
  

 

"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz.  
Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız." 
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KURUCUMUZDAN... 

 

   

  Değerli Okurlar, 

 

 Eğitim-Öğretim yaşam boyu devam eden zorlu bir süreçtir. Bu süreçte bizlere ve 
sizlere büyük görevler düşmektedir. “Hedefler Yüksek, Adımlar Sağlam!” sloganıyla 
çıktığımız bu meşakkatli maratonda “Tecrübeye Duyulan Güven”e, gösterdiğiniz ilgiye 
şahsım adına teşekkür ederim. 

 İnsanın özü bilgiden geçer. Toplumlar geçmişten günümüze kadar hep daha 
fazla bilgi edinme çabası içinde yaşamışlardır. Bu çaba bilgiyi daha değerli hale getir-
miştir.  Bu uğurda canla başla çalışan ve dergimizin 6. sayısının çıkmasında emek ve-
ren değerli öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Unutulmamalıdır ki başarının 
anahtarı hayal üzerine inşa edilir, bilgi ile duvar örülür. Çatısını da emek tamamlar. 
Böylece sağlam temellerle oluşmuş gelecek  inşası ortaya çıkar. Bu inşaat hayat boyu 
devam eder. Her bilgi her alın teri bir tuğla daha yerleştirir. Her tuğlanın öneminin 
olduğunu bilmek gerekir. Geldiğiniz yaş, edindiğiniz deneyim, almış olduğunuz eğitim 
sizin bilgi inşaatınızın bittiği anlamına gelmez çünkü yazımın başında da belirttiğim 
üzere eğitim yaşam boyu devam eden zorlu bir süreçtir. 

    Bilimin önemini her zaman kabul eden ve çağdaş eğitimin temellerini bilim üzerine 
kuran Ulu Önder’in her zaman fikirlerime ve eğitim kurumlarımıza etki eden sözünü 
sizlerle paylaşmak istiyorum:  

 “Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve il-
mim rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar.” 
 
 
   Köklü ve tecrübeli okullarımızda Atatürk’ün izinde bilimin ışığında ilerlemeye devam 
edeceğiz. 
  
   
  Hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
        
 
 
         Şener ÇAKMAK 
 
              KURUCU 
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OKULUMUZDAN KARELER... 

İLK DERSİMİZ ATATÜRK! 
Atatürk'ün izinde aydınlık nesiller için eğitim yılımızın ilk hafta-
sında ilk etkinliğimiz "ANITKABİR ZİYARETİ"...  

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, bize armağan ettiği 
Cumhuriyet Bayramı coşkusunu  hep birlikte kutladık.. 
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Sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili birikimlerin sergilenme alanı olan müzeler, özellik-
le insanlığın ortaya koyduğu, geçmişi günümüze taşıyan ölümsüz hafızalardır.        
Müze ve bilim merkezleri gezilerimiz... 
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  Her alanda yapılan yarışmalarımız... 
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Yaparak, yaşayarak öğreniyoruz. 
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10 KASIM, "Hiçbir ölümün Atamızınki kadar ölümsüz olmadığının" vur-
gusunu yaptığımız, "fikirlerin asla ölmeyeceğini" buğulu gözlerle ifade 
ettiğimiz günün adıdır. 
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        Etkinlilerimiz... 
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Bir ülkenin, coğrafyanın hatta kendisini ör-
nek alarak kaderini değiştiren pek çok ulu-
sun Ulu Lideri Gazi Mustafa Kemal Ata-

türk'ü özlemle anıyoruz..     28 Ekim 1923 
günü Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen ve ta-
rihe geçen "Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan 
edeceğiz.!" olayını bir de Nutuk'tan okuya-

lım. 

  Bu toplantıda Başvekil Fethi 

Okyar'ın istifası karara bağlandı. O akşam 

Latife Hanım da misafirleri ağırlamak üzere 

çalışıyordu. Mustafa Kemal arkadaşlarına, 

yemekten sonra anayasanın bazı maddeleri 

üzerinde çalışacağını bildirmiş, yeni başkan 

adayı olduğu söylenen İsmet Paşa'yı da bu 

çalışmaya davet etmişti. Sofrada seçim heye-

canı vardı, herkes birbirine bakıyor bir şeyler 

anlatıyordu. Mustafa Kemal tam o anda ha-

fifçe tabağına vurdu: "Beyler!" dedi. O da 

heyecanlıydı, kaşları çatılmış ama gözlerinde 

güleç bir ifade ile arkadaşlarına bakıyordu. 

 "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilân 

edeceğiz!" 

 Sofradakiler hem o anın heyecanı 
hem de Gazi'nin kararlığı neticesinde kala-
kalmıştı. Daha sonra büyük bir sevinç yaşan-
dı. Mustafa Kemal uygun bir süre bekledik-
ten sonra açıklamasına devam etti: "Türkiye 
Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet'tir. 
Bunu Anayasa’mıza yarınki Meclis toplantı-
sında koyduracağız.. Hazırlıklarımızı bir kez 
daha gözden geçirmemiz lazım." İsmet Paşa 
ve Mustafa Kemal sabah ezanına kadar çalış-
malarını sürdürdü. İsmet Paşa da Çankaya 
Köşkü'nde istirahat etti. 1919'da Atatürk'ün 
Samsun'a çıkmasıyla alevlenen bu süreç yur-
dun dört bir yanına yayılmıştı. Bütün vatan 
bağımsızlığı için canla başla mücadele edi-
yordu. İsmet Paşa, Ali Fuat Paşa, Halit Paşa, 
Kemalettin Sami Bey'in de yer aldığı gecenin 
ayrıntılarını Nutuk'tan okuyalım. 

     
 NUTUK’TAN... 

" ..Gece olmuştu Çankaya'ya gitmek üzere 
Meclis binasından ayrılırken koridorlarda 
beni beklemekte olan Kemalettin Sami ve Ha-
lit Paşalara rastladım. Ali Fuat Pa-
şa Ankara'dan hareket ederken bunların An-
kara'ya geldiklerini o günkü gazetede "Bir 
uğurlama ve bir karşılama" başlığı altında 
okumuştum. Daha kendileriyle görüşmemiş-
tim. Benimle konuşmak üzere geç vakte ka-
dar orada beklediklerini anlayınca akşam 
yemeğine gelmelerini Millî Savunma Bakanı 
Kâzım Paşa vasıtasıyla kendilerine bildirdim. 
İsmet Paşa ile Kâzım Paşa'ya ve Fethi Bey'e 
de Çankaya'ya benimle birlikte gelmelerini 
söyledim. Çankaya'ya gittiğim zaman, orada, 
beni görmek üzere gelmiş bulunan Rize   Mil-
letvekili Fuat, Afyonkarahisar Milletvekili 
Ruşen Eşref Bey'lerle karşılaştım. Onları da 
yemeğe alıkoydum. Yemek sırasında: "Yarın 
Cumhuriyet’i ilân edeceğiz!" dedim. Orada 
bulunan arkadaşlar, derhal düşünceme katıl-
dılar. Yemeği bıraktık. O dakikadan itibaren, 
nasıl hareket edileceği konusunda kısa bir 
program yaparak arkadaşları görevlendir-
dim. 

Efendiler, görüyorsunuz ki Cumhuriyet ilânı-
na karar vermek için Ankara'da bulunan bü-
tün arkadaşlarımı davet ederek onlarla görü-
şüp tartışmaya asla lüzum görmedim çünkü 
onların da aslında ve tabiî olarak benim gibi 
düşündüklerinden şüphe etmiyordum. Hal-
buki o sırada Ankara'da bulunmayan bazı 
kişiler, yetkileri olmadığı halde, kendilerine 
haber verilmeden düşünce ve rızaları alınma-
dan Cumhuriyetin ilân edilmiş olmasını bize 
gücenme ve bizden ayrılma sebebi saydılar."     
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EFENDİLER, YARIN CUMHURİYET’İ  
İLAN EDİYORUZ !   

https://onedio.com/etiket/ankara/501c490fcc161f8ec13422aa
https://onedio.com/etiket/rize/5c0d17146c0516301ee06974
https://onedio.com/etiket/afyon/5076bf570228f60917601ce8
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  1986 yılının baharında, Çernobil Nükleer 

Santrali'nde  4. reaktörün patlamasıyla bir kıya-

met yaşandı. İtfaiyecilerle birlikte ölü sayısı daha 

da arttı. Sızıntılar, radyasyon hastalığına sebep 

oldu. Dünya tarihinde, bugüne kadar insanlığın 

sebep olduğu en büyük felaket olarak bilinen 

olayın radyasyon etkileri maalesef hala sürü-

yor. İşte facia hakkında ilginç bilgiler: 

   
        ÇERNOBİL FACİASI 7. SEVİYEDEN BİR FELAKET 
 
 7. seviyede olan bir diğer felaket ise 2011'de gerçekleşen Fukuşima Nükleer 
Santrali kazasıdır. Yayılan radyasyon oranı ise Hiroşima ve Nagazaki'ye yapılan atom 
bombası saldırısının 100 kat daha fazlası olarak düşünülüyor. 
  

 
  AKLANILMAYA ÇALIŞILAN BÜYÜK BİR SIR… 

 

 Felaket ilk başlarda, Ukrayna otoriteleri tarafından saklandı. Reaktörün patladı-
ğı, patlamadan 2 gün sonra itiraf edildi. O zamanlar Ukrayna'nın bir parçası olduğu 
Sovyet Birliği'nin bile kazadan haberi yoktu. 

   SIR, ORTAYA ÇIKAR… 

   
 Çernobil Nükleer Santrali'nde gerçekleşen korkunç kazanın ortaya çıkmasın-
da Sovyetler Birliği'nin bir rolü yoktu. İsveç'teki, bölgeden 1100 km uzaklıktaki 
Forsmark Nükleer Santralindeki radyasyon dedektörünün patlamasıyla ortaya çıktı. 
Alarm sayesinde oluşan tedirginlik nedeniyle, radyasyon seviyeleri kontrol edildi. 
Forsmark'ta bir sorun yoktu. 

  

       KIYAMET KOPAR… 

   Reaktör patladıktan sonra, yüzlerce itfaiyeci yangını durdurmaya çalıştı. Saat 
başı 300 bin ton su kullanıldı. Birinci ve ikinci reaktöre su sızma korkusuyla itfaiyeci-
ler çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. Su yangını durduramayınca  helikopterle-
rin yardımıyla 5000 ton bor, kil, kum, dolomit ve kurşun döküldü. 
 

    

       ÇERNOBİL 

https://onedio.com/etiket/ukrayna/508efab7b815ea3842259c3d
https://onedio.com/etiket/sscb/577257ae30bb9b6a3e98a2f7
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  UZAY ARACI LUNOKHOD BİLE YARDIMCI OLAMADI. 

 Lunokhodların ne olduğunu merak ediyorsa-
nız SSCB tarafından reaktör patlamasındaki birikintileri 
temizlemeye yardımcı olmak için yerleştirilmiş insansız 
ay arama robotları oluyorlar. Robotlar yardımcı olamadı 
ve insanlar hayatlarını riske atmak zorunda kaldı. 

  NEYİN SUÇU?  
 
 Korkunç kazayla ilgili iki tane çelişkili teori var: 
Birincisi suçun elektrik santrali operatörlerine diğer 
suçlama ise yüksek güçlü kanal tipi reaktörün tasarımına yapılıyor. Olay hala gizemini koru-
yor. 
 

   OLAYIN GERÇEK KURBANLARI KİM? 

  

 Gerçek kurbanlar, ironik bir şekilde sınırlanmış bölge içindeki insanlardı. Trajedi ilk 
olarak yangını reaktörün patlamasından kontrol etmeye çalışan itfaiyecilerin başına geldi. Ne 
ile karşı karşıya olduklarını bilmeyen cesur itfaiyecilerin ölüm haberi, birkaç gün içinde bildi-
rildi. 

 

      TALİHSİZLİK, KURTARICILARIN PEŞİNİ BIRAKMADI.  

  

 Sovyetler Birliği'nin her yerinden yaklaşık 600.000-800.000 
işçi ve itfaiyeci kurtarmaya geldi. 2 yıl boyunca yangını söndür-
mek için radyoaktif ekipmanlarını, evleri ve depoları gömmek için 
çalıştılar. Ayrıca, mezarların etrafındaki radyoaktif materyali de 
sardılar. Bu insanların çoğu ya öldü ya engelli kaldı ya 
da intihar etti. 

  VEFAT EDENLERİ ONURLANDIRDILAR. 

   

 Çernobil itfaiye istasyonunun önünde, cesur itfaiyecilerin 
fedakarlığını  anısına bir anıt dikildi. 
 
 
   

https://onedio.com/etiket/sscb/577257ae30bb9b6a3e98a2f7
https://onedio.com/etiket/olay/57ceb76ded62790c040afa50
https://onedio.com/etiket/sscb/577257ae30bb9b6a3e98a2f7
https://onedio.com/etiket/intihar/5078d58eb815ea38422581af
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FACİANIN ETKİLERİ KENDİSİNDEN DAHA  GENİŞ KAPSAMLI HALE GELDİ. 

 Bu korkunç olay, kimsenin hayal ede-
meyeceği kadar geniş kapsamlı oldu. Sadece 
komşu ülkesi Belarus'u etkilemekle kalmayıp 
aynı zamanda Korsika Adası'na da yayıl-
dı. Reaktör patlamasından kaynaklanan rad-
yoaktif bulut, birçok Avrupa ülkesinde de bü-
yük hasara neden oldu. Avrupa'da radyasyon 
seviyesinin Ukrayna'daki sınırlanmış bölge-
sinden daha fazla olduğu yerler var. 

 

 HAYATLARINI RİSKE ATMANIN ÖDÜLÜ  

 

 Çernobil felaket bölgesi temizlendikten sonra yetkililer, temizlik operasyonunun 
bittiğini işaretlemek için bacaya kırmızı bayrak asılmasını emretti. Yüksek radyasyon 
seviyeleri nedeniyle operasyon inanılmaz derecede riskliydi. Üç adam, işi yapmak için 
en üste tırmanmaya zorlandı ve günün sonunda bir kola ile ödüllendirildiler. 
  
BİTKİLER, DEV HASTALIĞININ KURBANI OLDU. 
  
 

 Felaketi takip eden yılda genetik ve botanik uzmanları, bölgedeki bitkilerin dev 
hastalığı mağdurları haline geldiklerini belirtti. Canavar bitkiler, doğal seleksiyonla gi-
derildi. Radyasyona maruz kalma nedeniyle ölü bulunan balıklar bile anormal derecede 
büyük ve değişkendi. 

  

ÇERNOBİL, 20.000 YIL BOYUNCA YAŞANAMAZ HALDE KALACAK. 

 

 Çernobil elektrik santrali müdürü, bölgenin 20.000 yıl boyunca yaşamaya uygun 
olmadığını belirtti ancak sınırlanmış bölgeye bir seyahat için 1.500 TL'ye rezervasyon 
yaptırabilirsiniz. Oldukça garip bir durum. 

 

BAZI İNSANLAR EVLERİNE DÖNDÜ. 

 Tesisi çevreleyen alanlar tamamen boşaltılsa da bazı sakinler bölgeye yeniden 
yerleşmeye karar verdi. Sınırlanmış bölge içinde sadece yeniden yerleşimcilere kalıcı 
olarak izin verilirken  diğer kişiler maksimum 14 gün boyunca içeride kalabiliyor. 

https://onedio.com/etiket/olay/57ceb76ded62790c040afa50
https://onedio.com/etiket/ukrayna/508efab7b815ea3842259c3d
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REAKTÖRLER TAHRİP OLMALARINA RAĞMEN BİR SÜRE DAHA KULLANILDI.  

Çoğu insan 1986’daki patlamadan hemen sonra reaktörlerin kapatıldığını düşünüyor 
ama durum böyle değil. ABD Nükleer Düzenleme Komisyonuna göre kalan üç reaktör 
yeniden başlatıldı ve 1999’da devre dışı kaldı. 

SAĞLIĞA OLAN ETKİLERİ GENELLİKLE RADYASYON KAYNAKLI. 
 
Olay sırasında sadece 31 ölüm bildirilmiş olmasına rağmen ölümlerin çoğu radyasyon-
dan sonra gerçekleşti. Radyasyona maruz kalma sonucu 6.000'den fazla tiroit kanseri 
vakası rapor edildi. Belirsiz radyasyon zehirlenmesi korkusu nedeniyle pek çok dok-
tor hamile kadınlara, engelli bir çocuk sahibi olmaktan kaçınmaları için kürtaj yaptır-
malarını tavsiye etti.  

 
TÜRKİYE’YE ETKİSİ... 

 Çernobil'in etkisine maruz kalan ül-
kelerden biri de Türkiye’dir ancak o dönem-
de Türkiye'de yetkililer bu felaketi o kadar 
hafife aldı ki dönemin Sanayi ve Ticaret Ba-
kanı Cahit Aral, Karadeniz'de yetişen çayla-
rın radyasyondan etkilenmediğini ispat et-
mek için kameraların karşısında çay içti. 
Bedeli sonraki yıllarda çok ağır olacak bu 
felakete ilişkin dönemin Bakan’ı :"Karadeniz'e bir damla mürekkep düştü diye Karade-
niz kirlenir mi?' Radyoaktif çay daha lezzetlidir. Rusya'dan iyi bir şey gelmez. " diye dal-
ga geçiyordu. Oysa binlerce kilometre uzaklıktaki İngiltere bile radyasyonun yıkıcı etki-
lerinden korunmak için önlemler almaya çalışıyordu.  
 ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan İbrahim Yaşasın kan bağışında bulunmak 
istediğinde karşısına Federal Sağlık Kanunları çıktı: "1980-1996 arasında Türkiye'de 5 ay 
geçirenler kan bağışlayamaz."  Nedeni ise Çernobil faciası.  
Avrupa ülkeleri radyasyonlu olduğu gerekçesiyle Türkiye'den fındık alımını durdur-
du. Hollanda Sağlık Bakanlığı, Türk çayında yüksek oranda radyasyon olduğunu açıkla-
dı. Federal Almanya, Türkiye'den alınan 13 ton çayı iade etti. Türk yetkililerin olan biten 
karşısındaki tavrı ise bu açıklamaları, "Batı tezgahı" diye nitelemek oldu. Dönemin 
ÇAYKUR Genel Müdürü bu açıklamayı yapmakla yetinmemiş, çay kaynatıldığında rad-
yasyonun 5-6 kat düştüğünü bile iddia etmişti. Zaten Bakan Aral da çay içme şovunu bu 
açıklamalardan birkaç gün sonra yapmıştı. Türkiye'de sonraki yıllarda da ciddiye alın-
mayan felaketin etkileriyle ilgili TBMM, 1993'te soruşturma komisyonu kurulması öneri-
sini reddetti. Çernobil'den sonraki yıllarda Karadeniz bölgesindeki kanser vakalarının 
artışı felaketle bağlantılı olarak sık sık gündeme geldi. Kansere yenik düşen Karade-
nizlilerden biri de 2005'te 33 yaşında ölen şarkıcı Kazım Koyuncu'ydu.  

https://onedio.com/etiket/amerika-birlesik-devletleri/50187e1bcc161f8ec134216e
https://onedio.com/etiket/olay/57ceb76ded62790c040afa50
https://onedio.com/etiket/hamile/57e90e210dc5a8cb0b206b41
https://www.cnnturk.com/haberleri/turkiye
https://www.cnnturk.com/haberleri/rusya
https://www.cnnturk.com/haberleri/ingiltere
https://www.cnnturk.com/haberleri/abd
https://www.cnnturk.com/haberleri/saglik
https://www.cnnturk.com/haberleri/turkiye
https://www.cnnturk.com/haberleri/turkiye
https://www.cnnturk.com/haberleri/hollanda
https://www.cnnturk.com/haberleri/saglik
https://www.cnnturk.com/haberleri/kanser
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                              YEME 
     BOZUKLUKLARI 
  

  

 Günlük  hayatımızdaki koşuşturma, stres, sevinç, üzün-
tü gibi pek çok şey  beslenmemizi etkiliyor. Kimimiz sinirliy-
ken çikolataya gömülürken kimimizin de  boğazından bir lok-
ma dahi geçmiyor. Her insanın da olaylara karşı verdiği tepki   
birbirinden farklı olup beslenmesine de farklı şekilde yansı-
yor. Bu durum, belli çerçevede herkesin yaşadığı şeyler olsa 
da birçok kişide olağan dışı yeme bozukluklarına da yol aça-
biliyor. Bu bozukluklar ciddi sağlık problemleri yaratıyor hat-
ta ölüme yol açabiliyor. Önemli olan; biz o sınır çizgisinin neresindeyiz, tehlikeye ne kadar 
yakınız? Bu yazımızda size yeme bozukluğu belirtileri ve çeşitleri hakkında kısa bilgiler 
vereceğiz. 
  

               BıNGE EATıNG DıSORDER(AŞIRI YEME HASTALIĞI) 
  

 Çoğumuz 270 kilo insanların kilo verme hikâyeleri-
ni izlemişizdir peki hiç bu insanlar bu hale nasıl geldiğini 
merak ettiniz mi? İşte cevabı tam da burada. 
Aşırı yeme hastalığı, kısa süre içinde normal porsiyonlar-
dan çok daha fazla yemek yemek olarak tanımlanır. Psiko-
lojik bir rahatsızlıktır. Hastalık, temelde bir döngüye daya-
nır. Bu döngü, aşırı yeme davranışı sonrasında oluşan sı-
kıntı ve bu durumun tekrar etmesidir. Bu durumun hastalık 
olarak tanımlanabilmesi için 6 ay içinde haftada en az 2 
kez tekrarlayan sıklıkta yaşanıyor olması gerekir.  

 

ANOREKSIYA NERVOSA 
   

 Bu psikolojik rahatsızlığa sahip olan insanlar, kilo alma düşüncesiyle anoreksi-
ya nervoza  irrasyonel bir korku geliştirip onları tehlikeli derecede zayıflamalarına neden 
olabilir. Kadınlarda ve kız çocuklarında daha sık görülürken erkek çocuklarını ve yetişkin 
erkekleri de etkileyebildiği biliniyor. Anoreksiya olan insanlar tüm zamanlarını kilo vermek 
için harcarlar. Çok az yemek yemelerinin yanı sıra, ağır egzersizler yapabilir veya diyet 
hapları alabilirler. Ağırlıklarını azaltmak için idrara fazla çıkmaya çalışırlar ve belli yön-
temler denerler. Bunlardan bazıları olan diüretik ilaçlar veya bağırsak hareketini artıran lak-
satifler ile sağlıksız şekilde kilo vermeye çalışırlar. Anoreksiya ciddi bir sağlık sorunudur 
ancak insanlara uzun süreli gözlem altında, destek ve doğru tedaviler sunularak iyileşme 
sağlanabilir.  
 Bilinmeli ki 30 yılda anoreksiya hastalarının %25 i hayatını kaybetmiştir, bu oran majör 
depresyona sahip insanlarım kendini öldürme oranından fazladır. Bu yüzden hafife alınmaması ge-
reken bir hastalıktır. 
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                     BIGOREKSIYA 

   
 İnternette dolaşırken vücudundaki tüm kasları 
şişirmiş insanlar görürüz ve ne kadar fit ve sağlıklı oldu-
ğu kanısına varırız ancak bu pek de doğru değildir. 
Vücut geliştirme bazı insanların hayatlarının o kadar 
önemli bir yerini işgal ediyor ki bu aktivite zamanla has-
talık boyutuna ulaşabiliyor .Bigoreksiyanın en temel 
özelliği, vücutlarını ne kadar zorlasalar da yeterince kasa 
sahip olmadıklarını düşünürler. (Diğerleri gibi bu da psi-
kolojik bir rahatsızlıktır.) Bigoreksiyası olan kişiler ge-
nellikle vücut geliştirme sporuyla uğraşanlardır. Kadın 
vücutçularda görülse de erkeklerde daha yaygındır. Nor-
mal vücutçular fiziksel gelişimleriyle günde yaklaşık 40 
dakika ilgilenirken bigoreksiyalılar günde yaklaşık 5 
saat ya da daha fazla süre boyunca çalışırlar ancak yine 
de vücutlarının yeterince gelişmediğini düşünürler. 

 

BULIMIA NERVOSA                     

 (MANKEN HASTALIĞI) 
 
 Hızlı yemek yemek ve gıdaları çıkartmak buli-
mianın en belirgin özelliklerindendir. Bulimialı bir bi-
rey, ilk önce büyük miktarlardaki yemekleri yiyip sonra-
sında çok hızlı bir şekilde bağırsak hareketlerini artıran 
ilaçlar (laktasifler) veya aşırı egzersiz yaparak telafi et-
meye çalışır. Hızlı yemek yeme alışkanlığı ve kusma 
refleksi haftada birkaç kez veya gün içinde birkaç kez 
tekrarlanabilir. Her ne kadar bulimia her dönemde görü-
lebilse de bulimiklerin %85 ila %90’ını kadınlardır ve 
asıl olarak ergen ve genç yetişkinlik yıllarındaki        
bireyleri etkiler.  
 Bulimianın görülmesinde rol oynayan faktörler 
arasında stresli yaşam tarzı, bir aile içindeki biyolojik ve 
kültürel alışkanlıklar, ince olmanın iyi olduğu algısı gibi 
toplumsal baskılar yer alır.  
 Her ne kadar bulimia her dönemde görülebilse 
de bulimiklerin %85 ila %90’ını kadınlardır ve asıl ola-
rak ergen ve genç yetişkinlik yıllarındaki bireyleri  etki-
ler. 
  
 
 
 
 
 
 
          
 
         YAĞMUR DALDAL 
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Gülten Akın, edebiyat alanında erkek egemenli-
ğini sarsmış ender insanlardandır. Gülten Akın 
şair ve yazar kimliğinin yanında aynı zamanda 
bir öğretmen, avukat ve insan hakları savunu-
cusu idi. 23 Ocak 1933 tarihinde dünyaya gel-
miştir. Ortaöğrenimini Ankara Kız Lisesi’nde 
1951 yılında tamamlamıştır. Ankara Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesini1955 yılında bitirmiş-
tir.1959-1973 yılları arasında eşinin kayma-
kamlık görevi dolayısıyla Gevaş, Alucra, Gerze, 
Saray, Kahramanmaraş’ta avukatlık ve yardım-
cı öğretmenlik yapmıştır. Ankara’ya dönünce 
bir süre Türk Dil Kurumunda dil uzmanı olarak 
görev yapmıştır. 1978-1979’da Kültür Bakanlı-
ğı Yayın Danışma Kurulu üyeliğinde bulunmuş-
tur. Uzun yıllar İnsan Hakları Derneği, Dil 
Derneği gibi demokratik kitle örgütlerinde ku-
rucu, yönetici olarak çalışmıştır.  
İlk şiiri 1951 yılında Son Haber gazetesinde 
yayımlanmıştır. Daha sonra şiirleri Hisar, Var-
lık, Yeditepe, Türk Dili, Mülkiye gibi dergilerde 
yayınlanmaya devam etmiştir. Eşinin görevin-
den ötürü neredeyse Anadolu’da ayak basmadı-
ğı yer kalmamıştır. İlk şiirlerinin konusu doğa, 
aşk, ayrılık, özlem iken, Anadolu’yu tanıdıkça 
şiirlerinde toplumsal sorunları ele almıştır. 
1980 öncesinde halkın yaşadıkları, onun da ha-
yatına ve şiirine yansımıştır. Gezip gördüğü 
yerlerden aldığı esinle zenginleşen ve coşkulu 
bir insan sevgisiyle yoğrulan şiiri, toplumsal 
sorunları, yaşam-halk ilişkisini öne çıkarmıştır. 
 

 Bu durumu ise şöyle dile getirmiştir: “Şiirlerime 
çevrem girinceye değin kendi sorunlarımla uğ-
raştım. Sonra halkı tanımaya başladım. Daha 
tam tanıdım diyemem. Anladım ki çevremdeki 
kişilerin yaşamı benimkinden daha ilginçtir, 
daha önemlidir. Şiirimin kapılarını şimdi ardı-
na dek onlara açmış durumdayım. Şiir üzerine 
yazılarını bir araya getiren “Şiiri Düzde Kuşat-
mak” (1983) kitabında, halk kaynağına inme 
isteğini, “Halkta var olan öz ve biçimi diyalek-
tik olarak yükseltmek, şiiri yükseltirken halkın 
yaşamının ve yaşam biçimlerinin yükselmesine 
yardımcı olmak.” sözleriyle açıklamıştır. 
Gülten Akın’ın şiirlerinden toplumun siyasal ve 
kültürel yapısı fark edilmiştir. Şiirleri gezdiği, 
gördüğü, yaşadığı Anadolu kentleri kadar çok 
sayıda dile çevrilmiştir. İngilizce, Almanca, 
Flamanca, Danca, İtalyanca, Bulgarca, Arap-
ça, Lehçe, İspanyolca, Fransızca, İbranice… 
Kırktan fazla şiiri bestelenmiştir. Deli Kızın 
Türküsü şiiri Sezen Aksu tarafından bestelene-
rek 1993 tarihli albümüne adını vermiştir. 
2008 yılında Milliyet gazetesinin anketiy-
le Fazıl Hüsnü Dağlarca‘nın ölümünden sonra 
yaşayan en büyük şair seçilmiştir. 
Ömrüne birçok şiir kitabı ve ödül sığdırmıştır.  
Şiir Kitapları: 1956 Rüzgar Saati, 1960 Kestim 
Kara Saçlarımı, 1964 Sığda, 1971 Kırmızı Ka-
ranfil, 1972 Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı, 
1976 Ağıtlar ve Türküler, 1979 Seyran Destanı, 
1983 İlahiler, 1991 Sevda Kalıcıdır, 1995 Son-
ra İşte Yaşlandım, 1998 Sessiz Arka Bahçeler, 
2003 Uzak Bir Kıyıda 
Gülten Akın, 4 Kasım 2015 'te 82 yaşında ara-
mızdan ayrılmıştır. 
 
 
 
   EDA EROĞLU 
 

 

 

İNCELİKLER ŞAİRİ 

GÜLTEN AKIN 
  

       DELİ KIZIN TÜRKÜSÜ 

 

 Elimi uzatsam tutamasam, 

 Olanca sevgimi yalnızlığımı,  

 Düşünsem hayır düşünmesem.  
 Senin hiç haberin olmasa  

 Senin hiç haberin olmaz ki  

 Başlar biter kendi kendine o türkü.  
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 TANRILARIN KRALI ZEUS 

 
 
 

 
 Antik Dönem dinleri hakkında konuşacak olursak 
aklımıza ilk gelen isimlerden biri Olympos Dağı’nın ve tan-
rıların kralı olan Zeus olur. O; gökyüzü, yıldırım, şimşek, 
gök gürültüsü, hukuk, düzen ve adalet tanrısıydı. İlk Yunan-
lar daha sonra Romalılar (Jüpiter adıyla) ve dünyanın çeşitli 
yerlerindeki insanlar tarafından kendisine tapınıldı. Tanrıla-
rın babası olarak Zeus, her tanrının bireysel görevini gerçek-
leştirmesini sağlar, kötülükleri cezalandırır, uzlaşmayı sağlar 
ve adeta tanrıların danıştıkları, her şeyi bilen, güçlü arkadaşları gibidir. 
Zeus sık sık insan yaşantısına müdahale etmekten de hoşlanır. Ölümlüleri dikkatlice izler; kötü-

lük yapanları, sözünde durmayanları, yalan söyleyenleri ağır bir şekilde cezalandırır; hayırsever-

leri, adaletlileri, faydalı işler yapanları ödüllendirirdi.  

  Zeus, Titanlardan olan Kronos ve Rhea’nın oğullarından biri. Bir kehanet nedeniyle di-
ğer kardeşlerini babası Kronos doğar doğmaz yutarken son çocuk olan Zeus’u, annesi Rhea baba-

sından kaçırdı. Babasına karşı isyanından sonra Zeus göklerin ve yerin hükümdarı oldu. Kardeş-

lerinden Poseidon denizlerin tanrısı, Hades ise yer altı tanrısı oldu. Zeus Olympos dağında yaşa-
maya başlayıp buradan dünyayı yönetti. 

  Zeus’un öfkeli bir tanrı olduğu da bilinirdi. Kolay sinirleniyor ve sinirlendiği zamanlar 

çok yıkıcı olabiliyordu. Sinirlendiğinde şimşek ve yıldırımları etrafa savurup şiddetli fırtınalara 

neden olarak dünyayı altüst edebiliyordu.  Zeus Roma Tanrısı Jupiter ile özdeşleştirilmiştir. Çe-
şitli tanrılarla da senkretik bir ilişki içerisindedir. Mısır Tanrısı Ammon, Etrüsk Tanrısı Tinia gi-

bi. 

  Olympia, Baş Tanrı Zeus’un önemli bir merkezi oldu. Zeus’u onurlandırmak için dört 

yılda bir Olimpiyat oyunları yapıp ve her yıl da festivaller düzenlediler. 

 Yanından ayırmadığı kutsal hayvanı altın kartaldır. Kartal da Zeus gibi güç, cesaret ve 
adalet sembolü olmuştur. Daha sonra Zeus kartalı, Roma lejyonlarında kullanılan önemli bir sim-

ge olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                NİHAL EZGİ PINAR 
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    TANRILARIN BABASI ODIN 

 

 Odin, İskandinav mitlerindeki iki temel tanrı topluluğundan biri 

olan Aesir topluluğunun başı, diğer tanrıların ve herkesin babası, şiirsel 

ilhamın, gizem ve büyünün tanrısı, savaşçıların kumandanı ve koruyu-
cusudur. Odin’in karısı doğmuş ve doğacak her insanın yazgısını bilen 

ana tanrıça Frigg’dir. Diğer tanrılar ve tanrıçalar, Odin’in çocukları olarak bilinirler.  

 Odin, aldatma, şiddet ve savaşla uğraştığı bilinirken aynı zamanda birçok takdir niteliğine 

de sahipti. En bilge tanrıydı ve daha fazla bilgi için kendisi de dahil olmak üzere her şeyi feda ede-
ceğini birkaç kez kanıtladı.  

 Odin savaş ve bilgelik tanrısıdır. şiirin, savaşın ve ölümün babasıdır. Yeryüzüne ve gökyü-

züne hükmeder. Odin istediği zaman yırtıcı ve avcı bir kuş olan kartala dönüşebilir.  

 İskandinav mitolojisinde en güçlü tanrı olarak Odin'in oğlu Thor kabul edilir. gök gürültüsü 

ve savaş tanrısı olan Thor genç, atletik yapılı ve elinde Mjöllnir isimli büyü gücüne de sahip çekici 
ile betimlenir.  

 Thor'un Yunan mitolojisinde tam karşıtı diyebileceğimiz bir tanrı yoktur. Gök gürültüsünü, 

şimşekleri ve fırtınaları yönetmesi Zeus'un özellikleriyle savaş tanrılığı, fiziksel betimi Ares'in özel-

likleri ile benzeşir fakat Thor, Roma İmparatorluğu egemenliği altındaki Germenler tarafından Ro-
ma mitolojisindeki Hercules ile yani Yunan mitolojisinde Zeus'un ölümlü Alkmene'den olan oğlu, 

yarı tanrı Herakles ile özdeşleştirilmiştir. Thor'un devlerle savaşı ve Herakles'in dev Geryoneus ile 

karşılaştığı onuncu görevi benzetilmiş olabilir. Herakles'in ölümünden sonra Olympos'u tanrıların 
Herakles'i geri getirip ona ölümsüzlük bahşetmeleri ve onu Olimpos’a almaları da birebir olmasa 

bile Jormungandr isimli yılan ile savaşırken ölen Thor'un, Ragnarok’un (İskandinav mitolojisinde 

kıyamet) ardından Mjöllnir'in ve Gungnir'in gücü ile dirilmesi benzerlik olarak kabul edilebilir.  

İskandinav mitolojisinde daha birçok tanrı tanrıça ve yaratık mevcuttur. Yunan ve Roma mitoloji-
sinden farklı olarak tanrıların tanrılık vazifeleri keskin bir şekilde ayrılmadığı için Yunan ve Roma 

mitolojisindeki birkaç tanrıya karşılık İskandinav mitolojisinde bir tanrının olması doğaldır fakat 

çoğu inanıştan ve mitolojiden farklı olarak ve ilginç bir şekilde bazı tanrıların güçleri yoktur.  

 

https://tr.instela.com/thor--161862
https://tr.instela.com/mjollnir--111962
https://tr.instela.com/hercules--74449
https://tr.instela.com/herakles--74409
https://tr.instela.com/geryoneus--2693749
https://tr.instela.com/ragnarok--133519
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       YAZARLARIN    BİLİNMEYEN     Y ÖN LE Rİ  
 

   Sıra dışı akıllara ve bakış açılarına sahip insanlardı. Hepsi de yazdıklarıyla ya-

şadığı çağı hatta sonraki çağları etkiledi, değiştirdi.  O kadar büyük eserler ver-

mişlerdi ki insan olduklarını unuttuk. Kimi karanlıktan korkuyordu kimi örgü ör-

meyi, kimiyse yemek yapmayı seviyordu. Kiminin temizlik takıntısı vardı, kimi-

ninse kılık-kıyafete düşkünlüğü… İşte o sanatçılar: 
     
 

   EDGAR  ALLAN POE  
 
Poe’nun karanlıktan korkması boşuna değildi. Kendisi eğitimini bir me-
zarlıkta almıştı; bildiğimiz anlamıyla mezarlıkta. Poe’nun İngiltere’de 
gittiği yatılı okulun sınıfı mezarlığa bakıyordu. Ders kitabını bile satın 
almayarak ucuza kaçan okul müdürü, matematik derslerini dışarıda, ölü-
ler arasında verirdi. Çocukların her birinden bir mezar taşı seçmesi, sonra da ölüm tarihinden do-
ğum tarihini çıkararak ölünün yaşını bulması istenirdi. Beden dersi de aynı neşeli ortamda yapılır-
dı. Okulun ilk günü her öğrenciye küçük bir tahta kürek verilirdi. Sömestr sırasında ölen bir cemaat 
üyesi varsa çocuklar dışarı mezar kazmaya gönderilir, böylece vücudu canlandırıcı bir etkinlik yap-
tırılmış olurlardı. 

 

                        ERNEST  HEMINGWAY  
 
Hemingway yetişkinliği de erkeksi meziyetlerin abidesi gibiydi. Dolayısıyla haya-
tına küçük bir kız olarak başlamış olması insana şaşırtıcı gelebilir. Yazarın ek-
santrik annesi büyük kızı Marceline’e eşlik edecek bir kız çocuğu öyle çok istiyor-
du ki, küçük Ernest’e kız giysileri giydirdi, saçına kız saçı kesimi yaptırdı ve kom-
şularına onu “kızı” Ernestine olarak tanıttı. 

                    FRIEDRICH  SCHILLER  

Weiland, Herder ve Goethe ile birlikte, Weimar Dönemi’nin en önemli dört şai-
rinden biri olan Schiller, yazarken masasında mutlaka ama mutlaka çürük bir 
elma bulundururdu. Soranlara, ara ara bu elmayı koklamanın onu başka diyar-
lara götürdüğünü, kendisini doğada gibi hissettirdiğini söylerdi.  Doğa tasvirli 
şiirlerin şairi olarak bilinen Schiller’in tüm bu eserlerini üzerinde sinekler uçu-
şan çürük bir elmayı koklayarak yazması gerçekten ilginç ama daha da ilginci 
var. Ünlü şair yazmak için elmanın kâfi gelmediği zamanlarda banyoya kapanır 
ve suyun içinde ilham gelmesini beklerdi. 

                              HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR  
  
 Yaşadığı dönemde oldukça bilinmesine ve sevilmesine karşın sonraki 
nesillerin çok tanımadığı bir yazardır Hüseyin Rahmi. Yaşamının son 31 yılı-
nı Heybeliada’nın tepesinde manzaraya nazır bir köşkte geçiren Gürpı-
nar, temizlik hastasıydı. Mikrop kaparım korkusuyla eldivenleri olmadan so-
kağa çıkmaz, dört mevsim eldivenle dolaşırdı. Yazarın ilginç yönü sadece bu-
nunla da sınırlı değildi. Örgü örmeyi çok seven Gürpınar, Avrupa’dan model 
bile getirtirdi. Kendi ördüğü takkeleri giyer, yazmaktan sıkıldığı zaman mutfa     
ğa inip erik reçeli ve dondurma yapardı.  
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    CAHİT SITKI  TARANCI  

Beğenilmek, güzel görünmek günümüzde oldukça popüler bir duygudur. 
Geçmişte de bu hem yerli hem de yabancı yazarlarda görülen bir hissi-
yattir. 

Kendi edebiyatımızda, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Haşim, Reşat Nuri 
Güntekin’in kendilerini çirkin bulduklarını ve içine kapanan yazarlardan 
olduklarını duymuştum. 

Otuz Beş Yaş şiiri ile hafızalarımıza kazınan Tarancı kendini hiç beğen-
mezmiş. Satırlarında gördüğümüz karamsarlık, yalnızlık ile yüreklerimize 

dokunan Cahit Sıtkı lise yıllarında sınıftaki herkese mektup gelmesi ve ona gelmemesi ile hep bir 
eksiklik duygusuna kapılmış. Tarancı da kendine mektuplar yazar, postalarmış hatta mektuplar 
gelince başkası yazmış gibi sevinirmiş. Üstelik her daim bakımlı ve şık biriymiş Tarancı. 

“Yaş otuz beş yolun yarısı eder, Dante gibi ortasındayız ömrün.” 

    VİCTOR HOGO 

 Kötü görünmek hiç ona göre değil. Notre Dame’ın Kamburu, 
Sefiller ile tanıdığım kalem, Victor Hugo beğenilme arzusu ile yaptığı 
birçok alışkanlığı varmış. Sesi için her sabah çiğ yumurta içermiş, 
vücudunu diri ve genç tutmak adına her gün buzlu suda yıkanır ve 
saçını her gün berbere düzelttirirmiş. Öyle ki ayna karşısında kendini 
saatlerce izlermiş. 
 
                                                 

 AHMET  HAŞİM  
 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu 'Edebiyat Gençlik Hatıralarında' 
demektedir ki Kendisinin son derece çirkin bir adam olduğunu 
zannediyordu ve bu zan ona ilk gençlik çağlarında son gençlik 
dönemine kadar hayatı zehreden tasalardan biri olmuştur. Bir 
gün Yakup Kadri'ye 'Monşer! Dün gece, bu suratımın hali uyku-
mu kaçırdı. Onu hayalimde şöyle düzelteyim dedim. Mesela alnı-

mı daha muntazam bir şekle soktum. Kafamı lepiska saçlarla örttüm yanağımdaki Halep çıbanı-
nı sildim, ağzımı ufalttım, çenemi incelttim gene bir şeye benzemedi. Anladım ki bu kafayı kö-
künden söküp atmaktan başka çare yok. Şair bu azaplı hikayeyi anlattığında konu evlenme me-
selesi idi. Evlenmekten daima kaçan şair alacağı kızın kendisini sevmeyeceğine kanaat getirmiş-
tir ve aldatılan koca olmak ona felaketlerin en büyüğü gibi görünür. Laf evlenmekten açılınca 
“Kadın benim neremi sevecek diye?” sızlanıyordu. Her şeye büyüye, mucizeye inanan Haşim 
yalnız bir şeye kendisinin bir kadın tarafından sevilebileceğine inanmıyordu. Bunun içindir ki 
ölünceye kadar daima yakışıklı gençleri, çiftleri kıskandı.  İşte dış görünüşle ilgili yazmış oldu-
ğu başım şiiri: 

Başım 
Bîhaber gövdeme gelmiş, konmuş 

Müteheyyiç, mütekallis bir baş 
Ayırır sanki bu baştan etimi 

Ömr–i ehrama muâdil bir yaş! 
Ürkerim kendi hayalâtımdan, 

Sanki kandır şakağımdan akıyor. 
Bir kızıl çehrede âteş gözler 

Bana gûya ki içimden bakıyor. 
Bu cehennemde yetişmiş kafaya 

Kanlı bir lokmadır ancak mihenim, 
Ah Yarabbi, nasıl birleşti 
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 In one of the earliest stories of biological warfare the Mongols attempting to 
conquer the city of Caffa(now Feodosija, Ukra-

ine) are struck by the plague. To aid in their 
fight against the town’s defenders, the Mon-

gols reportedly catapult bodies of their dead 
comrades over the walls and into the city of 

Caffa.      
 The Mongol Empire established com-

mercial and political connections between the 
Eastern and Western areas of the world, thro-

ugh the most mobile army ever seen. The ar-
mies were the best in the open battle field but 

they didn’t have enough experience and supp-
lies for the castle siege. So in 1346, during the 

siege of Caffa (now Feodossia, Crimea) the at-
tacking Tartar Forces which were subjugated 

by the Mongol empire under Genghis Khan, 
used the bodies of Mongol warriors of the Gol-

den Horde who had died of plague, as weapons. An outbreak of plague followed and the 

defending forces retreated, followed by the conquest of the city by the Mongols. It has 
been speculated that this operation may have been responsible for the advent of the Black 

Death in Europe. The world’s population at the time the Mongols started flinging infected 
corpses was around 450 million. By the time the Black Death got through with them a 

few decades later, it was as low as 350 million. Their little biological weapon campaign 
killed one out of every four or five people on planet Earth.     

             
   

     İLK BİYOLOJİK SİLAH                     

 Biyolojik silah kullanımın tarihteki ilk ve en çarpıcı hikayelerinden biri Moğolların 

Orta Asya’ya büyük bir hakimiyet kurduğu yıllara dayanır. Caffa(şu an Ukrayna sınırla-
rında kalan bir şehir) kuşatması sırasında Moğol askerler kara vebadan ölmüş silah ar-

kadaşlarını mancınıklarla şehrin içine atmıştır.      
 Moğol İmparatorluğu 14. yüzyılda dönemin en büyük askeri gücüne ve en mobil 

birliklerine sahipti. Açık alanda yapılan savaşlardaki üstünlükleri o kadar fazlaydı ki hiç-
bir ordu karşılarına çıkmak istemezdi. Bu sebeple şehirler kendilerini kale duvarları ar-

kasına saklayarak korumayı öğrendi. Buna karşılık Moğol ordusu da korkunç bir çözüm 
bularak cevap verdi: Vebaya yakalanmış ölü askerlerini hatta civar köydeki mezarlardan 

çıkardıkları ölüleri mancınıklarla şehre fırlatarak. Vebalı ölülerden hastalığın bulaşma-
sıyla büyük bir malzeme ve insan kaybına uğrayan şehir eninde sonunda ya teslim olacak 

ya da Moğollarla savaşmayı deneyip yok olacaktı.   Moğol ordusu bu taktikle zaferler ka-
zanmaya başladığında bilinen dünya nüfusu 450 milyon iken kara vebanın en korkunç 

dönemlerinin ardından 350 milyona düştü. Vebayı onlar başlatmamış olsalar da çok hızlı 

yayılmasına sebep oldular ve biyolojik terörün ilk uygulamasına imza attılar. 

FIRST BIOLOGICAL WEAPON 
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 Communication is as old an issue as human history and language has been used thro-

ughout human history as the most systematic and planned means of communication. The 
transfer and survival of knowledge, culture and civilization is built on the language. New in-

formation, news and many actions serve people by making use of the vast possibilities of a 
ship traveling on the sea. The human race was not interacting with each other as it was befo-

re the modern age. There fore, each tribe built its own language. This resulted in the crea-
tion of countless languages in the historical process. . This need of English has become an 

accepted and common language of the world thanks to its political and economic relations. 
 

 Today, English is accepted as the common language of politics, economy and academic 
developments all over the world. Behind this widespread use of English, there is no doubt 

that the countries whose native language is English have a political and economic advantage 
over the world, but this is not only the case. English is more systematic than most languages 

with its basic rules and grammer structure. This planned structure of English allows it to be 
learned easily. Because English is the world language, our country's education system must 

also be able to speak English competently and develop new methods. Take advantage of the 
maximum level. 

          İNGİLİZCENİN TARİHİ  
 
 İletişim, insanlık tarihi kadar eski bir konudur. Dil, insanlık tarihi boyunca en siste-

matik ve planlanan bir iletişim aracı olarak kullanılmıştır. Bilgi, kültür ve medeniyet akta-
rılması ve birçok eylem insanlarla denizde seyahat eden bir geminin geniş olanaklarından 

yararlanarak hizmet eder. 
 İnsan ırkı, modern çağdan önce olduğu gibi birbiriyle etkileşime girmiyordu. Bu ne-

denle her kabile kendi dilini kurdu. Bu da tarihsel  süreç içinde sayısız dillerin oluşmasına 
katkı sağladı. İngilizcenin bu ihtiyacı dünyada siyası ve ekonomik ilişkileri ile yaygın bir dil 

oldu 
         Bugün İngilizce dünya çapında politikanın, ekonominin ve akademik gelişmelerde kul-

lanılan en yaygın dil olarak kabul edilir. İngilizcenin bu kadar yaygın kullanılmasının arka-
sında şüphesiz ana dili İngilizce olan ülkelerin dünya çapında ekonomik ve siyasi avantajla-

ra sahip olması yetiyor ancak sebebi sadece bu değildir. İngilizce; temel kuralları ve gramer 
yapısıyla diğer dillerden daha sistematiktir İngilizcenin bu planlı yapısı kolayca öğrenilme-

sine olanak sağlıyor. İngilizcenin dünya dili olması ülkemizde İngilizcenin eğitim sistemine 
dahil olmasını sağlıyor. Biz de İngilizceden yüksek seviyede yararlanmalıyız. 

 
 

           NİL ALTINOK 

HISTORY OF ENGLISH 
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ŞAMAR OĞLANINA DÖNMEK  

 Şamar oğlanı; herkesin azarladığı ve hıncını 
aldığı, sürekli suçlu bulunan kimse anlamında kullan-
dığımız bir deyimdir. Peki bu deyimin nerden geldiği-
ni biliyor musunuz? 
Şamar oğlanının ilginç bir hikayesi var. 
 
16. ve 17. yüzyıllarda feodal düzenin hakimiyeti so-
nucu, üst sınıf ve alt tabaka arasındaki uçurum iyice 
açılmıştı. Öyle ki soylu kesim, kendisini halktan çok 
üstün görüyor ve onlarla herhangi bir yakın temas 
kurmaktan kaçınıyordu.  Dolayısıyla saray mensubu 
ve asilzade çocuklarının halkın arasına karışıp onlar-
la aynı dersliklerde eğitim almaları düşünülemezdi. 
Doğal olarak en iyi hoca ve alimler; saray, şato ve konaklara bu çocukların 
ayağına getiriliyordu ancak o dönem eğitim sırasında dayak ve cezalandırma 
çok yaygındı ve tabii ki bu yöntemin soylu çocuklar üzerinde kullanılması 
mümkün değildi. 
İşte buna çözüm olarak alt tabakadan olan bir çocuk, ders sırasında bu da-
yağı yemek için hazır bulunuyordu. Asilzade çocuğunun işlediği her hatada 
şamar ve sopayı bu çocuk yiyordu. 
Diğer bir ayrıntı da derse katılan bu alt tabak çocuğunun bir şeyler öğrenme-
mesi için sağır kimseler arasından seçilmesi ya da bilhassa bu iş için sağır 
edilmesiydi.  Bu dünyanın adaleti midir? İnsanların kendi aralarına koydukla-
rı ayrımcılık mıdır bilinmez. Görülüyor ki yüzyıllar öncesinden beri insanların 
arasında bu tür ayrımcılıklar var. Şamar oğlanı deyimi de yüzyıllar öncesin-
den günümüze kadar gelmiştir.  

 

ATEŞ PAHASI 

 Kanuni Sultan Süleyman maiyetiyle Halkalı civarında ava çıkmış. Ani-
den başlayan şiddetli yağmur, padişah ve adamlarını karşılarına çıkan ilk 
eve sığınmak zorunda bırakmış. Ev sahibinin yaktığı ateşin karşısında elbi-
selerini kurutup ısınan padişah, yanındakilere dönerek: "Şu ateş bin altın 
eder." der. Yağmurun dinmemesi üzerine padişah ve maiyetindekiler, gece-
yi de bu evde geçirirler. Konuklarını tanıyamasa da önemli ve zengin şahıs-
lar olduklarını anlayan ev sahibi, sabah ona borcunu soran sultana: "Bin 
bir altın" cevabını verir. Bu cevabın şaşkınlıkla karşılanması üzerine ise ate-
şe bin altın değeri kendisinin biçtiğini, gecelik konaklamanın ise bir altın 
olduğunu söyler. "Ateş pahası" deyimi, bu hadise üzerine doğmuştur. Ede-
rinden fazla çok pahalı şeyler için bugün de yaygın şekilde kullanılmakta-
dır. 

   
   

 

 
 

      HİKAYESİ NEDİR?  

https://kelimeler.net/%C5%9Eamar%20O%C4%9Flan%C4%B1na%20D%C3%B6nmek-kelimesinin-anlami-nedir
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ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ. 

Bolu Bey'ine başkaldıran, çoğunlukla ünlü halk şairi ile karıştı-
ran eşkıya Köroğlu, bir gün atını çaldırmış. Köroğlu, değerli ve 
akıllı bir hayvan olan atını aramak için diyar diyar dolaştıktan 
sonra, İstanbul'da satılık hayvanlar arasında kendi atını bulmuş. 
Onu tanımayan satıcıya müşteri gibi görünmüş. Önce şöyle bir 
binip deneyeceğini, sonra satın alacağını söyleyerek ata atlamış, 
hayvan da sahibini tanıdığından, atı mahmuzlamasıyla şimşek 
gibi fırlayıp kaybolmuş. Kıyıya varınca da sala fazla para verip 
Üsküdar'a çektirmiş. Öfkesinden küplere binip izlemeye yeltenen 
at cambazına, kalabalıktan biri seslenmiş: “Beyhude çabalama 
atı alan Üsküdar'ı geçti.”  

DİNGO'NUN AHIRI 

İstanbul'da ulaşım için atlı tramvayların kullanıldığı 
yıllarda iki at ile çekilen tramvaylara dik Şişhane yo-
kuşunu çıkabilmesi için fazladan atlar koşulurdu. 
Azapkapı'da tramvaya eklenen takviye atlar, Tak-
sim'de Dingo isimli bir Rum vatandaş tarafından işle-
tilen ahırda dinlendirilir, sonra tekrar Azapkapı'ya 
götürülürlerdi. Gün içinde sürekli atların girip çıktığı 
ahırın, bu durumu dolayısıyla girenin çıkanın belli 
olmadığı veya her önüne gelenin girip çıkabildiği 
yerler için "Dingo'nun ahırı" deyimi kullanılmaya 
başlanmıştır. 

ETEKLERİ ZİL ÇALMAK 

Bir zamanlar Anadolu'nun bir yerinde, herkesin sevip hürmet ettiği güler yüzlü, tatlı 
dilli bir şeyh yaşarmış. 

Şeyhin pabuçlarının sivri ucunda ve cüppesinin eteklerinde yüzlerce kuzu çıngırağı 
bulunurmuş. Şeyhin uzaktan gelişi bu çıngırak-
ların çıkarttığı sesten anlaşılırmış. Bir gün şey-
he bu çıngırakları niçin taktığını sormuşlar. O 
da: “Yürürken yerdeki karıncaları ürkütüp çiğ-
nenerek ölmelerine engel olmak için.” diye ce-
vap vermiş. 

Bir gün güvenlik güçleri , çok tehlikeli bir hırsız 
çetesinin saklandığı yerden çıkmasını bekler-
ken, çıngıraklı şeyh oradan geçiyormuş. Azılı 
hırsızlar çıngırak sesini duyunca ortaya çıkmış 
ve kaçmaya çalışırken yakalanmış. 

Azılı bir çetenin yakalanmasına sebep olan çıngıraklı şeyhi halk sevincinden kucak-
layıp havaya kaldırırken şeyhin eteklerindeki çıngıraklar, daha fazla ses çıkarmış; 
adeta zil çalmış. Halk da bu çıkan sesten çok mutlu olmuş. Bu olaydan sonra o yerin 
ahalisi, bir şeye çok sevinip mutlu olanları görünce: "Ne o eteklerin zil çalıyor." de-
meye başlamış. 
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 Özel Şener Çakmak Fen Lisesi, "Emsali Yok" Şiiri, 11-A Sınıfı, Halis HÜNER... 
 
Yenimahalle İlçe Birincisi... 
 
Başkent; bir devletin yasama ve yürütme organlarının bulunduğu, devletin yönetim merkezi 
olan kenttir. "Ankara", vatan kalbinin attığı yerdir. İstiklal Şairi Mehmet Akif ERSOY'un mü-
rekkebinin 13 Ekim ruhuna yakışır ilme ve ahlaka sahip olarak Şener Çakmak Fen Lisesi 11-A 
sınıfı öğrencilerimizden Halis HÜNER ile vücut bulmasından onur ve gurur duyuyor, Ötü-
ken'den Ankara'ya "Emsali Yok" diyerek haykırdığı dizeleri için kendisini yürekten tebrik edi-
yoruz.  
 
14.10.2019 tarihinde Yenimahalle Kaymakamı Sayın Selda DURAL'ın daveti üzerine de kutla-
ma ve ödül törenindeydik. 
 
Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ışığında ilerlemeye devam edeceğiz. Saygı, minnet ve 
özlemle... 
 
 
 

 

 
 

   GENÇ ŞAİRİMİZ 
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Altaylar, Tanrılar meskendir bize 
Otağlar kurulur, gelmez Türk dize 
Bir varız bir yokuz kuş misali 
Ötüken yurttur, görülmez emsali 
 
Esaret Türk'e bir zincirdir 
“Aşk” denen bu illet, bu zehir 
Türk'ü Türk yapan şark ile garbın çekişmesi olmamalı 
Sürükleyen işgal-i Ötüken-i kibir. 
 
Dayanmış birkaç yiğit, çeri gibi dimdik 
Düşünür dururlar nasıl olacağız Anadolu’ya malik? 
Alparslan gibi bir cihangir Anadolu’da gelecektir galip 
Bu saatten sonra Konya’nın payitaht yapılması vacip 
 
Genç bir yağız kaşları çatık 
Yüce Peygamber’in övgüsüne layık 
Kılıcından daha keskindir sözleri 
“Constantine” denilen o Cennet artık bizim 
 
Ateş ortasında doğan bir bebek, 
Türk ordusunun evladı olarak büyüyecek 
Deniz kadar mavi olan o gözler 
Acep ne vakit gülecek? 

Zafer sonrası bir coşku, bir hüzün sarar cihanı 
Dökülen o kanların sorulacak elbet hesabı 
Lakin vakit savaş vaktidir, kalemle yazılacak 
Sen Türk isen artık sana yatmak haram olacak!                                   

En büyük emsaldir sana Mustafa Kemal 
Sayesinde can bulur vatan diyar diyar. 
Vatansız kalmış erleri toplayarak 
Yeniden diriltti Anadolu’yu bucak bucak 
Polatlı'dan Ulus'a gelecek iken hasım 
Ey Büyük Atatürk, bu toprağa efsane yazdın 
Ankara'ma el süremedi Yunan erleri,                   
Daha güzel neresi olabilir Başkent Atam? 

 
Doğma büyüme yaptın beni Ankaralı 
Namus borcumdur o günden sonra korumak vatanı 
Sen uyurken bozkırın yüce bağrında 
Al yıldızlı bayrak, hep dalgalanacak Ankara’nın şafağında! 
 

                                                                                          

 

          Halis HÜNER 

  

 

 

          
 EMSALİ YOK   
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      BİYOLOJİNİN DİLİ 
 
 Bir arkadaşınızın “… benim genlerimde var.” dediğini duyduğunuzda, bir 
yazıda yaşlanma veya şişmanlık “gen”inin bulunduğunu okuduğunuzda, “DNA'sı 
değiştirilmiş bir bitkiden ya da insan genomunun şifresinden bahsedildiğinde ya 
da herhangi bir hücre “protein ”ini etkileyerek belli bir hastalığa iyi gelen bir 
ilaç çıktığında artık bu kavramları belki çoğumuz sorgulamıyor bile. Son yıllarda 
inanılmaz hızla gelişen gen teknolojisindeki yeniliklerin sosyal medyada sıkça yer 
bulmasıyla bazı kavramların günlük konuşma dilimize yerleşmesi aslında hiç de 
şaşırtıcı değil ama bu kavramları ne kadar doğru kullanıyoruz, ne kadar biliyoruz 
ve bunlarla ilgili bildiklerimiz doğru mu? 
 
 
 Canlı niteliği gösteren en küçük ya-
şam birimi olarak tanımlanabilecek 
“hücreler” tıpkı organizmanın bütünü gibi 
besine, enerji üretmeye, atık ürünlerden 
kurtulmaya, çevresiyle etkileşimde bulun-
maya ve çoğalmaya ihtiyaç duyar. Günlük 
hücresel aktiviteleri düzenli ve uygun bir 
şekilde gerçekleştirebilmek için gerekli bil-
gilerin hemen hepsi, hücrenin beyni de di-
yebileceğimiz “çekirdekte bulunan DNA 
molekülünde saklı. Peki, DNA nedir? 
Aslında okumasını bilen için DNA’nın ya-
zılmış kalın bir kitaptan farkı yok. Zamanı 
geldiğinde hücredeki ilgili bölüm açılır, 
okunur ve işleme konur. Nasıl ki Türkçede 
29 harf her şeyi ifade etmeye yetiyorsa 
DNA’daki 4 harf de bütün bilgilerin anlatıl-
masına yetmektedir. Adenin ,Guanin, Sito-
zin ve Timin olarak adlandırılan (kısaca 
A,G,S,T diyelim) deoksiribonükleotitlerin 
kimyasal bağlarla birbirine bağlanıp yan 
yana diziliminden değişik kelimeler, keli-
melerin birleşiminden cümleler ve paragraf-
lar oluşturularak; yapılacak işleri yerine ge-
tirecek moleküllerin nasıl olması gerektiği 
betimlenir. Bir işin tarif edildiği anlamlı 
paragrafın tümüne “gen”, oluşan kitabın 
tümüne ise “genom” denir. 
Şimdi bir kitap hayal edin ki “başından so-
nuna hiçbir noktalama işareti veya kelime-
ler arasında boşluk olmasın.” okunması ve 
aradığımız bilgiyi onda bulmak ne kadar 
zor olurdu, değil mi? Hücrenin de DNA’yı 
okuması gerektiği düşünülürse benzer bir 
karmaşıklığın söz konusu olduğu ortadadır. 
Bu karmaşıklığa ek olarak insan DNA’sının 
çekirdekten çıkartılıp açılacak olsa, yaklaşık 
2 metre uzunluğunda bir zincir oluşturacağı 
tahmin ediliyor.  

 
 
 
 
 Hücreler mikroskobik boyutlarda 
olduğuna göre bu kadar malzemeyi çekirde-
ğe sığdırmak ve uygun zamanda gereken 
bilgiyi buradan çıkarmak ciddi bir çözüm 
gerektirmektedir. Peki, bu problemin çözü-
mü ne tür organizasyonlarla mümkün olu-
yor? 
2 metre uzunluğunda bir ipiniz olsaydı ve 
bunu küçük bir yere sığdırmak zorunda kal-
saydınız ne yapardınız? Muhtemelen bir 
makaraya sarardınız değil mi? DNA’da 
“histon” adı verilen proteinlerin etrafına 
sarılmış düzenli bir yapıdan oluşur. Binler-
ce, milyonlarca küçük makara ama o kadar 
uzun bir ipin düzenlenmesinde sadece ma-
kara sistemi yeterli olabilir mi? Tıpkı ansik-
lopedilerde olduğu gibi  genom da bölüm-
lerden oluşur. Bu bölümlerin her biri 
“kromozom” olarak adlandırılır. İnsanda 
yarısı anneden yarısı babadan gelen toplam 
46 tane kromozom bulunur.  46 bölüme ay-
rılmış bir kitap ya da ansiklopedide aradığı-
nız bilgiyi bulmak yine de çok kolay olmaz-
dı değil mi? Hele her hücrenin birbirinden 
farklı olduğu düşünülürse ve her hücrede 
farklı genlerin okunması ve bazılarının hiç 
okunmaması gerekiyorsa… 
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 Hücre dilinde DNA okunurken de aynı 

şey söz konusu: Nükleotit dizilimindeki deği-

şiklikler, amino asit dizisini değiştirebilir, dola-

yısıyla protein işlevini normale göre fazla aktif 

veya tamamen işlevsiz bırakabilecek durumlara 

yol açabilir.  

 DNA dizilimindeki değişikliklere 

“mutasyon” denir. DNA dizisindeki tek bir 

fark, insanda inanılmaz bir farklılığa dönüşebi-

lir. Daha da önemlisi, dışarıdan bu kadar farklı 

görünmemize rağmen, bütün insan ırkları DNA 

dizilimi açısında %99,99 benzerdir. Diğer bir 

deyişle genetik açıdan değerlendirildiğinde, 

dünyadaki milyonlarca insan ve değişik yüzler-

ce ırk istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa 

sahip değil.  Madem birbirimize bu kadar çok 

benziyoruz, hücrelerimizde yer alan DNA’daki 

ifreye uyuşulmak, diğer bir deyişle bütün DNA 

dizisini deşifre ederek insan vücudunun işleyi-

şini, biyolojisini daha iyi anlamak mümkün 

mü? İşte tam da bunu anlamak için bilim insan-

ların “İnsan Genom Projesi” ve bu proje gibi 

birçok çalışma başlattı. Şüphesiz, genetik has-

talıkların tedavi ve tanısıyla ilgili çalışmalar 

insan genom bilgisinin çıktılarını kullandıkça 

yakın gelecekte daha fazla olumlu gelişmeye 

tanık olacağız. 

 

 

 

 

               BUKET ECEM  ÖZBİLĞE 

     BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ 

 DNA’nın okunması ne anlama geliyor ve 

neye yarar? A, G, C, T’nin değişik dizilimleri ile 

kelimeler ve paragraflar oluşturduğunu zaten 

söylemiştik. DNA’da yazılı bu hikayelerde 

“proteinlerin ne yapacağı, nerede, nasıl davrana-

cağı betimlenir. DNA ve gen üzerinde çok fazla 

durulsa da birçok yaşamsal işlevi yerine getiren 

ve hücresel yapıların çoğunu oluşturan molekül-

ler aslında proteinlerdir. Örneğin saçınız keratin 

denilen bir proteinden oluşur, tükürükte sindirim 

için gerekli çeşitli proteinler bulunur, büyümeni-

zi sağlayan hormonlar veya göz lensiniz protein 

yapıdadır. Proteinin 

nasıl yapılacağı 

DNA’da yazılı ise, 

proteinlere dair bu 

bilgi nasıl taşınır? 

İşte bu noktada 

“RNA” molekülü 

devreye girer. 

RNA, DNA’dan 

oluşturulan bir fo-

tokopiye benzetile-

bilir. Tüm kitabın değil de yalnızca gerekli say-

fanın fotokopisini almamız gibi  yalnızca ilgili 

proteini sentezlemek için gerekli bilgi açılıp 

okunur ve RNA olarak ara bir haberci molekülle 

taşınır. Biyolojide bir genin DNA’dan RNA’ya 

kopyalanmasına “transkripsiyon” denir. Daha 

sonra olgunlaşarak çekirdekten çıkan RNA mo-

lekülü üzerinden proteinlerin sentezlenme aşa-

masına ise “translasyon” denir. DNA’dan 

RNA’ya ve proteine olan bu bilgi akışı ise mole-

küler biyolojide sıkça adı geçen “Santral Dog-

ma”dan başka bir şey değildir. 

 Yaşamla ilgili şifreler, yalnızca dört harf 
ve 20 değişik amino asit ile belirlenir ve anlatı-
lır. Şimdi şu cümleleri okuyalım: 
Her kim iyi bal yer ise iyi arı var bak der. 
Her kim iyi bal yer ise  iyi ayı var bak der. 
Her kim iyi hal yer ise  iyi arı var bak der. 
Sadece bir harf değişikliği olmasına karşın yuka-

rıdaki cümlelerden çıkardığımız anlamlar tama-

men farklı. “arı” için uçan ve bal yapan bir hay-

van imajı gözümüzde canlanırken, “ayı” denildi-

ğinde iri ve bal yiyen bir hayvan aklımıza gelir.  
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BİLİM UĞRUNA ÖLEN KADIN 

MARIA  CURIE 
 

 

  

 Polonya asıllı bilim kadını Maria 
Sklodowska ya da Fransa'da yaptığı evlilik 
sonrası, dünyada bilinen adıyla Marie Cu-
rie. Tüm bilim insanları arasında, kimse 
onun kadar zorluklara göğüs germek zo-
runda kalmadı ve kimse onun kadar ağır 
bir bedel ödemeye mecbur bırakılmadı. 
Buluşları, sonunda yaşamına mal oldu. 
 
           Eşi ve meslektaşının trajik ölümü, 
olay üzerine türetilen dedikodular, bilimsel 
kuruluşlar tarafından sürdürülen karalama 
kampanyaları, Curie'nin Nobel Ödüllü ilk 
bilim kadını unvanını kazanmasını hatta 
Nobel'i iki kere alan ilk kişi olmasını; daha-
sı, bilimsel anlamda ölümsüzleşmesini en-
gelleyemedi.      
 İlk başarısını. Paris kökenli bir baş-
ka bilim adamının 1896 baharındaki ilginç 
buluşuydu. Politeknik Okuluna yeni atanan 
Profesör Henry Becquerel, bazı cisimlerin 
ya da canlı varlıkların normal sıcaklığında 
hissedilir bir artış olmadan karanlıkta ışık 
verme özelliği şeklinde tanımlanan "fosfor 
ışıl" olgusunu araştırıyordu. Becquerel, bu 
olayı açıklamak için uranyum elementi içe-
ren bileşiklere odaklanmıştı. Uranyum içe-
ren kristallerin ışığı nasıl emdiğini ortaya 
çıkarmak istiyordu. Bu amaçla fotoğraf kli-
şeleri ve kristallerle bir deney yapmaya ka-
rar verdi.  

Kötü hava koşulları nedeniyle deneyini er-
telemek zorunda kalınca kristalleri ve fo-
toğraf klişelerini bir dolaba kilitledi. Aslında 
onları unutmuştu ve 1 mart’ta dolabın ka-
pağını açtığında büyük bir şaşkınlığa düş-
tü... Kristaller, güneş ışığıyla aktif hale gel-
memişlerdi ama klişeler bomboştu hatta 
kararmışlardı. Uranyum kristalleri, bağım-
sız olarak ışın yaymışlardı. Bu rastlantısal 
buluş gerçekten şaşırtıcıydı. 

 

 

  

 

 

 Bu ışınları üreten enerji nereden ge-
liyordu? Sorunun cevabını bir yıl boyunca 
kimse veremedi.                                             
Curieler, 1897 kışında "Becquerel ışınları-
nın gizemini çözmeye karar verdiler. İlk 
aşamada, uranyum içeren kristallerde do-
ğan etkinin yoğunluğunu ölçmekle işe baş-
ladılar. Bu etki, Marie'nin adını verdiği rad-
yoaktiviteydi. Kocasının daha önceki çalış-
malarından yararlanarak  farklı kristallerin 
ortaya çıkardığı radyoaktivite düzeyinin tek 
bir unsura bağlı olduğunu buldu o da kris-
tal içindeki uranyumun miktarıydı ancak, 
mineralleri radyoaktifleştiren etken tek ba-
şına uranyum olmayabilirdi. Bu etkiyi, peri-
yodik tabloda, uranyumun hemen altında 
yer alan toryum da yaratabilirdi. 

 Marie, yüzde 65 oranında uranyum 
içeren bu cevherde, uygun radyoaktivite 
düzeyini bulmayı amaçladı. Ölçümleri so-
nucunda, cevherin gerekenden çok daha 
radyoaktif olduğunu anladı. Bunun anlamı 
çok açıktı; bu siyah renkli tehlikeli cevher-
de yepyeni ve bilinmeyen bir radyoaktivite 
kaynağı gizliydi. Kocasıyla birlikte yeni 
kaynaklara yöneldiler ve olağanüstü yoru-
cu ve son derece tehlikeli araştırmalarına 
giriştiler. Toplayabildikleri kadar çok kat-
ranlı zift cevherini aylarca ayrıştırmakla uğ-
raştılar. Haziran 1898'de, uranyumdan 400 
kat daha radyoaktif bir kimyasal elementi 
bularak ilk başarılarına ulaştılar. Bu ele-
mente Marie'nin ana yurdundan esinlene-
rek "polonyum" adını verdiler. 
 Polonyum, uranyumdan çok daha 
radyoaktifti ancak, cevherdeki olağanüstü 
değerlere ulaşan radyo aktiflikten tek başı-
na sorumlu değildi. Curieler, araştırmaları-
nı sürdürdüler ve Kasım 1898'de, polon-
yumdan da güçlü bir başka radyoaktif ele-
ment keşfettiler.  
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 Bu element ölçüm yapmak için çok 
küçüktü ama katranlı zift cevherinin gizemi-
ni çözebilirdi. Curieler, bu elemente de La-
tincede "ışın" anlamına gelen "radyum" 
adını uygun gördüler. Şimdi sıra, bu ele-
mentin özelliklerinin kimyasal çözümleme-
sine gelmişti. Bunu gerçekleştirmenin tek 
yolu da büyük bir katranlı zift cevheri bul-
mak ve bunu madeni radyum parçacıkları-
na indirgemekti. O zamana kadar işbirliği 
içinde çalışan Curie çifti, araştırma yollarını 
ayırmaya karar verdi. Pierre, radyoaktivite 
sürecinin ayrıntılarına odaklandı. Marie ise 
radyumun ayrıştırılmasına tehlikeli olsa da 
isteyerek yöneldi. 
 Rothschild ailesinin yardımıyla Bo-
hemya'daki uranyum madeninden 10 ton 
cevher atığına sahip oldu. Atığı çok zor ko-
şullarda billurlaştırdı. Bu çalışma için hiç 
durmadan çalıştı ve tam dört yılını harcadı. 
Çetin uğraşları sonucunda, bir gramın on-
da biri ağırlığında radyum klorit elde etti. 
Bu, yaydığı akkor ışıkla herkesi büyüleyen 
ilginç bir maddeydi. Ama Marie, bu ürkütü-
cü ışığın karanlık yüzünü yıllar sonra göre-
cekti. 1902 yılında, Curielerin, araştırmala-
rı ve ulaştıkları sonuçlar nedeniyle, Nobel 
Ödülü'nü Henry Becquerel'le birlikte alma-
ları gerektiği tartışmaları başladı. Ancak, 
Fransız Bilim Akademisinden bir grup bilim 
adamı, yazdıkları tavsiye mektuplarında 
bilerek ve açıkça Marie Curie'nin adını atla-
dılar. Neyse ki Nobel Komitesi adayları in-
celedikten sonra hiç tereddüt etmeden 
1903 Fizik Ödülü'nü bu üç bilim insanına 
verdi. Ödül, kuşkusuz Marie için çok özeldi. 
Bundan sonraki yıllar içinde eşiyle birlikte 
çalışma fırsatı bulamadı. 19 Nisan 1906'da 
da, o trajik kaza gerçekleşti. Pierre Curie 
atlı bir arabanın altında kalmıştı.Marie, acı-
sını kendini işine vererek dindirmeye çalış-
tı. Sorbonne'da eşinin kürsüsüne profesör 
olarak atandığında bu okulda ders veren ilk 
kadın unvanını kazandı. Polonyum ve rad-
yum üzerine yaptığı çalışmalarla da 
1911'de Nobel Kimya Ödülü'nü alarak yine 
bir ilke imza attı. Bu ikinci zafer, kamuo-
yunda çalkalanan söylentilerle lekelenme-
ye çalışıldı. Adı, bir başka saygın fizikçi 
Paul Langevin'le aşk dedikodusuna karıştı-
rılmıştı. Bunun da üstesinden gelmeyi ba-
şardı. Artık tek amacı, araştırmasının diğer 
bilim dallarına da yardımcı olmasını sağla-
maktı. İlk olarak radyumun tıbbi uygulama-
larda kullanılmasına öncülük etti. Kansere 
karşı çok etkili sonuçlar veren 

"radyoterapi", uzun yıllar boyunca milyon-
larca insanın hayatını kurtardı. Bu başarılı 
gelişme birtakım spekülasyonları da bera-
berinde getirmişti. Avusturya'da kaplıcala-
rıyla ünlü kasabalar, katranlı zift cevheri 
bulunan bölgelerde kampanyalar başlata-
rak  sularının sağlık kaynağı olduğunu ileri 
sürdüler. Yine bir Fransız kozmetik firması 
daha da ileri giderek, toryum ve radyum 
içeren "Tho-Radia" adlı yüz kremini piyasa-
ya sürdü. 
Bu kampanyaların ve iddiaların tümü, rad-
yumun öldürücü etkisi ortaya çıkınca bir-
denbire durduruldu. 1930'lu yıllarda doktor-
lar, saat fabrikalarında çalışan işçilerin bü-
yük bir bölümünde kanser vakalarına rast-
ladılar. 
ABD&#8217;deki küçük bir fabrikada, işçi-
ler saat kadranına son şeklini vermek için 
radyum içeren boyalar kullanıyorlar ve bu 
işlemi, fırçanın ucunu dilleriyle yalayarak 
gerçekleştiriyorlardı. Sonuçta, işçilerin ço-
ğu kemik kanserine yakalandı.  Aynı dö-
nemlerde, Marie Curie de radyum tehlikesi-
ni fazlasıyla yaşamaya başladı. Gece gün-
düz demeden birlikte yaşadığı element 
kendisine ihanet etmiş, Mayıs 1934'te çok 
ciddi şekilde rahatsızlanmıştı. Testler, şid-
detli bir kansızlığı, yani anemiyi işaret edi-
yordu. Fransız Alpleri'ndeki sanatoryuma 
gönderildiyse de artık çok geçti. Uzun yıllar 
üzerinde çalıştığı radyum nedeniyle kan 
kanserine yakalanmıştı ve çok geçmeden 4 
Haziran 1934'te gözlerini hayata yumdu. 
Yıllar süren mücadelesinin izleri ellerine de 
yansımıştı, parmakları nasırlarla ve radyas-
yon yanıklarıyla doluydu. Savaşımla geçen 
bilimsel kariyerinde, binlerce kişinin hayatı-
nı kurtaran Curie, yine kendi adını verdiği 
maddenin kurbanı olmuştu. 
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 Kazakistan Ahıska Türklerinden Sevil 
Piriyeva Hoca ve Velimiz Şair Nursen Özdoğan 
Kurban’ ın koordinatörlüğünde Kazakistan Çim-
kent M. Tasova Üstün Zeka Okulu, Z. Kos-
medyanskaya 23 Numaralı Lise Z. Kosmedyans-
kaya 65 No.lu Gimnazya ‘da eğitim alan 8 öğ-
renci 5 gün süresinde ülkemizde ziyaretlerini 
gerçekleştirdi.7 Ocak 2020’ de Ankara Üniversi-
tesi Rektörlüğünce kabul edilen Kazakistan  ko-
mitesi, 8 Ocak 2020 tarihinde Okulumuz temsil-
cisinin de katılımıyla Beypazarı ilçesine gezi 
düzenledi. Kaymakamı Sayın  Temel AYÇA’yı, 
Beypazarı  Belediye Başkan Yardımcısı Osman 
Tuncel’ i makamlarında ziyaret ederek proje 
amaçlarını, hedeflerini anlatan komite, Beypaza-
rı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çalış-
malarını atölyelerde dersleri izleme, sorularına 
bire bir cevap bulma şansı yakaladılar.  Halk 
Şairi Gülten Ertürk’ün görev yaptığı Beypazarı 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ise       
öğrenciler Çocuk Gelişimi Bölümü Seçki Sergi-
si’ nden sonra Kuyumculuk Teknolojisi Sergisi-
ni gezdi. Okul Müdürü Sayın Zeynep Keçili 
unutulmaz misafirperverliğinin hatırası olarak 
konuklarına armağan ettiği gümüş rozetler Ata-
türk ve Bayrak temsilinden dolayı çok kıymet-
liydi. İçecek Yiyecek Atölyesi ise geleneksel 
sofra ikramıyla tatlı bir mola verdirdi. Sofra, 
Kazak- Türk ortak sunumları içeriyordu. Çim-
kent çörek, keş topları, pişi ve at eti, havuçlu 
kek… Havuçların, neden ikram için seçildikleri 
anlatıldı. Beypazarı’nın bir sonraki ziyaret dura-
ğı Halk Eğitim Merkeziydi. Yaşam boyu eğitim 
merkezi olarak dikkat çekiciydi. Kilim ve bez 
dokuma tezgâhları, kök boyama atölyeleri ka-
zaklı öğrencilerin çok ilgisini çekerken dokuma 
Türk bayrağı, fotoğraf çekimi için en çok ilgi 
çeken üründü. Taş Mektebin tarihi dokusu ara-
sında yenen yöresel yemek sonrası  Beypazarı 
Kültür Müdürü ziyareti gerçekleştirildi. Akşa-
mın yorgunluğunda meraklı gözler Beypaza-
rı’nın sessizleşen sokaklarındaydı. Annelere, 
babalara ve kardeşlere alınan hediyelerle prog-
ram tamamlandı. Bütüne bakıldığında Nobel 
ödülüne hazırlanan öğrencilerden 8 temsilci, 
Türkiye’de Başkent’in en özel ilçesinde Beypa-
zarı’ndaydılar.  
 
 

 
 
 
Beklenen o büyük gün. 
Türkiye’yi seçmenin asıl amacı. 
 
 “Nobel’e giden yolda Türkiye’ de seçi-
len bilgi yarışması istasyonu Şener Çakmak Eği-
tim Kurumları” 
9 Ocak 2020 Şener Çakmak Eğitim Kurumları, 
ülke kültür tanıtımına, Anıtkabir ziyareti ile baş-

ladı. Tüm dünyanın mutlaka bilmesi ve tanıması 

gereken liderin Atatürk olduğu bir kez daha vur-
gulayarak programlarına Ata’yı ziyaretle başla-

dı. Kazaklı öğrenciler, Şener Çakmak Eğitim 

Kurumları refakatçı öğrenciler ve öğretmenleri 
Asteğmen rehberin Rusça anlatımıyla Mustafa 

Kemal Atatürk’ün yaşamı hakkında ve aynı za-

manda milli mücadele süreci, Kurtuluş Savaşı, 
Çanakkale Savaşı, Atatürk ilke ve inkılapları 

hakkına da bilgi sahibi oldular. Anıtkabir ziyaret 

defterine “Türk Dünyası Büyük Lideri Atatürk” 
cümleleriyle başlayan mesajlarını yazdılar. Anıt-

kabir’den aldıkları özel hediyelerini sevdikleri 

için paketlediler. Anı fotoğraf çekiminden sonra, 
Ankara’da kaldıkları sürece çok görüp,  yiyeme-

dikleri ama tadını merak ettikleri “Ankara Simi-

di ikramı için bir çay molası verildi. Akılların-
dan atamadıkları ve dillerinden düşürmedikleri 

Şener Çakmak Okullarına yaklaşıldığında çevre-

yi incelemeye başladılar. Okul bahçesine adım 
atıldığında davulla, alkışla, çiçeklerle, sevgiyle 

ve en önemlisi samimiyetle karşılayan öğrenci 

ve öğretmen koridoru bir hayli Kazakistanlı ya-
rışma gurubunu bir hayli heyecanlandırmıştı. 

 
 
 

TÜRK DÜNYASI ÖĞRENCİ BULUŞMASI 

https://www.sondakika.com/osman-tuncel/
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 Kurucumuz Şener Çakmak tarafından 
kabul edilen Kazakistanlı proje heyeti, öğrenci-
lerini tanıtarak  Türkiye’de bulanma gerekçele-
rini paylaştılar. “Nobel’e Giden Yolda Bilgi 
Yarışması” onların tanımlamasıyla “Olimpiyat 
Yarışması’na geçmeden önce Şener Çakmak 
İlkokulu, Şener Çakmak Ortaokulu. Şener Çak-
mak Anadolu ve Fen Lisesi gezildi. Öğrenci 
velilerimizin de yöresel ikramlarını paylaştığı 
öğle yemeğinden sonra konferans salonuna ge-
çildi. “Nobel’e Giden Yolda Bilgi Yarışması” 
açılışı her iki ülkenin milli marşlarının okunma-
sının ardından selamlama konuşmalarıyla başla-
dı. Ülke tanıtım videolarının ardından yarışma-
ya geçildi. Yarışma Türkçe ve Rusça olarak her 
iki gurupla paylaşıldı. Yarışmanın formatı, gör-
sellerle desteklenmiş olmasını ilgi çekici ve et-
kili bulan konuklarımız, yarışma bitiminde solo 
piyano gösterisiyle bizi büyüledi. 30 puan önde 
olmasına rağmen, sonucu kardeşlik ve dostluk 
kazansın temennisiyle berabere açıklayan jüri 
yarışmayı sonuçlandırdı. Şener Çakmak Eğitim 
Kurumları Kurucusu Sayın Şener Çakmak’a  ve 
eşleri Sayın Belma Çakmak’a İlmi Danışman ve 
Proje Yöneticisi Aytkül Savlebayeva’ nın hedi-
yelerini ve teşekkür belgelerini takdimlerinin 
ardından  Şener Çakmak Anadolu Lisesi Müdü-
rü Sayın Şengül Kuşhanoğlu‘na ve Fen Lisesi 
Müdürü Ergün İçöz’e , Nursen Kurban’a , Kül-
tür-Edebiyat ve Değerlerimiz Kulüpleri adına 
programın hazırlanmasında emekleri geçen 
Tuğba Doğanay ve Nezahat Oğlakçı’ya Kaza-
kistan Z.Kosmedyanskaya 23 Nolu Okul Müdü-
rü.,Janar Jorayevna Toylıbayeva- Üstün ze-
ka  Okul Müdürü Atirkül Userbayeva tarafından 
hediyeleri verildi. Sayın Şener Çakmak  tarafın-
dan  - Z. Kosmedyanskaya 23 Nolu  lise, 65 
No’lu lise, M.Tasova Üstün Zeka okulu Müdür-
lerine plaketleri takdim edildi. 

Öğrencilere her iki proje ortağının hedi-
yeleri, katılım ve başarı belgeleri takdim edildi. 
Yöresel ikramların tüm öğrencilerle paylaşıldığı 
programa ise Seymen Ekibinin gösterisi renk 
katarken, solo zeybek gösterisi damgasını vur-
du. 

Nurerke Kanbatırova’nın seslendirdiği 
şarkı, Büyük Kazak şairi Abay Kunanbay’ın 
selamını, sevgisini öğrencilerimize ulaştırdı.  

Kazakistanlı öğrencimiz  Sımbat Ab-
diaşım ,ve Nailya Orazalı okulumuzda sergile-
nen resimlerinden Kurucumuz Sayın Şener 
Çakmak’a hediye ettiler. 

 
 
 
 
Okulumuzda tamamlanan Türk Dünyası 

Öğrenci buluşması her iki ülkenin öğrencilerin 
memnuniyetiyle, iyi dilek ve görüşleriyle ta-
mamlandı. 

Türkiye’ye Nobel Ödülü kazandıran ve 
Kazak öğrencilere ilham veren  Bilim İnsanı 
Aziz Sancar ve Yazar Orhan Pamuk haftanın en 
çok anılan iki değeriydi. Kazakistan Çimkent’te 
Nobel Ödülüne layık buluşlar, çalışmalar yapa-
cak gençlerin yolunu açmak Proje Koordinatörü 
Prof. Aytkül Savlebayeva için vazgeçilmez bir 
amaç olmuş. Şener Çakmak Eğitim Kurumları 
olarak katkı sağlayabildiysek ne mutlu bizlere. 

İlk adımdan son adıma programın ger-

çekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz. 
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AYASOFYA’NIN SIRLARI 

 
 

1500 yıllık bir tarih barındıran, dünyanın sekizinci harikası Ayasofya, 
İstanbul'un en önemli yapılarından biri.  Ayasofya Doğu Roma İmparatorlu-

ğu’nun İstanbul’da yapmış olduğu en bü-
yük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edil-

miştir. İlk yapıldığında Megale Ekklesia 
(Büyük Kilise) olarak adlandırılmış, 5. 

yüzyıldan itibaren ise Ayasofya (Kutsal 
Bilgelik) olarak tanımlanmıştır.  Doğu Ro-

ma İmparatorluğu boyunca hükümdarların 
taç giydiği, başkentin en büyük kilisesi ola-

rak katedral işlevi görmüştür. Ayasofya efsaneleri ise yüzyıllar içinde ku-
laktan kulağa yayıldıkça yayıldı. İşte bu sırların derlendiği listeyi sizlerle 

paylaşıyoruz: 

 

    Ayasofya'yı Bekleyen Melek 
 

Ayasofya'nın inşaatında çalışan ustalar bir gün yemeğe giderken araç 
gereçlerini genç bir işçiye emanet etmiş. Bir süre sonra, inşaat alanında or-

taya çıkan kişi gence :"İş çok uzun süre bırakıldı, artık ustaları çağırmalı-
sın." deyince delikanlı, "Araç ve gereçleri bırakıp gidemem." demiş. Bilin-

mez kişi de "Sen gelene kadar onları korurum, buradan bir yere ayrılmam." 
diye cevap vermiş. Delikanlı durumu ustalara an-

latınca İmparator delikanlıya gördüğü adamla 
ilgili sorular sormuş ve bunun bir melek olduğu-

na inanarak delikanlıyı başka bir memlekete gön-
dermiş ki kıyamete kadar melek Ayasofya'yı bek-

leyip korusun. 
 

              Tılsımlı Kapılar 
 

Efsaneye göre Ayasofya'nın toplam 361 kapısı 
vardır fakat bu kapılardan 101'i büyülü ve tılsımlı olduğuna inanılır çünkü 

ne zaman bu kapılar sayılmaya çalışılsa  fazladan bir kapı daha ortaya çıktı-
ğı söylemektedir. 

 
 

            Hz. İsa'nın Kutsal Emanetleri:  
 

 İmparator, Hristiyan söylemine göre Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haç 
ve Hz. İsa'yı çarmıha gerdiklerinde kullanılan çivileri Kudüs'ten getirtip 

Ayasofya'nın gizli bölümlerinden birinde saklatmıştır. Kutsal Emanetleri 
Ayasofya'ya saklamalarının sebebiyse Hz. İsa'nın 40 bin yıl sonra dünyada 

Ayasofya'ya inecek olmasıymış. 
 

https://www.cnnturk.com/haberleri/istanbul
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    Kıyamet Tarihi 
 

Binanın güney yönündeki kapıdan girince üçüncü sırada bulunan sütu-
nun üzerine Hz. Hızır'ın kıyametin kopacağı tarihi yazdığı söyleniyor. Sütun-

da "On sekizinde yevm-i Pazar, sene 1038" yazılır. 
 

   Şeytan Ayasofya'da Hapis 
 
İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan 

Mehmet Ayasofya'nın camiye çevrilmesini emredin-
ce Akşemsettin'i de bu işten sorumlu tutmuş. İşçiler 

cuma namazına yetiştirmek için çabalasa da şeytan 
Ayasofya'nın cami olmasını istemediği için işçilere 

her türlü vesveseyi veriyormuş. Akşemsettin bu du-
rumu anlayınca secdeye kapanıp dua etmiş. Duasını kabul eden Allah, şeytanı 

Ayasofya'daki bir mermere hapsetmiş. 
 

Ayasofya'nın Kıbleye Çevrilmesi 
 

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra ilk cuma namazını 
Ayasofya'da kılacakmış. İmamlığa geçtiğinde ilk iki tekbirde namazı bozmuş, 

üçüncüde tekbir getirmiş ve ilk cuma namazını kıldırabilmiş. Bunun nedenini 
merak eden ahali sorunca Fatih Sultan Mehmet: "İstedim ki namaz sırasında 

bana ve bütün cemaate Kabe görünsün! Bu niyetle birinci ve ikinci tekbirlerde 
Kabe görünmeyince namazı bozdum ancak üçüncü tekbirde gözlerimin önüne 

geldi." demiş. Cemaat bunun sebebini Akşemset-
tin'e sorduğunda o şunları söylemiş: "Hz. Hızır 

saf tutmak için gelirken parmağını soktu ve Aya-
sofya'nın yönünü kıbleye doğru çevirdi. Ondan 

sonra da namaza durdu. Böylece padişah üçüncü 
kez tekbir getirdikten sonra Kabe'yi tam karşı-

sında gördü." demiştir. 
 

    Hz. Meryem'in Gözyaşlarıyla Delinen Sütun 

 

Ayasofya'nın içindeki Ağlayan Sütun, Meryem Ana'nın evindeki bir sü-
tunmuş. Bir gün Meryem Ana'ya, Hz. İsa'nın yakalandığını ve kendisine iş-

kence edildiğini söylemişler. Hz. Meryem, onun işkence görmesine dayanama-
mış ve gözyaşlarına boğulmuş, gözyaşı damlalarından biri yaslandığı bu sü-

tunu kezzap gibi eritmiş. Ayasofya yapılırken de kilisenin kutsanması için 
imparator bu sütunu Meryem Ana'nın evinden getirerek Ayasofya'ya diktir-

miş. Bu nedenle taş kutsal olarak görülüyor. Herhangi bir dileği olanlar bu 
sütundaki Meryem Ana'nın gözyaşıyla oluşan deliğe parmaklarını sokup çevi-

rir ve dilek dilermiş.                           
 

        DENİZ FATMA KUZUCU  
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  BİR SORU BİR CEVAP KÖŞESİ    

 

 

 

 

 

 

  

 

Beyin düşüncelerimizi, duygularımızı ve 
hareketlerimizi kontrol eden   
organımızdır.Vücut ağırlığımızın sadece 
yüzde 2'sini oluşturan, yaklaşık 1300-1400 

gram olan beynin yüzde 69-85'ini su oluşturuyor. Beynimiz, 
vücudumuzda kapladığı yerin aksine tüm enerjimizin yüzde 
20'sini harcıyor ancak beynin büyüklüğünün zekâ ile direkt 
orantısı yok gibi görünüyor. İnsan beyninde yaklaşık 86 milyar 
sinir hücresi ve bu hücreler arasında yüzlerce trilyon bağlantı 
bulunuyor. Bu hücrelerin yoğunluğu, bağlantıları ve beyindeki 
kıvrımların miktarı daha önemli,kıvrımlar ne kadar fazla ise o kadar iyi.  

 Beynimizin farklı bölgelerinin farklı görevleri var, yaptığımız işe göre beynimizin farklı 
bölgeleri çalışıyor. Örneğin fiziksel bir aktivite sırasında beynimizin hareket merkezleri ağırlıklı 
olarak çalışırken; konuşurken konuşma merkezi;bir şey okurken görme merkezi daha aktif oluyor. 
Ancak farklı merkezlerin birbiri ile iletişimi sürekli olarak devam ediyor. Görüntüleme teknikleri 
sayesinde bir iş yaparken beynin hangi bölgelerinin aktif olduğunu gözlemlemek mümkün ve tek bir 
iş için bile beyindeki farklı merkezlerin aktifleşerek birbiri ile iletişim kurabildiğini 
gözlemleyebiliyoruz. Herhangi bir problem olduğunda bu iş bölümü değişebiliyor ve beyin yeniden 
organize olarak fonksiyonunu devam ettirebiliyor.  

 Fiziksel egzersiz sadece kalp ve vücut kasları için faydalı değil, beyni de geliştiriyor. 
Beynin hafıza merkezi düzenli egzersiz ile birkaç ay içerisinde büyüyebiliyor, benzer bir durum 
düzenli zihinsel aktivite sırasında da görülebiliyor. Yeni bir dil öğrenmek, bir müzik aleti çalmayı 
öğrenmek gibi. Bu olumlu etkinin oluşması için dilin öğrenilmesi de muhtemelen gerekmiyor, 
çalışmak yeterli. Çalışma bırakıldığında ise her şey eski haline dönüyor. 

 Bol meyve, sebze içeren ve ağırlıklı zeytinyağı kullanılan diyetler hafıza dahil pek çok 
beyin fonksiyonu üzerinde olumlu etki yapıyor. Şekerin az tüketilmesi de önemli ancak probiyotik 
bakterilerin bilişsel fonksiyonlar üzerine etkisi hala tartışılmaktadır.  

 Sağlıklı bir uyku, güçlü bir hafıza için gereken faktörlerden bir tanesi. Az uyuyan veya kali-
tesiz uyuyan kişilerde öğrenme güçlükleri ve hafıza problemleri görülebiliyor. Uyku aynı zamanda 
beyinde temizlik görevi üstleniyor. Alzheimer hastalarında beyinde biriken amiloid proteini uyku 
sırasında beyinden uzaklaştırılıyor. 

 
                                                                                                                 
             
             
          BAŞAK İNCE  

BEYNİMİZ NASIL VE KAÇ 
SAAT ÇALIŞIR    ? 
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 Güneş’in kaybolduğu ilk anda onun 
kaybolduğu hakkında hiçbir fikrimiz olmaz 
çünkü Güneş’in yaydığı son ışığının Dün-
ya’ya ulaşması 8 dakika 20 saniye sürer 
fakat bu, insanları inanılmaz bir korkuya 

sürükler. Güneş yok olsaydı ne mi olurdu? İşte: 
      Güneş ışığının hiç yansıması kalmadığı için Ay da hiç gözük-
mezdi. Birkaç saat sonra hiç ışık kalmayınca evrenin kendisi uzay-
dan görünen tek ışık kaynağı haline gelirdi.24 saat sonra her yerde 
sıcaklık birkaç derece azalmaya başlardı. Güneş olmadığı için foto-
sentez tamamen dururdu. Bitkiler artık karbondioksiti soluyamaz 
hale gelir ve yaşamı sürdüren oksijeni dışarı veremezdi. Toplamda 
hepimiz(7,5 milyar insan) her yıl yaklaşık 6.000.000.000.000 kg oksijenle nefes alıyoruz. Neyse ki 
atmosferimiz geçmişteki milyonlarca yıllık fotosentez süreciyle 1.000.000.000.000.000.000. kg 
oksijenle depolanmış durumda. Yani fotosentez yapılmadan oksijen tüketen diğer hayvanlar ve 
mikroorganizmalar da dahil olmak üzere binlerce yıl boyunca yetecek oksijenimiz var. 
       
  Güneş varken Dünya üzerindeki ortalama yüzey sıcaklığı 14 dereceydi. Güneşsiz yavaş 
yavaş ısı kaybetmeye başlayan Dünya’nın ortalama yüzey sıcaklığı ilk haftanın sonunda 0 dereceye 
kadar düşerdi. Güneşsiz geçen ilk aylarda hayatımızı sürdürebiliriz fakat Güneş olmadan geçen ilk 
yılın sonunda Dünya’nın ortalama yüzey sıcaklığı -73  dereceye kadar gerilemiş olur. Dünya’nın 
okyanusları tamamen donar ve her yeri buz kaplar. Çoğu canlı türlerinin nesilleri tükenirdi. Gü-
neş’in yok olduğu ilk yıl içerisinde 7 milyar insan donarak ölürdü.100 yıl çerisinde oksijen gaz for-
munu yitirir. Özel koşullarla hayatta kalan insanlar oksijen karlarını soluyabilmek için ateşin üzeri-
ne koyup ısıtarak nefes almaya devam ederlerdi. Aradan milyonlarca yıl geçse bile buz altında mil-
yonlarca yıl biz olmasak da ekosistem devam ederdi. Okyanus dibindeki canlılar, Güneş’in yok 
olduğunu bile fark etmeden yaşarlardı. 
     Kısacası  Güneş yok olduğunda hayat yok olurken aynı anda devam eder…  

 

 

                                                                                                                      

          

 

        IŞIK BEREN BAYRAK 

 

 

 
 GÜNEŞ 24 SAAT İÇİNDE  
YOK OLSAYDI NE OLURDU ? 
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 Canlılar hakkında yapılan ilk araştırma-
lar bilinmese de çok kapsamlı araştırmalar 
2000’li yıllardan beri sürdürülüyordu ve bu ya-
pılan araştırmalar çok önemli yeni bilgiler sağ-
lıyordu. Şimdi size bu araştırmaların ve bulu-
nan ilginç bilgilerden birkaç tanesini ayrıntılı 
bir şekilde sunacağım: 

  
Mantis Karidesi (Peygamberdevesi  
Karidesi) 
 

    Bugüne kadar 
yaklaşık 450 türü 
bulunan mantis ka-
ridesi, yapılan araş-
tırmalara göre artık 
çok büyük önem 
taşımakta çünkü  mantis karidesi siz göz açıp 
kapayana kadar yaklaşık 500 kez avına 22 
kalibrelik bir mermi hızında yumruk atabilir 
ayrıca kıskacını 1500 Newton’luk bir kuvvette
(152.96 kg) kapattığını düşünürsek bu canlı-
nın çok sert bir kabuğu olmak zorundadır. Bi-
lim insanlarının yapmış olduğu bir deneyde 
mantis karidesinin yüksek zırhlı kabuğu baz 
alınarak yapılan bir deneyde kabuğun labora-
tuvar ortamında işlenip üzerinde C-4 bombası 
patlatılmasına rağmen sadece birkaç çizik 
oluşmuştur .Bunun sebebi ise kabuğun kuv-
veti dağıtan ve kendi kendini onarabilen bir 
yapıya sahip olmasıdır. Bu deney sonucunda 
mantis karidesi savunma sanayisinde çok bü-
yük bir rol oynamaya başlamıştır. 
 

 
   Balinalar  
(Dünyanın en büyük canlısı) 
 
 Mavi balinalar neredeyse sadece krille 
ile beslenir, bir krille yaklaşık olarak 0,45 
gram iken balinalar bunlardan 3 ton kadar 
yiyebilir. 

Bir mavi balinanın kalbi araba boyutundadır. 
Balinaların ağırlığı 50 ton ve 150 ton arasında   
değişir dünyanın en ağır hayvanıdır. 
Hayatlarının ilk yılında yavru mavi balinalar 
her gün 91 kilo alır  

   
   DENİZ ALTI CANLILARI 

 
 
Köpek Balığı  
 
    Köpek balığı dünyanın en iyi avcıların-
dandır bunun sebepleri ise gelişmiş duyu-
ları ve eşsiz 
anatomileridir 
ancak köpek 
balıkları tara-
fından saldırı-
ya uğrama ola-
sılığınız çok 
azdır yani 3.748.067’de 1’dir. Köpek balık-
larının 440 türü vardır. İşte size bazı eşsiz 
özellikleri: 
Kaplan köpek balıkları namı değer  
“Okyanusun Çöp Kutusu” olarak bilinen 
köpek balıkları araba lastiklerine kadar 
her şeyi yiyebilirler. 
Bir köpek balığı embriyosu eğer diş geliş-
tirirse  rahim yamyamlığı yaşanabilir ve 
rahimdeki kardeşlerini yemeye başlar. 
Okyanusun derinliklerinde yaşayan çoğu 
köpek balığı kendiliğinden ışık saçar. 
Köpek balıkları pusula gibi davranabilir-
ler ,bu özelliğini ise Dünya’nın manyetik 
alanı ve kendi duyularından biri olan 
elektrik akımlarını hissederek yaparlar. 
Köpek balıkları hayatları boyunca 30.000 
defa diş değiştirebilir. Köpek balıklarının 
dişleri florür ile kaplı olduğu için dişleri 
bembeyazdır. 
 
 

Kurbağa balığı 
 
  Bu balık kendini 
kuma gömer ve 
avı gelene kadar 
bekler. Sonra bir-
den sıçrar ve ye-
meğini midesine 
indirir. Kurbağa 
balığının başının 
üzerinde iki büyük gözü ve yine büyük bir 
ağzı vardır. Zehirli olduğunu bilinmektedir.  

https://www.cnnturk.com/haberleri/balik
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Denizatı 
 
  İşte ‘gerçek‘ 
denizatı. Onlar 
da alışılmadık 
özelliklere sa-
hip. Dikey yü-
zen az sayıda 
türden biri. Bu 
yüzden çok iyi bir yüzücü oldukları söy-
lenemez. Döllenmiş yumurtaları erkek-
ler keselerinde taşır ve doğurur.  

 
Elektrikli yılan 
balığı 
 
    Avlanmak için 
600 volta                    
kadar elektrik üretip 
güç dalgalanmaları 
oluşturuyor. Böylece 

örneğin küçük balıkları öldürüyor. Araştır-
macılar şimdi bu türün yarasaların sonar 
sistemine benzer şekilde elektrik titreşimle-
riyle avının yerini tespit ettiğini keşfetti  
 

 
Okçu balığı 
 
   Tuzlu sularda yaşa-
yan okçu balığı avını 
öldürmek için çok 
farklı bir yöntem uy-
guluyor. 
Bu balık suyun için-
den havaya tükürerek suya düşürdüğü si-
nekleri yiyor. Daha büyük boyları iki-üç 
metreye kadar tükürebiliyor.  
 

 
Taş balığı 
 
   Taş balığı zehir ve iyi kamufle olma ko-
nusunda uzman. Tam olarak üzeri yosunlar-
la kaplı bir taş gibi görünüyor. Dikenleri 
son derece zehirli. Bu balık, insanları bile 
öldürebilir.  

 

 
 
Balon balığı 
 
    Balon balığı bir tehdit hissettiğinde elas-
tik midesini hemen 
suyla doldurur ve 
bu şekilde çok da-
ha büyük görünüp 
neredeyse küre 
haline gelir. Küçük 
bir miktarının in-
sanları bile öldürebileceği zehirli tetrodo-
toksin üretiyor. Balon balığı Japonya’da 
sevilerek tüketiliyor. Tabii iş bilen bir aşçı-
nın hazırlaması şartıyla.  
 
 

Fener balığı 
 
    Fener balığı kurbanla-
rını başının üzerinde bu-
lunan ve bir yem gibi du-
ran et parçasıyla kendisi-
ne çekiyor. Avını yutma-
dan önce oltanın ucunda-

ki parçayı daha çekici göstermek için bir 
ışık gibi aydınlatıyor. Fener balığı derin de-
nizler dahil dünyanın hemen hemen her ye-
rinde bulunabilir.  
 
 

Büyük ağızlı balık 
 
    Tuhaf görünümlü balıklar için doğru yer 
derin denizler. Yüksek basınç, ışıksız bir 
ortam ve az yiyecek. Sadece çok özel türler 
burada yaşayabilir. Tıpkı büyük ağızlı balık 
gibi. Sadece derin denizlerde avlanan bu tür 
az sayıdaki avını kaçırmamak için büyük 
bir ağza ve kesin dişlere sahiptir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   GÖNENÇ ULUÇAY 
    

https://www.cnnturk.com/haberleri/elektrik
https://www.cnnturk.com/haberleri/balik
https://www.cnnturk.com/haberleri/tehdit
https://www.cnnturk.com/haberleri/balik
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          “Cinayetten Nasıl  

 Kurtulursunuz?” 

 kilitler. 
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alamayacaksınız. 
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 YÜZ MAYMUN DENEYİ 

     Huylu huyundan vazgeçmez sözünü 
hiç duydunuz mu?  Dönemimizde bunun 
yapılması ne kadar zor olsa da huylu hu-
yundan vazgeçer. Bunun seviyeleri vardır. 
Örneğin bir kişi hep yanlış yaptığı bir işin 
kendisinin istemediği bir sonuç elde edin-
ce bunu tecrübe olarak kolayca değiştirir. 
Doğrusunu öğrenir ve uygular. Bu geliş-
menin ve evrimin küçük de olsa bir parça-
sıdır fakat bu sefer “bir kişi” demeyelim de 
işi biraz daha büyütelim. Bir toplum bu me-
sele karşısında ne yapardı? İşte asıl me-
sele burada yatıyor. Biz büyük çaplı fikir 
değişimlerine devrim deriz. Devrimlerin 
yapılması hiç kolay değildir ve devrim ya-
pan kişinin anlatmak istediği toplum yü-
zünden yanlış da anlaşılabilir. Genelde 
devrimlere hiç sıcak bakılmaz çünkü bazı 
insanlar devrimleri kendi saygınlık ve otori-
tesine zararlı görür. Biz asıl meseleye ge-
lelim. Biz devrim yapmayı eskiden bilme-
yen canlılardık. Peki, nasıl evrimleşip bu 
duruma geldik? İşte bunu anlatacağım.  
 
Japonya'daki Koshima adasında vahşi bir 
maymun kolonisi yaşıyordu ve bilim adam-
ları onları kumların üzerine bıraktıkları tatlı 
patateslerle besliyorlardı. Maymunlar tatlı 
patatesleri seviyor, ancak kumlu ve kirli 
olarak yedikleri için durumlarından çok da 
hoşnut olmadıklarını belli ediyorlardı. 
Bir gün, İmo adlı sekiz aylık dişi bir may-
mun tesadüf eseri patatesini suya düşür-
dü ve kumlarından arınan patatesin daha 
lezzetli olduğunu keşfederek o günden 
itibaren patateslerini yıkayarak yemeye 
başladı. Bunu gören annesi ve oyun ar-
kadaşları da İmo’nun yöntemini öğrendi-
ler ve onlar da diğer maymunlara öğretti-
ler. Kısa bir süre içinde birbirlerini taklit 
eden bir sürü maymun patateslerini yıka-
yarak yer hale geldi ve bilim adamları ya-
şananları 1952-1958 yılları arasında kay-
da geçtiler. 
 Onca maymun bilinen hiçbir şekil-
de iletişim kurmuş olamazdı ve bilim 
adamları ilk kez böyle bir olayı gözlemli-
yorlardı. Sonunda, bu adalar boyunca uza-
nan bir tür morfogenetik yapı ya da alanın 

varlığı nedeniyle maymunların aralarında 
iletişim kurduklarını ileri sürdüler. May-
munlar üzerinde yapılan bu araştırmadan 
sonra Avustralyalı ve İngiliz bilim insanları, 
insanlar üzerinde de benzer araştırmalar 
yaptılar ve insanın bilinmeyen tarafına dair 
çok ilginç sonuçlar elde ettiler. 
Kuantum dolanıklığı nedeniyle tüm zihinler 
daimi bir enerji alışverişi içindedirler. 
 
 Bu öylesine muhteşem işleyen bir 
sistemdir ki  dünyanın herhangi bir yerinde 
bir kişinin aklına çok önemli bir fikir-
düşünce gelir ve kuantum dolanıklığı ne-
deniyle bu düşünceyi aynı ağ içindeki bir 
bilim adamı yakalar ve gece yatağından 
kalkıp bir deftere formüller yazmaya baş-
lar. İşte bu nedenle dünyanın farklı köşele-
rinde aynı buluşları gerçekleştiren insanla-
ra rastlanır.  
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Yani siz odaklandığınız kişi hakkında düşü-
nürken aslında o kişinin bilinçaltına yayın ya-
parsınız ama birçok insan bunu bilmediği için 
rastgele düşünerek kendilerini sonrasında 
içinden çıkamadıkları sorunlar yumağı içinde 
bulurlar. Örneğin zihinsel olarak çok düşün-
düğünüz yani odaklandığınız kişinin yalancı 
ya da sorumsuz olduğunu düşünürseniz o ki-
şi; beyin dalgalarının yavaşladığı bir zaman –
ki bu genelde sakin rahatlamış ya da uykuya 
dalmadan önceki zamanlardır- şöyle düşüne-
cektir : “X kişi bana söylemiyor ama bana gü-
venmiyor bunu hissediyorum.” 
 
Ya da örneğin onu özlediğinizi düşünürsünüz. 
O alana bu duyguyu gönderirsiniz. Özlediği-
niz kişi de bu düşüncenizi kendi düşüncesiy-
miş gibi algılar ve sizi özlediğini düşünür. 
 
Unutmayın evrende hiçbir enerji kaybolmaz. 
Düşünce çok hızlı yerini bulan enerjidir. Tele-
pati dediğimiz olay da budur Yani siz birini 
düşünür ve o kuantum birleşik alanına bunu 
gönderirsiniz. İlgili kişi o düşünceyi oradan 
çeker ve o da sizi düşünür ya da tam tersi 
olur. O sizi düşünür ve siz rahat bir zamanı-
nızda onun düşüncesini yakalarsınız. Sonra 
görüştüğünüzde ya da birbirinizi aradığınızda 
bu tesadüfe şaşırırsınız. Zihninizden geçen 
her şey odaklanma biçiminize göre bir şekilde 
önünüze düşer. 
 
 Bu durum korkularınız içinde geçerlidir. 
Siz eğer kiranızı ödemediyseniz ve zihniniz-
den endişeyle sık sık: “Bugün yarın arar ve 
kirayı hatırlatır. “ diye düşündüğünüzde aslın-
da ev sahibinize şu yayını yapıyorsunuz-
dur :“Lütfen beni arayıp kiramı ödemediğimi 
hatırlatır mısın?”. 
 
 Satıcılar NLP tekniklerinde bunu öğ-
renmişlerdir.  Büyük plazma TV satan bir ma-
ğazaya girdiniz ve televizyonlara bakarsınız. 
Satıcı sizle birkaç dakika konuştuktan sonra 
zihnini size odaklar ve şöyle düşünür: “Bu çok 
güzel bir TV ve benim salonuma da çok yakı-
şır. “Ben böyle güzel bir TV’ye layığım ve onu 
hak edecek kadar değerliyim.” Müşteri biraz 
sonra şöyle düşünmeye başlar ve satıcının 
aklından geçenleri kendisi de düşünür. 
 İşte yine tüm yukarda saydığım neden-
le zihnimizden geçen tüm düşünceler aslında 
bize ait değildir. Onların bir kısmı size tüm 
insanlık tarafından beslenen düşünce ırma-
ğından iletiliyordur. Zihnini eğitmiş bir insan 

kolaylıkla bu düşünceleri fark edebilir. Yani 
hangi düşünce ona ait hangisi dışarıdan geli-
yor bilir. Bir başka örnek ise birdenbire  hu-
zursuzlaştığınızı gerildiğinizi fark ederseniz 
bilin ki, zihinsel olarak çok bağlantı kurduğu-
nuz bir insanın eşiniz, arkadaşınız, ailenizden 
biri o anki duygusal durumunu hissediyorsu-
nuz demektir. O kişi büyük ihtimal o anda si-
nirli ya da üzgündür. Bu insanlarla aramızda 
enerji kordonları diğerlerinden kalındır. 
 
Eğer bir insan ilişkilerinizde  kendinizi çaresiz, 
üzgün yorgun ve mutsuz hissediyorsanız tüm 
duygularınız karşı taraf tarafından algılanıyor 
demektir. Tüm bu nedenlerle zihninizden ge-
çen düşüncelerin kalitesi çok önemlidir. 
 
O düşüncelerin pozitif ya da negatif olmasına 
göre hayatınız şekillenecektir. 
 
Yani eğer düşündüğünüz bir şey var ise en 
doğrusunu düşünün ve vazgeçmeyin. 
 
Belki de 100. Maymun Sizsiniz. 
 
 
 
    ÇAĞAN TEKİN 
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 Evrenimizin varlığını hepiniz merak 

etmişsinizdir ve eminim ki her maddenin atom-
lardan oluştuğunu düşünüyorsunuz bir bakıma  

doğru düşünüyorsunuz ama eksik olan bir şey 

var.  Her şey başka bir şeylerden oluşmuştur.  
Bir maddeyi ele alalım o maddeyi parçalara 

ayırdığınızda daha küçük ve devam ettikçe da-

ha küçük parçalara bölünür ve atomlarda aynı 
şekildedirler atomlar kuarklardan kuarklar sağ 

sol kuarklardan ve onlarda şimdi bahsedeceği-

miz konu olan sicimlerden oluşurlar (bu arda 
sicim İngilizceden çevrilmiş bir kelimedir, ger-

çek anlamı  stringdir.  Sicimler hayal edemedi-

ğiniz kadar küçük maddelerdir örneklendirmek 
gerekirse güneş sistemimize atomu oran olarak 

gösterebilir bu sicimler  aslında ipliklerdir sade-

ce anlaşılabilir olması için onlara sicim denmiş-
tir ve her ipliğin kendine has bir titreşim rezo-

nansı vardır.   Her farklı titreşim farklı madde-
leri oluşturur. “Peki  ne alakası var her şeyin 

teorisiyle?” dediğinizi duyar gibiyim. Eins-

tein’ın genel görelilik teorisini duymuşsunuz-
dur. Einstein kütlesi fazla olan cisimlerin uzay 

ve zamanı büktüğünü söylemiştir, bunu örnek-

lendirmek gerekirse uzay ve zamanı bir örtü 
gibi hayal edin ve üzerine bir top koyun o top 

örtüyü aşağı bükecektir  işte aynı bu şekilde 

kütle çekimi de uzay zamanı böyle büker ve bu  
teori ilk ortaya atıldığından  beri her şeyin teo-

risi olarak biliniyordu çünkü bütün büyük küt-

leli maddelerde  işe yarıyordu ama sonra bilim 
insanları farklı ve her şeyi bozan bir  şey keşfet-

tiler.      

  Kuantum dünyası,  her şeyin mikro bir boyda 

olduğu bir fizik terimidir. Einstein’in görelilik 
kuramı büyük kütleli  cisimlerde etkilidir, de-

miştik.  İşte her şeyin en küçük olduğu bu dün-

yada görelilik işlemiyor, o zaman görelilik her 
şeyin teorisi değildir ve bunun yanında  hiç bil-

mediğimiz bir fizik dalı da ortaya çıktı, diyebi-

liriz. 

 

   

 

 

 

 

                       

 ZAMANDA VE BOYUTTA            

YOLCULUK  

 Zamanda yolculuk  fikrine hepiniz aşi-

nasınızdır.  Bilim kurgu filmlerinden  geleceğe 
dönüşten ya da Disney’in filmlerinde illaki 

denk gelmişsinizdir.  Peki mümkün mü? Aslın-

da mümkün ancak bunu anlatmadan önce bil-
meniz gereken bazı şeyler var  aslında sicim 

teorisinden bahsetmiştik   ve bilim damları ça-

lışmaları sonrası sicim teorisinin  mümkün ol-
ması için 11 boyutun olması gerektiğini söyle-

nir.  İçinde bulunduğumuz 4 boyut bile yeterin-

ce karışıkken  11 boyut işleri zorlaştırıyor fakat 
sicimin işlemesi için 11 boyut olması gerekir 

bunu anlamanız için bir örnek vermek gerekirse  

hepiniz fen dersinde yoğunluk  deneyini yap-
mışsınızdır ve farklı yoğunluktaki sıvıların  ge-

nelde en üste çıktığını ve yoğunluk düştükçe 

sıvıların yukardan aşağı sıralandığını görürsü-
nüz işte  11 boyutta bu şekildedir ve boyutlar 

birbiriyle bağlantılıdır. Şimdi zamanda yolcu-

luk fikrine bir adım atabiliriz ancak önce mad-
desel etkileşimden ve kuantum  dolanıklığından 

bahsetmemiz gerekir.  

 Her madde  diğeriyle etkileşim halinde-

dir ve  buna Feynman diyagramı denir Bu yüz-
den bir boyutta diğerini etkileyebilecek büyük-

lükte bir olay olursa diğer boyutta etkilenir.  

 

 
 

 

 

 

                    HER ŞEYİN TEORİSİ 
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Şimdi de kuantum dolanıklıktan bahsedelim. Ön-
celikle her madde kendine ait bir dönüşü vardır.  
Bunu anlatmak için şöyle bir örnek verelim. Ev-
renin 2 ucundan 2 atom seçin ve onların dönüşle-
rini yani hareketlerini algılayacak bir cihaza yer-
leştirin ve ilk atomun hareketine baktığınız za-
man 2.atomun hareketini tahmin edebilirsiniz 1. 
Atomun yaptığı hareket ister aşağı ister yukarı 
olsun 2. Atom onun tam tersini yapacaktır buna 
kuantum dolanıklığı denir. İsterseniz seçtiğiniz 
atomlar yan yana olsun isterseniz evrenin 2 ucun-
da yine de bu işlemi tekrar ederler.  Bunun üzeri-
ne 2 teori var 1.teori atomlar aralarında  ışık hı-
zıyla iletişim kuruyorlar.  2. teori ise zaten atom-
ların içerisinde aynı kodlar gibi yazılmış bilgi var 
ve ne yapacağını önceden biliyorlar. Einstein’ın 
bu konu üzerine  teorileri de mevcuttur artık bu 2 
konuya da hakim olduğunuza göre artık zamanda 
ve boyutlar arası yolculuktan bahsedebiliriz.  

 
SİCİM VE BOYUTLAR  

ARASI ZAMAN IŞINLAMASI  
 TEORİSİ 

 
 Şimdiye kadar sicimlerden bahsetmiştik. 
Sicimler kendi çaplarında titreşimsel frekanslar 
yaymaktadır. Kuantum dolanıklığından yararla-
narak maddeyi ışık hızında ve zamanda ışınlaya-
cağız. (teorik olarak)  
 Sicimlerin saniyede ne kadar hızla ve kaç 
kere titrediğini bulduktan sonra kuantum dolanık-
lığın ışık hızı bağıntısını kullanarak maddeyi yani 
sicimi ışık hızına çıkarırız ve dolanıklıklığın içe-
risinde yol alırken aynı zamanda doğru frekansta  
titreştiği için ışık hızını etkilemeyecek ama içerde 
onun için zaman yavaş akacaktır fakat dışarda ise 
normal boyutta bir zaman kavramı olacaktır. Bu 
yüzden madde ışık hızına yakın hıza ulaştığında 
titreştiği  için doğru   frekansta ve rotada ilerler-
lerken  zamanda ve boyutta seyahat etmiş olur. 
Bu teori ise maddenin etkileşimine dayalıdır ve 
eğer bizler de enerjinin dönüşüm formülünü kul-
lanıp kendimizi enerjiye  çevirebilseydik doğru 
frekansla ışınlanabilirdik o zaman daha ileri bir 
teknoloji bulunana kadar sadece teorim üzerinden 
sadece madde ışınlayabilir, diyebilirim. 
Teknoloji nasıl kullandığınız onu nasıl yorumla-
dığınızla alakalıdır, yeniliklerde çöküş de sizlerin 
ellerinde . . . 
 
 
 
 
 
 
 

 
Matematiksel olarak : 

   =  
Hz =saniyede titreşim frekansı  
M = ışık hızı 
V= hız  
 

Zamanda yolculuk formülü için : 

            = maddesel ışık hızı iletimi 
Hz =sicim titreşim frekansı değişkenlik göstere-
bilir n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BÜLENT DERİCİZADE  
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  Yaşadığımız yuvarlak kürede, efsane olmak hiç de kolay bir iş değil. Bazen şans yaver git-
mez ve yapmış olunan işler her ne kadar kendi gözünüzde “mükemmel” olsa da bazen ifadelerde 

sıkıntı çekilir .Şimdiki konuğumuz olan arabada bahsettiğimiz sıkıntıların hiçbiri yok. GT-R’ın asıl 
çıkışı olan, kendine sektöründe ayrı bir konum yaratmasını sağlayan Skyline’dan bahsedelim. İşin 
başlangıç noktası tam olarak burası. Skyline ismi ilk  olarak 1957’de duyulmaya başlamıştır fakat 

Nissan çatısı altında değil. Skyline ismini Japon  
velihat Prensi Akiyito Prince adlı bir otomobil firması  sedanlarında kullanmaya başlamıştır. İkinci 
nesil Skylinelar döneminde ilk defa Skyline’nın spor versiyonu üretilmiş ve GT ismini bir Skyline 
ile anılmaya başlanmıştır ama bu modelin ismi GT-R değildir. Asıl ismi Skyline GT-B’dir. 1969 

yılında ilk defa birinci nesil Skyline GT-R üretilmiştir.1972 yılında ise 2.nesil GT-R üretildi. İkinci 
Nesil Skyline sonlarında Prince Nissan ile anlaşmış fakat daha sonrasında iflas etmiştir. Bu neden-
le Skyline Nissan’a kalmıştır. Üçüncü nesil GT-R’ larda ikinci nesil Skyline’daki motor kullanıl-

mıştır. Dördüncü nesil Skylinelardan 197 adet üretilmiş ve hepsi Japon piyasasında satılmış-
tır.1970’lerde üretimleri durmuş  ve 12 yıl sonra bu sefer GT-R ismi yerine GT-İES ismini kullan-
mışlardır fakat bir sonraki modellerinde bu ismi kullanmak yerine “R” kodlaması ilk defa R-30’da 
kullanılmıştır.1989’da Nissan Skyline R-32 GT-R olarak piyasaya sürülmüş ve ilk defa 2.6 litrelik 
6 silindirlik motor kullanmışlar ve ayrıca ATESA ETES adı 

verilen sistemi kullanarak motoru öne, şanzımanı arkaya koy-
muşlardır.  R-32 Avusturalya’daki bir otomotiv dergisi tarafın-
dan Japon mitolojisi olan Godzilla’ya benzetilmiş ve o günden 

bu güne Godzilla denmiştir.1995 yılında R-33 piyasaya iki 
seçenekli olarak sunulmuştur. Birinci seçenek GT-R ikinci se-
çenekse GT-R LM olarak Loman Yarışı için üretilmiştir.R-34 
RB-26 adlı bir motoru vardır ve GTR-M olarak piyasaya sü-

rülmüştür ve 450 beygir gücü vardır. Adında Skyline bulundurmayan ilk model Nissan GT-R,R-35 
3.8 litrelik, 6 silindirli bir motor bulunduran R-35 478 beygir üretirken yeni versiyonları 560 bey-
girin üstündedir.2014,2016 ve 2019 makyajlanarak günümüzdeki halini almıştır.   

                  
YENİ ÇAĞ BAŞLADI(E-TRON ARABALAR) 

 
 E-Tron arabalar, kısaca elektrik motora sahip, tam otonom ve diğer arabalara göre daha do-
nanımlı ve daha aerodinamik bir yapıya sahiptir. Örneğin Alman marka Audi, Kopenhag’da geçti-
ğimiz günlerde düzenlenen etkinlikte yeni elektrikli aracı E-tron modelini duyurdu. SUV segmen-
tinde yer alan araç, tek şarjla 400 km yol gidebiliyor. Markanın ilk elektrikli aracı olan E-tron, Tes-
la’nın SUV modeli olacak olan Model Y ile ciddi bir yarış halinde olmayı planlıyor. Yeni Audi e-
tron modelinin 2020 yılında yollarda olması planlanıyor. 
Audi E-Tron’un Teknik Özellikleri 
E-Tron modelinin en dikkat çeken özelliği yan aynaların yerini sanal aynalara bırakmasıdır. Aracın 
yan taraflarında bulunan kameralar, hem sürücü hem de yolcu kısmında yer alan ekranlara görün-
tüyü yansıtarak, ayna görevi üstlenmiştir. Bu ekranlar 7 inç büyüklüğünde OLED panele sahip ek-
ranlardır. Sanal yan ayna teknolojisi henüz ABD tarafından onaylanmadığı için sadece Avrupa’da 
satılacak olan 2020 E-Tron modellerinde kullanılacaktır. 
Audi’nin açıklamasına göre 2020 E-Tron SUV, tek şarj ile 400 kilometre maksimum menzile sahip 

olacaktır. Ayrıca yine şirketin açıklamasına göre araç 150 kilowattlık şarj istasyonunda 30 dakika 

şarj edilerek 320 kilometreye kadar ilerleyebilecektir. Audi E-Tron’da yolculuk sırasında mükem-

mele yakın bir ses deneyimi yaşamanız için arcın içinde 6 hoparlörlü, 705 Wattlık Bang & Olufsen 

Premium ses sistemine yer vermiştir. Ayrıca araçtaki üst düzey ses yatılımı sayesinde içerideki sesi 

dışarıya, dışarıdaki sesin içeriye girmesi önlenmiştir. 

         HAZIRLAYANLAR: 

         KAYRA ERCAN ,  ALP  KAHVECİ ,  

         BERKAY TEKİN MÜCEK 

GEÇMİŞTEN GELECEĞE 
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Belki size dünyayı veremeyebiliriz ama dünya hakkındaki 
her şeyi öğretebiliriz. 

                 "Tecrübeye Duyulan Güven..." 
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