazmina-

tı) çözmeyi ve Türkiye ile Avrupa devletleri arasındaki problemleri (ekono-

mik, siyasal, hukuksal) ortadan kaldırmayı amaçlamış, Ermeni meselesi ve 

kapitülasyonlar hakkında anlaşma sağlanamazsa görüşmeleri kesme kararı 

almıştır.

Lozan Görüşmeleri 20 Kasım 1922’de başladı. Osmanlı borçları, Türk - Yu-

nan sınırı, boğazlar, Musul sorunu, azınlıklar ve kapitülasyonlar üzerinde 

uzun görüşmeler yapıldı. Ancak kapitülasyonların kaldırılması, İstanbul’un 

boşaltılması ve Musul konularında anlaşma sağlanamadı. Temel konular-

da tarafların taviz vermemesi ve önemli görüş ayrılıkları çıkması üzerine 4 

Şubat 1923’te görüşmelerin kesilmesi savaş ihtimalini yeniden gündeme 

getirdi. Başkomutan Mareşal Mustafa Kemal Paşa Türk Ordusu’na savaş ha-

zırlıklarının başlamasını emretti. Sovyetler Birliği, eğer tekrar savaş çıkarsa 

bu sefer Türkiye’nin yanında savaşa gireceğini duyurdu. Bu ihtimali göze 

alamayan İtilaf Devletleri barış görüşmelerini başlatmak için Türkiye’yi tek-

rar Lozan’a çağırdı. Taraflar arasında karşılıklı verilen tavizler ile görüşme-

ler 23 Nisan 1923’te tekrar başlamış, 23 Nisan’da başlayan görüşmeler 24 

Temmuz 1923’e kadar devam etmiş ve bu süreç Lozan Barış Antlaşması’nın 

Cansu Süt 

11-B 61455

LoZAN BARIŞ ANTLAŞMAsI’NIN ÖZGÜR 

VE TAM BAĞIMsIZ TÜRKİYE İçİN 

TAŞIDIĞI ÖNEM VE DEĞER
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imzalanması ile sonuçlanmıştır. Taraf ülkelerin tem-

silcileri arasında imzalanan anlaşma, uluslararası an-

laşmaların ülke meclislerince onaylanmasını gerek-

tiren yasalar gereğince taraf ülkelerin meclislerinde 

görüşülmüş ve Türkiye tarafından 23 Ağustos 1923’te 

onaylanmış, , tüm tarafların onaylarına dair belgeler 

resmi olarak Paris’e iletildikten sonra, 6 Ağustos 1924 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu antlaşma ile milletimiz, tarihte örneği görülme-

miş bir diplomatik savaş kazanarak küllerinden ken-

dini yeniden var etmiştir. Lozan Antlaşması, I. Dünya 

Savaşı’nın ardından yapılan antlaşmalar içinde hâlâ 

yürürlükte olan ender metinlerden biridir. Sağlıklı te-

mellere dayandırılmış olması ve çok yönlü güç den-

gelerine dayalı olarak ayakta kalabilmiş olması temel 

yapısını da açıklıkla ortaya koyar. Lozan’da İsmet İnö-

nü’nün ısrarla, kullandığı ifade şöyleydi: ”Bütün uygar 

uluslar gibi, özgürlük ve bağımsızlık istiyoruz!” Türkiye 

Cumhuriyeti, ülkesi ve ulusuyla asla bölünmez bir bü-

tün olarak bugün de aynı haykırışı gök kubbeye yük-

seltmektedir. 

Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlatan Mustafa Kemal Pa-

şa’nın hedefi, tam bağımsızlıktı. Lozan Antlaşması 

Türk bağımsızlık ve egemenliğinin tanınması bakı-

mından da büyük önem taşır. Bir önsöz ve beş bö-

lümden oluşan 143 maddedir. Önsözde yer alan “…

devletlerin bağımsızlık ve egemenliğine saygı göste-

rilmesi ilkesi…” günümüzde de mazlum ülkelerin em-

peryalistler karşısında dayanabileceği bir uluslararası 

hukuk kanıtı olarak görülmektedir. Lozan Barış Ant-

laşması, Kurtuluş Savaşı’nın sağladığı, Anadolu halkı-

nın yaşamsal haklarını ve emellerini gerçekleştirdiği 

bir yapıttır. Lozan aynı zamanda, Orta Doğu’nun en 

önemli bölgesinde, barış ve güvenliği kurmak ve sür-

dürmekle dünya barışına da hizmet etmiştir. Türkiye 

Lozan’da genel olarak, son Osmanlı Mebusan Mec-

lisi’nde benimsenen Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmiştir. 

İsmet Paşa, TBMM’ndeki Lozan görüşmelerinde yap-

tığı konuşmasında Lozan Antlaşması’nın uyumlu, de-

ğişmez bir vatan yarattığını, bu vatanın iç yönetimi 

bakımından ayrıcalıklardan kurtulmuş, özgür bir vatan 

olduğunu anlattı. Lozan’ın, gerçeklere dayalı ve den-

geli bir barış antlaşması niteliği genç Türkiye’ye 90 yıl-

lık tarihinin en uzun barış dönemini sağlamıştır. Bu sa-

yede Atatürk Türkiye’si güçlenmek ve çağdaşlaşmak 

için gerekli zamanı kazanmış, Atatürk devrimleriyle 

her bakımdan yeni bir yapılanmaya girişmiş, yepyeni, 

modern bir görünüm kazanmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’dan 24 Tem-

muz 1923’e kadar geçen dört yıllık dönemde, Halide 

Edip Adıvar’ın usta nitelemesiyle Türk’ün ateşle imti-

han edildiği, Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın kaynağı, 

ışığı olmuş; güçlü kişiliği, üstün örgütçülük ve komu-

tanlık nitelikleri, bitip tükenmeyen enerjisi, ileriyi ön-

ceden görebilme, sezebilme ve gerçekçi davranabil-

me yetileri, zaman, yer ve imkânları en mükemmel 

biçimde kullanma yeteneğiyle, yok edilmenin eşiğine 

gelen Türkiye’yi yeniden ve daha güçlü olarak ayağa 

kaldırmış, bağımsızlığını sonsuza dek koruyabilmesi 

için O’nu çağdaş ufuklara yönlendirmiştir.

Bu antlaşma genç Türkiye Cumhuriyeti için büyük 

bir başarıdır, adeta onun tapusudur. Çökmüş Osmanlı 

Devleti’nin yıkıntısı üzerinde kurulmuş yeni Türk Dev-

leti, uluslararası alanda eşit haklara sahip, tam bağım-

sız ve özgür bir ülke olma gururuna erişmiştir. Oysa 

Birinci Dünya Savaşı’nı sonlandıran antlaşmaların 

hepsi, yenik ülkelere zorla dayatılmıştı. Lozan Barışı, 

Kurtuluş Savaşı’nı en ağır ve acımasız koşullarda ka-

zanmış ve bütün umutlarını yitirmiş Türk ulusunun, 

onurlu bir antlaşmaya imza koyarak varlığını ulusla-

rarası topluma kabul ettirdiğini gösteren tarihteki tek 

örnektir. Dört yıl içinde yenik iken yenen olmak ve 

büyük devletlerin karşısında eşit koşullarda konuşarak 

tam bağımsızlığını kazandığını kanıtlamak, gerçekten 

akıllara durgunluk veren büyük bir tarihsel başarıdır. 

Bu başarının sahibi, Türk milleti ve onun yüce önderi 

Mustafa Kemal Atatürk ile çalışma arkadaşlarıdır.

Lozan Barış Antlaşması ile Genç Türkiye Cumhuriyeti 

tam bağımsız ve egemen bir devlet olmuştur. Bugün, 

dünya milletleri içinde eşit haklara sahip, bağımsız 

bir devlet olmamızı Lozan mucizesini gerçekleştiren  

atalarımıza borçluyuz. Bugün, genç kuşakların özgür 

bir yurt olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kanları ve canları 

pahasına kuran bu şanlı kahramanları iyi anlamaları, 

onlara gönülden bir vefa borcu duymaları boyunla-

rının borcudur Mustafa Kemal Atatürk’ün buyurduğu 

gibi sonsuza kadar özgür ve tam bağımsız yaşaya-

bilmek için tarihsel bilinçle Lozan’a ve kazanımlarına 

tüm gücümüzle sahip çıkmalıyız.
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Batılı devletlerin çıkarlarını ve bir ülkenin kutsal değerleri-
nin başında gelen, milli birlik ve bağımsızlığın sembolü olan “va-
tan toprakları”nı işgal etmek için kurulan hain planları alt üst eden 
“Lozan Barış Antlaşması” 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanmıştır. 
Bu antlaşma varlığını cesarete, kendine güvenmeye ve özgürlüğe 
olan inancı gerçekleştiren “Türkiye Cumhuriyeti”nin temellerini at-
mış, milletimizin dünya sahnesinde hakettiği saygıyla tanınmasını 
sağlamıştır.

Nereden ve nereye, nasıl gelindiğini hatırlamak ,bulun-
duğumuz yerin kavranmasını sağlar.”Dolayısıyla Lozan’ın önemini 
daha iyi kavrayabilmek için I. Dünya Savaşı’ndan itibaren süregelen 
tarihsel ve siyasi süreci ana hatlarıyla bilmek, değerlendirmek ge-
rekir. I. Dünya Savaşı, dünyada egemen güçler tarafından o zama-
nın şartlarına göre, özellikle kendi kurtuluşlarını ve refahlarını sağ-
layacak tek çıkar yol olarak görülüyordu. Bu savaşta güçlüler daha 
çok kazanacaklar, güçsüzler ise yok olmaya mahkum kalacaklardı. 
Savaşın nelere mal olacağını en gerçekçi biçimde halk anlayacak, 
savaşın acısını halk çekecekti. O dönemdeki Rus Çarının Maliye Ba-
kanı Kont Witte “Bu savaş çılgınlıktır; ne taht, ne taç ,ne anne, ne 
ahlak ne de inanç kalacak” diye feryat ediyordu. Bakan haklı çık-
tı, savaştamilyonlarca insan öldü, halk istemeden de olsa kendini 
her geçen gün şiddetlenen bu amansız mücadelenin, bir anlamda 
ölüm kalım savaşının içinde buldu. Avrupa yavaş yavaş gücünü yi-
tirmeye başladı. Maliye Bakanı’nın dediği gibi toplum düzeni sarsıldı 
ve geniş kitlelerin yaşama dair inancı tümden kayboldu.

Bu yıllarda savaş dönemi, Osmanlı’ya var olmak veya yok 
olmak üzere iki seçenek bırakmıştır ki savaş sonunda ikinci seçe-
nek gerçekleşmiştir. O dönemde Osmanlı tahtında Sultan V. Meh-
med Reşad oturuyordu. Bu arada 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket 
Ordusu’nun İstanbul’a girişi İttihatçılar tarafından şehrin ikinci fethi 
olarak görüldü. Sultan Mehmed Reşad, 65 yaşında Osmanlı Dev-
leti’nin 35. padişahı olarak tahta çıktı daha doğrusu çıkartıldı. Çün-

Atakan Akpınar 
11- J 61384

NEREDEN NEREYE
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kü kendisine bırakılsa atalarının aksine tahta çıkmayı 
değil bir köşede ibadetle uğraşmayı tercih ederdi. Bir 
bakıma tahta zorla çıkartılmıştı. İyi bir eğitim alan ve 
Türk tarihini kitaplar okuyarak ayrıntılı şekilde incele-
yen yeni sultanın, tecrübesi olmadığı için devlet üze-
rindeki otoritesi her geçen gün zayıflamaya başladı, 
yetkilerini paylaştığı Mebusan Meclisi ile birlikte yö-
netim İttihat ve Terakki partisinin ileri gelenlerinin eli-
ne geçti. Devletin içinde bulunduğu duruma çözüm 
için yeni seçimler ve anayasa değişiklikleri yapılmaya 
başlandı ama başta İtalya olmak üzere batılı devletler 
Osmanlı için tehdit oluşturup bu işi yavaşlatıyordu.
İtalya ile Trablusgarb Savaşı sürüyordu. Ayrıca İtalya 
on iki Adayı işgal ediyor ve Çanakkaleyi bombalayıp 
İstanbul’u tehdit ediyordu. Her ne kadar başta Mus-
tafa Kemal olmak üzere Trablusgarp’a giden subaylar 
yerli halkı örgütleyip direniş başlatsalarda oluşturduk-
ları güç İtalyanları kalıcı bir şekilde o, bölgeden atma-
ya yetmedi. Bu arada Arnavut İsyanını bastırmak için 
bölgeye giden subaylar bir süre sonra isyan çıkardı ve 
hükümete isteklerinin yazılı olduğu bir muhtıra verdi. 
Grubun isteği oldu, dönemin sadrazamı İttihatçı Said 
Paşa istifa etti ve İttihat ve Terakki iktidardan bir süreli-
ğinede olsa çekildi. Bu olaydan sonra Sultan Reşad as-
kerin siyasetle uğraşmasının ihanet olacağını bildirdi 
ve Gazi Ahmed Muhtar Paşa’yı Sadrazam yaptı. Yeni 
Sadrazam Sultandan Mebusan Meclisi’ni kapatmasını 
istemiş ve isteği gerçekleşmiştir. Sultan Reşad askerin 
siyasete bulaşmaması gerektiği hususunda geç dav-
ranmıştı. Zira orduda particilik giderek devlet yapısını 
bozdu ve Osmanlı Balkanlarda ağır yenilgiler almaya 
başladı. İhanete uğradıklarını anlayan İttihatçılar bu 
ihanete ihanetle karşılık verip devlete karşı darbe yaptı 
ve Osmanlı Devleti adına Londra Antlaşması’nı imza-
ladı. İstanbul buna karşı çıksada bu antlaşmayla bir-
likte Osmanlı’nın artık Balkanlarda toprağı kalmamıştı.

 Sultan Mehmed saltanatının son dönemleri 
ise, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birine 
sahne olmuştur. Bu dönüm noktası savaşa katılmamız 
ve Mondros Mütakeresi’nin arasında kalan dönemdir.
Savaşa katılmamıza, yönetimi yaptıkları darbeyle ele 
geçiren İttihatçıların başı Cemal ,Talat ve Enver Paşa-
lar karar vermiştir. Antlaşmalarda bahsi geçen devletin 
adı da ‘İstanbul Hükümeti’ olmuştur. Bu durum bize 
padişahın iktidar gücünün İstanbul dışına çıkamama-
sını ve Anadolu ile irtibatın kopmaya başlamasını ka-
nıtlar niteliktedir.

En nihayetinde 1918 yılında ardında bıraktığı 
sefalet ve yıkımla savaş sona erdi. Savaşın galip gelen-
leri bitkin ve yenilenler gibi bezgindi. Ama hala bir çok 
devlet en son sınırına ulaşamamıştı. Fransa dünyada 
büyük yankı uyandıran Alsace - Lorraine bölgesini iş-
gal etti. Polonya ise topraklarını genişletmeye çalışı-
yordu. Avusturya ve Macaristan iki ayrı devlet olmuş-

tu. Çekoslovakya Avusturya’dan ayrı bir devlet haline 
geldi. Daha sonra oluşan Yugoslavya ise günümüze 
kadar belirli bir coğrafyaya oturamadı. Ama asıl yıkım 
yüklenen ağır savaş tazminatı oldu. Daha sonra okla-
rın hedefine Osmanlı konuldu. Arabistan yağmalandı 
ve apayrı bir Ortadoğu oluşturuldu. Savaş aslında söz-
de bitmiş fakat fiilen devam ediyordu.

I.Dünya Savaşı sonunda Osmanlı, İtilaf Dev-
letleri ile Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu ve tahta çıkan yeni Padişah 
Sultan VI.Mehmed Vahdeddin adına antlaşmayı Bah-
riye Nazırı Rauf Bey imzalamıştır. Yeni padişah savaşın 
sonlarında tahta çıkmıştır. Son padişahın bütün salta-
natı, girilmesinin hata olduğunu söylediği bir savaşın 
acı neticelerine katlanmakla geçmiştir. Tahta çıktığın-
da elinde işgal edilmiş ve parçalanmış bir ülke ve pe-
rişan bir milletten başka bir şey yoktur. Böyle bir ülke-
nin sadece İngiliz yanlısı bir siyasetle kurtulabileceğini 
öngörmüştür.

İzmir 15 Mayıs 1919’da iç muhalefetine rağ-
men İngiltere’nin ittirmesiyle, Yunanistan tarafından 
işgal edildi. Bu olayı müteakiben üç gün sonra Mus-
tafa Kemal padişahtan aldığı geniş yetkilerle Samsun’a 
çıktı. İzmir ve çevresine atanan Vali Stergiadis burada 
bulunan Türkleri fazla ezmeden onları asimile etmek 
düşüncesindeydi. Stergiadis pek çok önemli görev-
de bulunmuş zeki ve önemli bir hukukçuydu. Ama 
bütün bunlar onun sonunu değişttirmeye yetmedi. 
O bölgedeki en büyük düşmanı Ortodoks Kilisesi ve 
İzmir’de yaşayan Yunanlılardı. Yunanistan İzmir’de ka-
lıcı hüküm sürmek için kendi bankalarını İzmir’e taşı-
dı, kendilerine bağlı bir devlet kurmak amacıyla ordu 
topladı. Artık modern ve bir çok uluslu İzmir dönemi 
sona ermiştir. 9 Eylül 1922 ise bu tarihin sona erişidir.
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Pembe Köşk denildiği zaman çocukluk anılarım 
kaplar tüm benliğimi, aklıma kazınan asla unutamaya-
cağım iki tanesi var ki her hatırladığımda yüzümde bir 
gülümseme belirir. 

Yanlış hatırlamıyorsam, altı yaşındaydım. Her yıl 
olduğu gibi ailemiz için bir gelenek haline gelmiş olan 
Pembe Köşk gezimizi yapacaktık. Evimize çok yakın ol-
masının yanı sıra Pembe Köşk’ün tarihsel yanı da bizim 
için bu geziyi kaçınılmaz kılıyordu. Her yıl en az üç dört 
kez gider; aynı yerleri tekrar tekrar gezerdim ve her sefe-
rinde yeni bir şey öğrenip çıkardım Pembe Köşk’ün gör-
kemli kapısından.

Ceyda Tekin 
11/J 52487

PEMBE KÖŞK’TEN BİR ANI
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  Sabah er-
kenden kalkıp, kalın-
ca giyinip, karla kaplı 
yolda yürümeye 
başlamıştık. Pembe 
Köşk’e vardığımızda 
ise, o sıcacık hava 
içimizi ısıtmaya yet-
mişti. Bizi yaşlı bir 
bekçi kapıda karşı-
lamıştı. Her yıl en az 
üç dört kez Pembe 
Köşk’e gittiğimizden 
olacak, adam bizi 
hemen tanımıştı. 
Halimizi hatırımızı 
sordu, bu arada şid-
detli bir şekilde ök-
sürmüş olmalıyım 
ki bekçi bana dönüp 
hasta olup olma-
dığımı sordu. Evet, 
kendimi iyi hissedi-
yordum ama öksü-
rüklerim uzun süre-
dir devam ediyordu. 

Kaçamak bir bakış attım anneme, anne bu soruyu sen 
cevapla dercesine, «Evet, bir haftadır öksürüğü kesil-
medi.» dedi annem. Nedendir bilinmez adam dışarıya 
çıktı bir anda, bizse gezmeye devam ettik. O güzel, 
eşsiz kıyafetlerin sergilendiği bölüm bitmişti; şimdi 
sıra mektupların ve silahların sergilendiği bölümdeydi. 
Tam o anda arkamdan omzuma biri dokundu, dön-
düm. Yaşlı bekçi elinde içi dolu bir poşetle gelmişti. 
«Al bakalım küçük hanım, bunlar, sizin için bahçeden 
kendi ellerimle topladığım ıhlamurlar. Annen bunu 
her akşam kaynatsın, sen de iç. Bir haftaya hiçbir şe-
yin kalmaz.» dedi.

Aradan bir hafta geçti, her gün içtim ıhlamu-
ru. O kadar değerliydi ki bir dalı bile, yaşlı bekçi be-
nim için toplamıştı teker teker elleriyle. Bir haftanın 

sonunda öksürüğüm iyice azalmıştı. Resim çizmeyi 
de çok seviyordum o zamanlar. Hemen büyükçe bir 
kâğıt, bir de pastel boyalarımı alıp resim çizmiştim 
bekçiye. Önce kocaman bir ağaç çizmiştim, altına da 
yaşlı bir adam. O adam çok değerliydi benim için, o 
yüzden bir de kalp koymuştum yanına.

İki gün geçmiş olmalı, tekrar Pembe Köşk’e 
gittik annemle. Bekçi yine girişteydi ve yine bizi sı-
cakkanlılıkla karşılamıştı. Nasıl olduğumu sordu; çok 
iyiydim artık, öksürükten eser yoktu. Bunu duyunca 
çok mutlu olduğunu söyledi; ben de hemen elimde 
duran kâğıdı uzattım ona. “Sizin için çizdim, ıhlamur-
lar için teşekkür ederim.” dedim. Çok mutlu olmuştu, 
belliydi gözlerinden. Hemen eğildi ve sarıldı bana, te-
şekkür etti.

Bu kadarla da bitmiyor Pembe Köşk mace-
ralarım; tam 14 yılımın geçtiği o sokakta bir de polis 
vardı. Pembe Köşk’ü bizim sokağa bağlayan köşede 
bir kulübesi vardı. Anaokulum çok yakın olduğu için 
giderken annem yürüyerek bırakırdı beni. Okula gi-
derkenki yolumuz da polisin kulübesinin önünden 
geçiyordu. Bazı sabahlar dedem beni okula bırakırdı 
ve dönüş yolunda oradaki polisle konuşurdu. Polis, 
beni o zamanlardan tanıyordu. Annemle geçtiğimiz 
zamanlarda da bize selam verir ve konuşmak için 
dışarıya çıkardı. Gel zaman git zaman bir yıl bitmiş-
ti bu sohbetlerle. Yıl sonu gelip çatmıştı. Günlerden 
31 Aralık’tı ve okul çıkışında büyükbabamlara gitmek 
üzere annemle evimize doğru yürüyorduk. Polisin de 
yeni yılını kutlamak istemiştim. Kulübesinin içindey-
di, camını tıklattım ve onun çıkmasını bekledim. Biraz 
sonra elinde kırmızı bir kutuyla çıktı. Yeni yılımı kutladı 
ve kırmızı paketi bana uzattı. Çocukluk heyecanından 
olmalı ki hemen yırttım paketi. İçinden davul çalan bir 
noel baba çıkmıştı. Hediye beni çok mutlu etmişti, te-
şekkür ettim polise ve annemle yola koyulduk. Daha 
sonra polisin tayini çıktı, benimse okulum değişti. Bir 
daha hiç görüşmememize rağmen o noel babayı hâlâ 
saklıyorum. Çocukluğumdaki en özel hediyelerden...
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Türk Milleti’nin, “Çanakkale  geçilmez” dedirttiği, bu vatan parçasını 
canı ve kanı pahasına koruduğu Çanakkale Savaşı gerçekten bir kahraman-
lık destanıdır. Ama Gelibolu sadece Türklerin ulusal bütünlüğü için değil 
Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar için de ulusal doğuş hikayesidir. ’’Johnny 
Turks’’ kitabının yazarı aynı zamanda da ‘’Avustralya-Gelibolu Dostluk’’ der-
neğinin kurucularından biri olan Julia Gül Arslan ile bir röportaj gerçekleş-
tirdik ve onun gözünden bu savaşı değerlendirme fırsatı bulduk.

ü	Kısaca özgeçmişinizi anlatır mısınız?

ü	Hacettepe Üniversitesi’nde gıda mühendisliği okudum. 1982’de 
mezun oldum. 1998’de ağabeyimin teşviki ile Avustralya’ya taşın-
dım. Ağabeyim beni Avustralya’ya çağırırken “Tarihi öğren de gel” 
dedi önceden de fen derslerin iyi olsun yeter derdi. (gülüyoruz) 
Avustralya’ya gittiğimde gerçekten de tarihimizi bilmediğimi an-
ladım. Avustralya’da ismimi hep yanlış telaffuz ediyorlardı. “Gül’le 
Gal” diyebiliyorlardı. Bende hemen ismime “Julia” ekledim. Bu 
isim bana çok yardım etti. 11 Eylül’den sonra her yerde olduğu 
gibi Avustralya’nın da havası değişti. Mesela bir iş çıkışı İtalyan asıllı 
Avustralyalı bir komedyeni izlemeye gittim. Komedyen “Aranızda 
hiç Türk var mı?” diye sordu daha sonra kimse el kaldırmayınca 
dedi ki “Türkleri aranızda göremezsiniz. Onlar şehir merkezinde 
çok yaşamazlar. Onlar Broodmaily denilen bir bölgede yaşarlar. 
Babaları kebap yapar, anneleri başını bağlar oturur.” Bu komedyeni 
duyduktan sonra bir şeyler yapmak istedim.

Serra Kamış 92707
Lidya Tartan 92783
10-Y

JohNNY TURKs
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ü	 Bu komedyeni duy-
duktan sonra ne yaptınız?

ü	 2 senelik bilgisayar 
kursuna yazıldım. Web tasa-
rımlarıyla uğraştım. Türkleri 
sadece Müslüman kimliği ile 
tanıyan bir batı dünyası vardı 
halbuki başka kimliklerimizde 
var. Örneğin Dünya liderimiz 
var. Bende sürekli bunlar-
la uğraştım. Örneğin dernek 
kurdum “Atatürk’ün Çocukları” 
diye ama daha sonra derne-
ğin adını “Avustralya-Gelibolu 
Dostluk” olarak değiştirdim 
çünkü bu adın Avustralya-Tür-
kiye arasında daha çok bağ 
kuracağını düşündüm. Çok 
çalıştım.

ü	 Johnny Turks kitabı 
nasıl oluştu?

ü	 O komedyenin de-
diği bölgede başarılı olmuş 40 
Türk’le röportaj yaptım. Daha 
sonra bir sorun çıktı. Kitapları 
depoda bıraktım geldim. Yine 
de yıkılmadım Türk’lerin ima-
jını değiştirmek için işi gücü 
bıraktım bununla uğraştım. 
Sonra aklıma bu kitap geldi. 
Çanakkale savaşını araştırırken 
bir gazetecinin “Avustralyalı-
ların ve Türklerin arasında bir 

bağ yoktur sadece bir-iki sigara alışverişi ol-
muştur” dediğini gördüm. Buna inanmadım 
ve ısrarla çalıştım, araştırdım. Böylelikle 
kitap oluştu. Bu kitabın içinde sadece 
insansal yönler var. 

ü	Basit bir soru olacak ama Avustralyalı-
ların Çanakkale’de ne işi vardı?

ü	Avustralyalıların kökenleri İngiliz ve İr-
landa’ya dayanır. Bu savaşa katılanların 
bazıları İngiltere’ye dönmek amacı ile 
katılmıştır. Diğerleri ise İngilizlere inan-
mıştır. İngilizler “Türkler Hıristiyanları öl-
dürüyor.” diye propaganda yapmıştır.

ü	Kitabınızda Avustralyalı askerler bir 
süre sonra Türkleri “Johnny Türk” ola-
rak çağırıyor. Bunun sebebi denir?

ü	İlk önce Türklere Abdül diye sesleniyor-
lardı. Abdül korkunç, çirkin demektir. 24 
Mayıs’ta 1 günlük ateşkes ilan ettikleri 
zaman birbirlerini tanımışlar ve Türkle-
rin Abdül olmadıklarına karar vermişler. 
Zamanla Türklerin ne kadar cömert ve 
cesurca savaştıklarını anlamışlar. Örne-
ğin hastane gemilerine hiçbir zaman 
bomba atmadıklarını görmüşler. Bir Türk 
keskin nişancısının Avustralyalı birinin 
olduğu yere ateş ettiğini daha sonra o 
kişinin doktor olduğunu anladığında bir 
daha ona nişan almadığını fark etmişler. 

Aslında Johny “Ha biz ha onlar” demektir ve 
bu bir saygı ifadesidir.

ü	Mustafa Kemal Atatürk’ün Gelibolu savaşı sı-
rasında rolü nedir?

ü	Mustafa Kemal Atatürk İstanbul’u beş kere 
kurtarmıştır. İngilizler Çanakkale savaşını 
yenip İstanbul’a gitmeyi planlamıştı fakat 
başaramadı. Her çabaya rağmen İngilizler 
Mondros nedeniyle İstanbul’a ellerini kollarını 
sallayarak girmişlerdir.

ü	Çanakkale’nin bitmeyen bir savaş olduğunu 
söylemişsiniz. Sizce bu savaş neden bitme-
di?

ü	Bu savaşın nedeni petroldü. Şimdi de petrol 
için savaşlar yapılmaktadır.

ü	Avustralya’da 25 Nisan tatildir ve en az her 
bir ilde Gelibolu Anıtı vardır. Avustralyalılar 
yenilgi almalarına rağmen neden Gelibo-
lu’ya bu kadar önem verirler?

ü	Avustralyalarının tarihinde ki ilk savaş budur. 
Bu savaşta milli kimliklerini aynı zamanda ki-
şiliklerini kazanmışlarıdır. 
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 İngiltere tarihinin en parlak zamanlarından biri ola-
rak gösterilen Tudor dönemi, VII. Henry ile kurduğu merkezi 
otoriteyi VIII. Henry ile güçlendirmiş ve kuvvetli bir monarşi-
nin temellerini atmıştır. Yüz on sekiz yıl boyunca İngiltere’yi 
yöneten Galler kökenli kraliyet ailesinin soyadı olan Tudor’un 
kurucusu Henry Tudor’dur. İngiltere’nin Orta Çağ’dan çıkarılıp 
gelecek yüzyıllarda dünyanın büyük bir kısmına egemen olan 
güçlü bir Rönesans devletine dönüştürülmesinde en büyük 
rol VII. Henry, VIII. Henry ve I. Elizabeth’e aittir.

Hanedanlığın egemen olduğu yüz yıllık süre zarfın-
da kilise, Roma Katolik Kilisesi’nden ayrılarak İngilizleştirildi. I. 
Elizabeth yenilmez İspanyol donanması ile yaptığı savaşı ka-
zanarak devlete çok önemli bir zafer ve güç getirdi. Askeri 
ve siyasal Büyük gelişmelerin yaşandığı bu dönemin pek de 
parlak olmayan yönleri de vardı. 8.Henry babasının gayretle-
riyle oluşturduğu zengin hazineyi israf etmiş, I. Elizabeth ise 
resmi makamları para karşılığı satarak yönetimin prestijini za-
yıflatmıştı. 

  VII. Henry İngiltere Kralı III. Richard’ı öldürüp yöneti-
mi ele geçirmiştir. Büyük annesi İngiltere Kralı VI. Henry’nin 
annesi, V. Henry’nin kocasıydı ve kocasının ölümünden son-
ra VII. Henry’nin büyükbabası ile evlenmişti, bu nedenle VII. 
Henry’nin tahtta üvey de olsa bir hakkı vardı. III. Richard’ı öl-
dürmek amacıyla başlattığı savaşı kazanan Henry, Yorklu Eli-
zabeth ile III. Richard’a verdiği söz gereği evlenmiştir. Evlen-
mesiyle birlikte Lancaster ve York Hanedanını birleşmiş oldu. 
Bu birleşimden dolayı Henry armasına Tudor gülü konuldu. 
Beyaz kısmı York’u, kırmızı kısmı ise Lancaster’ı temsil eden 
gül, Tudorların simgesi oldu.

TUDoR hANEDANLIĞI
Birce Nur Altunsu 

10/P 41667
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  Altı kez evlenmesiyle tanınan VII. 
Henry ve York’lu Elizabeth’in oğlu VIII. 
Henry, Anglikan kilisesini kurmuştur. 1502 
yılında ani bir şekilde bilinmeyen bir se-
beple ölen ağabeyinin yerine tahta geçmiş, 
ağabeyinin dul eşi (Aragonlu Catherine) 
ile evlenen Henry ileriki yıllarda bundan 
pişmanlık duymuş ve evliliklerinin lanetli 
aynı zamanda geçersiz olduğunu savu-
narak boşanmak istemiştir. Ani boşanma 
kararının gerçek sebebi ise Anne Boleyn’e 
olan aşkıdır ancak bu aşkın meyvesi olan 
çocuklardan sadece bir tanesi sağ kalabil-
miştir. Henry’nin Boleyn ailesinden idam 
ettirmediği tek insan Mary Boleyn’dir. Hen-
ry Anne’in idamından 10 gün sonra Jane 
Seymour ile evlenerek ününe ün katmış-
tır. Bu evliklikten bir oğlu olmuştur.(Prens 
Edward). Doğumdan on iki gün sonra ölen 
karısından 4 yıl sonra aynı yıl içinde Clevesli 
Anne ve Catherine Howard ile evlenmiştir. 
Zina yaptığı gerekçesi ile astırdığı Cathe-
rine’den sonra ölmüne kadar evli kalacağı 
altıncı, sonuncu karısı Catherine Parr ile ev-
lendi.

  VIII. Henry’nin Jane Seymour’dan 
olan oğlu Prens Edward babasının ölü-
mü nedeniyle ülkeyi 9 yaşında bir konsey 
gözetiminde yönetmiş ancak 15 yaşın-
da verem hastalığına yakalanarak hayatını 
kaybetmiştir. Ölmeden önce I. Elizabeth 
ve I. Mary‘yi gayri meşru ilan eden ve taht-

taki haklarını elinden alan Prens Edward böylelikle I. 
Mary’nin aksine tıpkı kendisi gibi protestan olan kuze-
ni Jane Grey’e ülkeyi yönetme fırsatını verdi ancak I. 
Mary, Jane’in tahta 9 gün kalmasına izin verdi ve böy-
lelikle adının dokuz günlük kraliçe olarak anılmasını 
sağladı. Koyu bir katolik olan Mary katı kurallarla halkı 
yönetmeye başladı, protestanları idam ettirdi, hatta 
canlı canlı yaktırdı. Protestanları idam ettirmesinden 
dolayı “Kanlı Mary olarak” anılan kraliçe aynı inanca 
sahip olduğu İspanya Kralı II. Felipe ile mantık evliliği 
yaptı ve İngiltere’nin katolikleşmesi için tüm engelleri 
kaldırarak yarım kalan İngiltere-İspanya müttefikliği-
nin kaldığı yerden devam etmesi fırsatını buldu. Krali-
çe, son yıllarında kocasının üvey kardeşi I. Elizabeth’le 
ilişkisini öğrendi, Fransa ile yapılan savaşta da Calais’in 
kaybedilmesi ve çocuğunun olmamasına üzüldü-
ğünden hastalandı ve hayatını kaybetti.

Yerine protestan olan üvey kardeşi I. Elizabeth geçe-
rek İngiliz kral ve kraliçeleri arasında en önemli rolü 
oynayan kişilerden birisi oldu. Yaşamı boyunca hiç 
evlenmediği gerekçesi ile “Bakire Kraliçe” olarak da 
anılan Elizabeth Tudor hanedanın beşinci ve en so-
nuncusuydu. Doğduğunda teninin fazla beyaz olma-
sı nedeniyle hayalet olduğu iddia edilip öldürülmek 
istenmesine annesi Anne Boleyn engel oldu. Halkın 
en çok sevdiği kraliçe olan I. Elizabeth 1588 yılında 
tahta çıktığında evlenme teklifi aldığı II. Felipe’nin İn-
giltere seferinde dönemin en büyük ve güçlü deniz 
filosunun sahibi İspanyol Armada’nın İngilizler ta-
rafından yakılması I. Elizabeth’in ününe ün katmış-
tır. Ülkeyi 16.yy boyunca yöneten ayrıca İrlanda ve 
Fransa’nın sembolik kraliçesi ilan edilen I. Elizabeth 
hayatını 1603 yılında kaybetmiştir. Bir rivayete göre 
ölüm döşeğinde elinde çocukluk aşkı, ülkesi uğruna 

sırf sınıf farkının halkı tarafından hoş karşılanmayacağı 
gerekçesi ile evlenmeyi reddettiği Robert Dudley’nin, 
kendisine yazmış olduğu bir mektup bulunmuştur. I. 
Elizabeth’in yaşamından etkilenen yönetmenler belli 
aralıklarla filmini çekmişlerdir, en çok bilinenlerinden 
birisi ise Oscarlı oyuncu Cate Blanchett’in oynadığı 
Elizabeth Altın Çağ’dır. Filmin adından da anlaşıldığı 
üzere İngiltere tarihine altın çağını yaşatmış olan I. 
Elizabeth sonsuza kadar hatırlanacaktır. I. Elizabeth’in 
çocuğu olmadığı gerekçesi ile başa en yakın akrabası 
olan Stuart hanedanı İngiltere ve İskoçya kralı olarak I. 
James başa geçti. Tudor hanedanı, Ednyfed Fychan’ın 
soyundan gelen Owen Tudor’un ölmesiyle son bul-
muştur.

Popüler kültürde önemli bir yere sahip olan 
Tudor döneminin Philippa Gregory tarafından kitabı 
yazılmış olup kitabın fenomen olmasından dolayı film 
5 yıl aradan sonra 2008 yılında yeniden çekilmiştir. 
Anne Boleyn’i Natalie Portman’ın, VIII. Henry’yi Eric 
Bana’nın canlandırdığı aşk ve ihanet üzerine kurgu-
lanmış film dünya çapında 75 milyon kişi tarafından 
izlenmiştir. Aynı zamanda VIII. Henry’nin hayatını, 
özel yaşamını, iktidarını, İngiltere Kilise Reformu’nu ve 
çalkantılı İngiltere saray yaşamını anlatan 4 sezonluk 
“The Tudors” isminde bir tv dizisi yapılmıştır. 

 İngiltere’ye en görkemli çağına yaşatan ve 
döneme soyadlarını veren soylu aile Tudorlar yüzyıl-
larca adından söz ettirecek ve gerek entrikası gerekse 
yaptığı devrimlerle anılacaklardır.

Kaynakça: Wikipedia.com
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Öğrencinin Adı: Ahmet Ünler

Danışman Öğretmen: Tümay Timuçin

Projenin Amacı: Bu projede imparatorluktan ulus 
devlete geçerken, yükselen Türk milliyetçiliğinin eğitime 
ve bu yönde yaşanan değişimlerin dönemin önde 
gelen liselerinden Kabataş İdadisi üzerine etkisinin 
incelenmesidir.

Yöntem: 

Dönemle ilgili ikincil kaynakların yanısıra, Kabataş Lisesi 
Mezunlar Derneği ile irtibata geçilmiş, Derneğin kurum 
tarihini anlatan “Bahçesinde Deniz Olan Okul, 100 Yıllık 
Eğitim Çınarı” adlı kitap kullanılmıştır. 

II. Meşrutiyet’te Eğitimde Yaşanan 
Değişimlerin Bir İzdüşümü:
II. Meşrutiyet Eğitim Reformlarının 
Kabataş Erkek Lisesi Üzerindeki Etkileri

TÜBİTAK PRoJELERİ
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TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Tarih, Coğrafya , Felsefe ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi 
zümreleri tarafından 21-22 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen 3. Sosyal Bi-
limler Günleri’nde bu yıl “Ülkeler ve Kültürler” teması işlendi.

Sosyal Bilimler Günlerinin açılış konuşması, Okul Müdürümüz Aydın Ünal’ın Hi-Tech 
sınıfından tüm sınıflara kurulan bağlantı ile günün anlam ve önemini anlatmasıyla 
başladı. Ardından Kapadokya Gezisi sırasında çekilen ‘’Medeniyetler Merkezi Türkiye: 
Kapadokya’’ adlı belgesel sunumu ile devam etti. Etkinliklerimiz iki gün boyunca kolej 
sokağında sergilenen ülke standları sunumları ile devam etti. 

Etkinliğin birinci gününde Kolej Sokağı’nda ülkeler ve kültürleri ile ilgili düzenlenen 
sergide öğrencilerimiz, tanınan bilinen özellikleri ile çeşitli ülkeleri arkadaşlarına tanıttı-
lar. Ayrıca öğle arasında lise öğrencilerimizden oluşan orkestra farklı ülkelerin müzikle-
rinden oluşan bir konser verdi. Yine öğlen saatinde bahçede farklı ülkeleri temsil eden 
bir futbol karşılaşması yapıldı. 

Anaokulu öğrencilerimizin 23 Nisan kutlamaları kapsamında hazırladığı Ülkeler Dans-
ları ile çok örtüşen etkinliğin teması “Ülkeler ve Kültürler” idi. Lise Kolej Sokağı’nda 
düzenlenen sergide lise öğrencilerimiz, küçük Kolejlilere çeşitli ülkeleri tanıttılar. Daha 
sonra dünya haritalarını inceleyen öğrencilerimiz boyama çalışmaları yaptılar.

K12 düzeyinde gerçekleştirilen “Ülkeler ve Kültürler Fotoğraf ve Resim Yarışmasının 
sonuçları lise öğretmenlerimizden oluşan jürinin değerlendirmesi ile belirlendi. Ya-
rışmaya katılan ve dereceye giren öğrencilerimize Okul Müdürlerimiz Aydın Ünal ve 
Zuhal Üstündağ tarafından 24 Nisan’da Lise Kısmı Hi-Tech sınıfta düzenlenen törenle 
katılım belgeleri takdim edildi. 

3. sosYAL BİLİMLER GÜNLERİ
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Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Japon Dili ve 
Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Merthan Dündar ise 
öğrencilerimize “Türk-Japon İlişkileri” konusunda bir konferans ver-
di. Türkler açısından Japonya ile ilgili ilk bilgiye 11. yüzyılda Kaşgarlı 
Mahmut’un kaleme aldığı Divan-ı Lügati-t Türk’te rastlandığını, ka-
palı bir kültür olan Japonların ise Türkler hakkında ilk kez 1600’lü 
yıllarda bilgi sahibi olduklarının bilindiğini belirtti. Bire bir ilişkilerin 
ise ilk defa 1871 yılında bir Japon heyetinin İstanbul’a gelerek II. Ab-
dülhamit’i ziyaret etmeleri ile başladığını belirten Prof. Dr. Dündar, 
ardından Ertuğrul Fırkateyni’nin Japonya’ya düzenlediği diplomatik 
ziyaretten dönüşünde yaşanan faciayı anlattı. Japonya’nın 1930’lar-
dan sonra kendi topraklarında hilafeti tekrar canlandırmak ve bu su-
retle İslam dünyasına hâkim olarak sömürgecilik politikası gütmek 
gibi emelleri olduğunu, ancak bu girişimlerinin Türk hükumeti tara-
fından sonuçsuz bırakıldığını ifade etti.

Etkinliğin ikinci gününde Lise Kısmı konferans salonunda 11. sınıf 
öğrencilerimiz, çeşitli ülkelerin kültürel kavramlarını, farklılıklarını ve 
ritüellerini anlatan ilginç ve eğlenceli bir sunum yaptılar. Yine etkin-
liklerimiz kapsamında 12-A ve 12-B sınıflarımız Hi-tech sınıfta İstan-
bul’un üç boyutlu tanıtım filmini izlediler.

1. ve 2. gün eş zamanlı olarak sosyal bilimler bilgi yarışması yapıldı. 
11. Sınıfların katılımıyla gerçekleştirilen bilgi yarışmasında 11/B şube-
si 1. olmuştur. Birinci olan bu sınıf sene sonunda Hamamönü gezi-
sine götürülerek ödüllendirilmiştir. 
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“KIRINTI EĞİTİM FESTİVALİ” nin amacı geniş kapsamlı konuları 
bölümlere ayırarak, öğrencilere bilgileri parça parça sunmaktır. Kı-
rıntılar halinde bilgiyi öğrenen, yaşayan ve deneyimleyen öğren-
ciler, bu bilgileri daha kolay içselleştirebilmektedirler. Bu nedenle, 
detaylara yer verdiğimiz, festival havasında yaşadığımız, kırıntıların 
kalıcı bilgilere dönüştüğü eğitim festivallerimize çok önem ver-
mekteyiz.

2015 Mayıs ayında “ÇAĞI YAKALAMAK – ZAMANA YÖN 
VEREN YENİLİKLER” temalı 3. Kırıntı Eğitim Festivaline 
Sosyal Bilimler Zümreleri olarak bizler çok çeşitli etkinlikler 
ile destek verdik. Öğrencilerimizin etkin çalışmaları, gün 
boyu yaptıkları sunumlar ve görsel çalışmalar ile gerçek-
leştirdiğimiz festivalimizi coşku ile kutladık.

Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizle…

Coğrafya Zümresi:

Coğrafi Keşiflerle Geçmişten Günümüze Yolculuk (Sunum)

Tarih Zümresi:

Köy Enstitülerinin Tanıtımı (Canlandırma)

Çağımıza Yön Veren Kadınlar (Tanıtım)

Felsefe Zümresi: 

Geleceğin Meslekleri-Gelecekte Kaybolacak Meslekler (Sunum)

Çağa Damgasını Vuran İnnovatif Buluşlar (Tanıtım)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi:

Türk İslam Bilginleri (Pano Çalışması)
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Coğrafya Zümresi Etkinliği

Felsefe Zümresi Etkinliği

Tarih Zümresi Etkinliği

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Zümresi Etkinliği





TED ANKARA KoLEJİ VAKFI oKULLARI
Taşpınar Mah. 2800.Cadde No: 5 İncek 06830 Ankara

Tel: 0 (312) 586 90 00 •Faks : 0 (312) 586 90 37
www.tedankara.k12.tr • e-mail: info@tedankara.k12.tr

Medeniyet yolunda yürümek ve 
başarılı olmak, yaşamak için şarttır. 
Bu yol üzerinde duranlar veya bu yol 
üzerinde ileriye değil, geriye bakmak 
bilgisizliğinde ve gafletinde bulunanlar, 
medeniyetin coşkun seli altında boğulmaya 
mahkûmdurlar.


