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öncel�kleÇok değerl� okurlar,
şunu söylemek �st�yoruz k� uzun
zamandır hayal�m�z olan bu derg�y�
şu an okuyor olmanız b�z�m �ç�n
büyük b�r heyecan kaynağı. Tab�� k�
bu g�r�ş�m�m�z� destekleyen okul
müdürümüz Sn. Mahmut Yıldız'a ve
b�zden yardımlarını h�çb�r zaman
es�rgemeyen sorumlu
öğretmen�m�z Sertaç Ateş'e
müteşekk�r olduğumuzu bel�rtmek
�ster�z. Özell�kle her alanda gen�ş
çaplı araştırmalar yapan, ed�nd�ğ�
b�lg�ler� s�zlere bu derg�de aktaran
değerl� Yayın Kom�syonumuza
çokça teşekkür eder�z. Umarız k�,
büyük umutlarla başlangıcını
yaptığımız bu derg� yıllar boyu
sürecek b�r geleneğe dönüşür ve
b�l�m sevdamız h�çb�r zaman
sönmez. N�hayet�nde en büyük
temenn�m�z, bu derg� sayes�nde
s�ze b�r şeyler katab�lm�ş olmaktır.

Key�fle okumanız d�leğ�yle!

N�l Den�z Sözver
Arda Ayça



Ön Söz
1983- 1984 eğ�t�m öğret�m yılında Türk�ye’n�n
üçüncü fen l�ses� olarak faal�yete geçen okulumuz
“her zaman her alanda en �y� olma” v�zyonundan
hareketle kuruluşundan bu yana b�l�m ve
teknoloj� üreten kurumlara b�nlerce öğrenc�
yerleşt�rm�şt�r. Okulumuzda yet�şen
öğrenc�ler�m�z ülkem�z�n ve dünyanın b�rçok
seçk�n kurumunda b�l�m ve teknoloj� üreterek
�nsanlığa h�zmet etmekted�r.  
B�l�msel çalışmalarıyla, proje yarışmalarıyla, b�l�m ol�mp�yatlarıyla fark
yaratan okulumuz daha �lköğret�m yıllarından başlayarak öğrenc�ler�m�z�n
hedef�d�r. İzm�r Fen L�ses� b�r hedeft�r. Hedef�ne ulaştıysa öğrenc� İzm�r
Fenl� olmuştur ve ömrünün sonuna kadar İzm�r Fenl� kalacaktır.  İzm�r
Fenl� olmak b�r ayrıcalıktır. Her yerde her zaman İzm�r Fen markasını
gururla taşımaktır. İzm�r Fenl� olmak geleceğe atılan adımlarda ayağını
yere sağlam basmak, araştırıcı, üret�c�, sorgulayıcı olmak demekt�r. Sadece
l�se müfredatını çok �y� almış b�lg� deposu genç demek değ�ld�r İzm�r Fenl�
olmak. B�r bütün olarak, b�lg� eks�ğ� olmayan akadem�k olarak donanımlı,
çağımız becer�ler�yle buluşmuş, b�l�m ol�mp�yatları ve b�l�msel araştırma
projeler� alanlarında b�r�k�ml�;  sosyal ,kültürel, sanatsal ve sport�f alanlarda
da kend�n� en üst düzeyde gel�şt�rm�ş olarak �ler�k� yaşamına her zaman
her alanda en �y� olarak hazırlanmaktır İzm�r Fenl� olmak. B�l�msel
çalışmalarda, proje yarışmalarında, b�l�m ol�mp�yatlarında, sanatta, sporda
İzm�r’� ve Ülkes�n� gururla tems�l etmekt�r İzm�r Fenl� olmak. 
Salgın neden�yle Türk�ye’dek� hatta tüm dünyadak� okullar �ç�n daha önce
deney�mlenmem�ş farklı b�r eğ�t�m öğret�m yılı yaşarken öğrenc�, vel�,
öğretmen, okul �şb�rl�ğ� �le çevr�m�ç� ders , etüt, yarışma ,tören, toplantı,
sem�nerler, deneme sınavları, satranç turnuvaları ve mezun buluşmaları
�le de İzm�r Fenl� olmanın mutluluğunu yaşadık.
Bugün de İFL Medya Kulübü öğrenc�ler� ve B�l�ş�m Teknoloj�ler�
Öğretmen� Sertaç Ateş’�n hazırladığı derg�y� s�zlere sunmanın gurur ve
heyecanını b�rl�kte yaşıyoruz. Derg�n�n hazırlanmasında emek veren
herkes� en �çten duygularımla kutluyorum.
Sevg�ler�mle…

Mahmut Yıldız
İzm�r Fen L�ses� Müdürü
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İFL'de
BU AY

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı; Türk Milletinin
milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini
benimseyen ve koruyan; ailesini, milletini seven
ve daima yüceltmeye çalışan; Türkiye
Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını
bilen bunları davranış haline getiren öğrencilerin
okulu İzmir Fen Lisesi'nde okul yönetimimiz
liderliğinde ve etkinlik komitemizin
koordinesinde Büyük Önder,
Başöğretmen Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün ebediyete
intikalinin 82. Yıl Dönümünü
Anma Törenini çevrim içi
olarak gerçekleştirdik.

Zamanı lehlerine kullanarak mevcut duruma göre
stratejik hamleler yapabilen öğrencilerin okulu
İzmir Fen Lisesinde Bilişim Teknolojileri
Öğretmenimiz Sertaç Ateş, Matematik
Öğretmenimiz Selçuk Sağbaş, Fizik
Öğretmenimiz Serkan Yolcu ve Beden Eğitimi
Öğretmenimiz Ümit Kalkan koordinesinde 41               
                                                  öğrencimizin      
                                                  ve öğretmenimizin        
                                                  katılımıyla Atatürk      
                                                  Özel Satranç 
                                                  Turnuvamızı 
                                                 gerçekleştirdik.

Okul Müdürümüz Sayın Mahmut YILDIZ,
Atatürk’ün ebediyete intikalin yıl dönümü
münasebetiyle bir mesaj yayımladı: "Ebediyete
intikal eden büyük önder, başöğretmen Mustafa
Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle
anıyoruz."

10 Kasım 2020

Videomuza bu karekoddan
ulaşabilirsiniz.
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Okul Müdürümüz Sayın Mahmut Yıldız
liderliğinde, İFL Medya Kulübü Danışman
Öğretmeni Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz
Sertaç Ateş koordinatörlüğünde seçkin
öğrencilerimizden oluşan İFL Medya Kulübü
ekibi olarak "Atatürk Özel Yayınımız  2020"
isimli videomuzu hazırladık.

10 Kasım 2020

Videomuza bu karekoddan
ulaşabilirsiniz.

10 Kasım 2020

10 Kasım 2020

Bilimin, kültürün ve sanatın buram buram
koktuğu okul İzmir Fen Lisesinde, Okul
Müdürümüz Sayın Mahmut Yıldız liderliğinde İFL
Medya Kulübü Danışman Öğretmeni Bilişim
Teknolojileri Öğretmenimiz Sertaç Ateş
koordinesinde, Nil Deniz Sözver ve Arda Ayça
başkanlığında 5'BSK isimli projemizde çevrim içi
olarak bilim, sanat ve kültür konulu videolar
hazırlıyoruz. İlk videoyu CRISPR Teknolojisi
üzerine hazırladık. 

16 Kasım 2020

21 Kasım 2020
Mevcut koşulları ve
fırsatları iyi analiz
edip okulu için en
verimli eğitim ve
öğretim faaliyetlerini
planlayan ve gerçekleştirebilen nitelikli bir
eğitim kadrosuna sahip okul İzmir Fen Lisesinde
Okul Müdürümüz Mahmut YILDIZ liderliğinde
müdür yardımcılarımızın koordinesinde
öğretmenlerimizin etkin çalışması ile mesleki
çalışma dönemini verimli bir şekilde tamamladık.

İyi ki bu okuldayım diyen ve okuluna sahip çıkan
öğrencilerin okulu İzmir Fen Lisesinde Okul
Müdürümüz Sayın Mahmut Yıldız liderliğinde
Okul Psikolojik Danışmanımız ve Rehber
Öğretmenimiz Seyran Canbaz ile Bilişim
Teknolojileri Öğretmenimiz Sertaç Ateş
koordinesinde BENİM OKULUM isimli projemizde
çevrim içi  olarak okulumuzu
anlattığımız videolar hazırlıyoruz.
Projemizde toplam yedi videomuz oldu
ve diğerleri de hazırlanıyor.

Oynatma listemize bu
karekoddan ulaşabilirsiniz.

22 Kasım 2020



İFL'de
BU AY

Bilimin hayatımızı etkileyecek teknolojilere
dönüşmesi için girişimlerde bulunan araştırmacı
ve gerçekçi öğrencilerin okulu İzmir Fen
Lisesinde Değerli Bilişim Teknolojileri
Öğretmenimiz Sertaç Ateş’in danışmanlığında 
                                 hazırlan projelerden üç              
                                 tanesi proje ekiplerimiz   
                                 becerileri sayesinde 
                                 Başakşehir Living Lab
                                 İnovasyon Yarışması'nda             
                                 birinci aşamayı geçmişlerdir.

23 Kasım 2020

Yenilikleri etkin bir şekilde takip ederek
öğrencilerimize yeni öğrenme fırsatları sunan
okul İzmir Fen Lisesinde Okul Müdürümüz Sayın  
                                           Mahmut Yıldız 
                                           liderliğinde Bilişim 
                                           Teknolojileri 
                                           Öğretmenimiz Sertaç     
                                           Ateş koordinesinde 
                                           okulumuzun Oracle 
                                           Academy Üyeliği     
                                           yenilendi.

Çiçeği burnundaki öğretmenlik günlerinin
heyecanı ve bugünün birikimi ile okula koşa
koşa seve seve ve güler yüzle gelen
öğretmenlerin okulu İzmir Fen Lisesinde okul
yönetimimizin liderliğinde, titiz çalışan etkinlik
komitemizin koordinesinde okul aile birliğimizin
desteğinde
Öğretmenler Günü'nü
çevrim içi olarak
mutlu bir şekilde
kutladık.

24 Kasım 2020

Hem eğlenelim hem beyin jimnastiği yapalım
diyen öğrencilerin okulu İzmir Fen Lisesinde 
Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Sertaç Ateş,
Matematik Öğretmenimiz Selçuk Sağbaş, Fizik
Öğretmenimiz Serkan Yolcu ve Beden Eğitimi
Öğretmenimiz Ümit Kalkan koordinesinde 23 
                                                  öğrencimizin ve    
                                                  öğretmenimizin 
                                                   katılımıyla           
                                                  Öğretmenler Günü 
                                                  Özel Satranç     
                                                  Turnuvamızı
                                                  gerçekleştirdik.

24 Kasım 2020

eTwinning okulu İzmir Fen Lisesinde Müdür
Başyardımcımız Dr. Filiz KARAOĞLU
koordinesindeki eTwinning ekibimiz "Haydi,
Tanışalım, Arkadaş Olalım" isimli eTwinning
projesi kapsamında
Öğretmenler Günü
için bir video
hazırladılar.

24 Kasım 2020
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23 Kasım 2020



İnsanı �nsan yapan etk�n �let�ş�m
becer�ler�d�r. Hayatımızın her
alanında �let�ş�m� kullanıyoruz.
Çoğunlukla günlük yaşantımızda
sözlü �let�ş�m kursak da
karşımızdak�n�n jest ve m�m�kler�
b�ze sözel olmayan b�r çok �pucu
ver�yor. "Yalan mak�nes�/dedektörü"
veya "Sevecenl�k ölçer" veya
"Söyled�kler�m� önemseme sev�yes�
bel�rley�c�" adı altında mak�neler
kullanıyoruz. Ama aslında bu
dedektörlere gerek yok çünkü b�z
her ne yaparsak yapalım b�z� ele
verecek çok daha öneml� şeyler var:
"m�m�kler�m�z". Pek� ned�r bu
m�m�kler? Bas�tçe duygu ve
düşünceler�m�z�n yönett�ğ�
hareketlerd�r.

Duygu, düşünceler ve yönetmek!
Hem zaten m�m�kler�m�z� b�z
yönetm�yor muyuz! Evet,
m�m�kler�m�z� b�z de kontrol
edeb�l�r�z ama onlara yalan
söyletemey�z. Örneğ�n yıllarca
profesyonel �nsanlardan beş
dak�kalık b�r konuşma �ç�n eğ�t�m
alsanız ve konuşma esnasında
söyled�ğ�n�z yalanın
anlaşılmaması �ç�n m�m�kler�n�z�
kontrol etmeye çalışsanız b�le
arada ufak ufak hatalar
yaparsınız. Unutmayın
düşünceler�n�z� kandırab�l�rs�n�z
belk� ama duygularınızı asla.
Gel�n b�rkaç tane sık rastlanan
m�m�k örneğ� verey�m s�ze.
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Bizi Ele Veriyorlar: Mimiklerimiz

Dudakların kenarlarının aşağıya hareket�: Zaten b�r çoğumuzun da b�ld�ğ� bu
m�m�k, o k�ş�n�n üzgün olduğunu göster�r.
Kaş uçlarının yukarı kalkması: Bu m�m�k �se k�ş�n�n b�raz daha fazla üzgün
olduğunun b�r �şaret�d�r.
Dudağın b�r tarafının yana doğru kayması: Aşağılama duygusunu göster�r. 
Üst dudağın yukarı kıvrılması ya da burnun kasılması: İğrenmey� bell� eder.
Gözler�n devr�lmes�: Utama duygusunun b�r �şaretç�s�d�r.
Gözler�n büyümes�: Şaşkınlık.
Göz bebekler�n�n büyümes�, dudakların yukarı kıvrılması ve gözler�n parlaması:
Bu üç m�m�k aynı anda gözlemlen�rse k�ş�n�n mutlu olduğundan em�n
olunab�l�r.
Çenen�n kabartılması: K�ş�n�n utandığını, b�r şeyler
saklıyor olab�leceğ�n� göster�r.

Cemre
Tırpan'24



D Ü N Y A Y A
Yön Verenlerde Bu Ay
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Mustafa Kemal Atatürk
Her m�llet�n yüzyılda b�r gelen l�derler�, koruyucuları ve kurtarıcıları vardır derler. 20.
y.y.da b�z�m �ç�n bu k�ş� çok zor durumda, büyük yoklukta ve umutsuzlukta olan b�r
m�llet�n bağımsızlık ateş�n� tekrar yakan, ona umut olan, m�lyonların sevg�l�s� ve tüm
dünyada saygı duyulan b�r� olmayı başarmış olan b�r� olarak h�ç şüphes�z Atatürk’tür.
Öyle k�; Atatürk’ün yaktığı ateş günümüzde b�le Türk�ye Cumhur�yet�’n�n temel�n�
oluşturuyor, kurduğu geleceğe dönük kurumlar ülkem�z�n mekan�zmalarını çalıştırıyor,
oluşturduğu �lkeler b�z gençler�n düşünce ve hayatlarına yön ver�yor. İşte böyle b�r
durumda, b�z de bundan 82 yıl önce b�r Kasım ayında, 10 Kasım’da ve m�lyonların
kurtarıcısı Ata’mızı, cumhur�yet�m�z�n kurucusu ve ebed� babasını kaybetmen�n der�n
üzüntüsünü yaşıyoruz ve dünyamızdan göçen bu büyük �nsanın yasını tutuyoruz.
Atatürk’ü, Atatürk’ümüzü anmak �ç�n derg�m�z�n Dünyaya Yön Verenler Köşes�’nde bu
ay ona yer verd�k.
EĞİTİM HAYATI
Atatürk, 1881 yılında o zamanlar Osmanlı toprağı olan Selan�k’te doğmuş ve eğ�t�me �lk
önce Mahalle Mekteb�’nde başlayıp sonra Şems� Efend� İlkokulu’na geçm�şt�r. Burayı
b�t�rd�kten sonra Selan�k Mülk�ye Rüşt�yes�'ne kaydolan Mustafa Kemal Atatürk, burayı
yarım bırakıp Selan�k Asker� Rüşt�yes�’ne kaydolarak hayal� olan askerl�k mesleğ�
yolunda �lk adımını atmıştır ve ayrıca matemat�k öğretmen� tarafından “Kemal” �sm� de 
                                                                          bu okulda ver�lm�şt�r. Buradan sınıf dördüncüsü  
                                                                          olarak mezun olduktan sonra Manastır Asker�     
                                                                          İdad�s�’ne g�tm�şt�r ve buradan da okul �k�nc�s�  
                                                                          olarak mezun olmuştur ve ayrıca burada           
                                                                          özgürlük düşünces�yle karşılaşmış ve Fransızca   
                                                                          öğrenerek Fransız yazarları okuyarak f�k�r 
                                                                          dünyasını oluşturmaya başlamıştır. Manastır  
                                                                          Asker� İdad�s�’nden de okul �k�nc�s� olarak              
                                                                          mezun olduktan sonra Harp Okulu’na g�rd� ve 
                                                                          buradan “Teğmen” rütbes�yle mezun olmasının 
                                                                          ardından Kurmay Subay olmak �ç�n Harp               
                                                                          Akadem�s�’ne g�rd� ve burayı da başarıyla b�t�rd�. 
                                                                          MATEMATİK, BİLİM, SANAT VE EDEBİYAT 
                                                                          SEVGİSİ 
                                                                          Atatürk henüz daha Asker� Rüşt�ye’de �ken        
                                                                          matemat�kte çok başarılıydı ve hatta   
                                                                          yaşıtlarından üst durumdaydı. Matemat�k 
                                                                          öğretmen� Yüzbaşı Mustafa Bey, bu başarısı ve 
                                                                          �s�mler�n�n aynı olmasından dolayı ona  “Kemal” 
                                                                          �sm�n� verm�şt�r. Atatürk, bunu şöyle anlatıyor:
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" ... Rüşt�yede en çok matemat�ğe merak sardım. Az zamanda b�ze
bu ders� veren öğretmen kadar belk� de daha fazla b�lg� ed�nd�m.
Dersler�n üstündek� sorularla uğraşıyordum, yazılı sorular
düzenl�yordum. Matemat�k öğretmen� de yazılı olarak cevap
ver�yordu. Öğretmen�m�n �sm� Mustafa �d�, b�r gün bana ded� k�:
- 'Oğlum sen�n de �sm�n Mustafa ben�m de. Bu, böyle olmayacak,
arada b�r fark bulunmalı. Bundan sonra adın "Mustafa Kemal" olsun. O
zamandan ber� �sm�m gerçekten Mustafa Kemal oldu.”
Kurtuluş Mücadeles�’den sonra kurulan yen� cumhur�yette b�l�m ve fen çalışmalarına
önem veren Atatürk, geometr� ter�mler�n� Türkçeye çev�rd�ğ� Geometr� k�tabını
çıkarmıştır ve bugün kullandığımız “üçgen, beşgen, doğru, açı, yay, çember” g�b�
ter�mler� bulmuştur. D�lc� Agop D�laçar, bunu şöyle anlatıyor: “Atatürk hep
matemat�kle uğraşırdı. Esk� geometr� ter�mler� çok ağdalı �d�. Ben b�le uzun uzun bu
ter�mler� okuduğum halde, ş�md�k�ler karşısında güçlüğünü daha �y� anlıyorum.
Pedagoj�de b�r gerçek var: F�k�r yolunun açık olması, b�r �pucunun bulunması lazımdır.
Yoksa b�r külçe g�b� çöker. Müselles kel�mes�n� ele alalım. Arapça okullarımızdan
kaldırılmıştır. Sülüs’ten müstak (türet�lm�ş) b�r kel�me olduğunu öğren�c� nasıl b�ls�n?
Arapça yoğurucu b�r d�ld�r. Örneğ�n müsteşr�k, şark kel�mes�nden gelm�ş b�r kel�med�r.
Önüne, ortasına, arkasına b�rtakım heceler eklenm�ş. Bunun aslını bulmak b�r Arapça
gramer meseles�d�r. Okullarımızdan Arapça, Farsça kaldırılmış olduğundan, öğren�c�
“müselles”� kütle kel�me olarak karşısında görecekt�r. “Üç” aklına gelmeyecekt�r. Ama
müselles yer�ne üçgen dersek, b�r üç var “Gen”, Atatürk’e göre “gen�şl�k”ten alınmıştır.
B�r �pucu var “Dörtgen”, dörtten gelm�şt�r. B�r �pucu vardır Eş�t, denk anlamına gelen
eş’ten gelm�şt�r. Ama müsav� Arapça b�r kel�med�r. Bu sebeple Atatürk’ün prens�pler�
burada da doğru �d�. Onun �ç�n bu en ağdalı olan b�l�m dalını ele aldı ve k�tabı örnek
olarak bıraktı.”. Ayrıca başka b�r anısında da öğrenc�ler�n Arapça ter�mlerle ne kadar
zorlandığını görüyoruz:
“1937 yılında Kültür Bakanı Saffet Arıkan, İç�şler� Bakanı Şükrü Kaya, Sab�ha Gökçen,
İsma�l Hakkı Tekçe ve yaver� Naş�t Mengü eşl�ğ�nde b�r heyetle S�vas L�ses�’ne g�tm�şt�.
L�sen�n 9-A sınıfında programdak� geometr� (o zamank� adıyla hendese) ders�ne
g�rm�ş, bu derste b�r kız öğrenc�y� tahtaya kaldırmıştı. Öğrenc�, tahtada ç�zd�ğ� koşut �k�
ç�zg�n�n, başka �k� koşut ç�zg�yle kes�şmes�nden oluşan açıların Arapça adlarını
söylemekte zorluk çek�p yanlışlıklar yapınca durumdan etk�lenen Atatürk tepk�
gösterd�. “Bu anlaşılmaz Arapça ter�mlerle, öğrenc�lere b�lg� ver�lemez. Dersler, Türkçe
yen� ter�mlerle anlatılmalıdır” d�yerek tebeş�r� el�ne aldı, tahtada ç�z�mlerle ‘zav�ye’n�n
karşılığı olarak ‘açı’, ‘dılı’nın karşılığı olarak ‘kenar’, ‘müselles’�n karşılığı olarak  ‘üçgen’
g�b� Türkçe yen� ter�mler� kullanarak, b�rtakım geometr� konularını bu arada P�sagor
teorem�n� anlattı.”
Gördüğünüz g�b� Atatürk, b�z�m anlamamızı kolaylaştırmak �ç�n matemat�kte böyle b�r
çalışmaya g�rm�ş ve başarılı sonuçlandırmıştır. Bugün ana d�l�m�zde çok rahatça
anlayab�ld�ğ�m�z ve kolayca kullanab�ld�ğ�m�z bu geometr� ter�mler�n� Atatürk’e
borçluyuz. Ve bu konuyu da Atatürk’ün şu cümles�yle b�t�rel�m: “Ben öğren�m
devr�mde matemat�k konusuna çok önem verm�ş�md�r ve bundan hayatımın çeş�tl�
safhalarında başarı elde etmek �ç�n faydalanmış  olduğumu söyleyeb�l�r�m. Onun �ç�n
herkes matemat�k b�lg�s�n�n çok gerekl� olduğuna �nanmalıdır.”



B�r d�ğer husus da Atatürk’ün fen b�l�mler�ne olan sevg�s� ve yönel�m�d�r. Tahm�n
edeb�leceğ�n�z üzere kend�s� bu alanda da çalışmalar yapmış ve Türk�ye’dek�
gel�ş�m� �ç�n çabalamıştır. Buna en �y� örnek olarak da Cumhur�yet’�n �lk
yıllarında yapılan Ün�vers�te Reformu ver�leb�l�r. Ün�vers�telere verd�ğ� önem�,
1933’te söyled�ğ� şu sözler�nden anlayab�l�r�z: “Ün�vers�te kurmaya verd�ğ�m�z
önem� söylemek �ster�m. Bütün �şler�m�zde olduğu g�b� maar�fte ve yen� kurulan
Ün�vers�tede rad�kal tedb�rlerle yürümek kat� kararımızdır.” Ve Türk gençler�ne
bu konuda güven�n� de şu sözler�yle anlatmıştır: “İstanbul Ün�vers�tes�’n�n
açılışından çok sev�nç duydum. Bu yüksek �l�m ocağında kıymetl� profesörler�n
el�nde Türk çocuğunun müstesna zekâ ve eşs�z kab�l�yet�n�n çok büyük
gel�şmelere er�şeceğ�ne em�n�m.”  Ün�vers�teler açmasının yanı sıra bu
ün�vers�telere yurtdışından deney�ml� hocaları get�rterek bu ün�vers�teler�n
eğ�t�m kal�tes�n� yükseltmek �stem�ş, bunun �ç�n çaba gösterm�şt�r. Öyle k�,
yurtdışından get�rd�ğ� b�l�m �nsanlarına, dönem�n m�lletvek�l� maaşı 300 l�ra
olmasına rağmen 1000 l�ra maaş vererek b�l�me ve b�l�m adamlarına verd�ğ�
değer� gösterm�şt�r. 
Atatürk sanata da önem verm�ş, sanatı �nsanın temel �ht�yaçlarından b�r� olarak
görmüştür. Kend�s� ayrıca sanatı k�ş�sel olarak da sevm�ş, Türk sanat ve halk
müz�kler�n� d�nlem�ş ve hatta folklor oyunları oynamıştır. Cumhur�yet’�n
kuruluşundan sonra balolar düzenlem�ş, Batı tarzında müz�k öğrenmeler� �ç�n
Avrupa’ya öğrenc�ler yollamıştır. Hatta kend�s�, �dad� (l�se) yıllarında ş��r dah�
yazmıştır. O, b�r sanat aşığıdır ve görsel sanatlara verd�ğ� önem� de şu sözler�yle
d�le get�rm�şt�r: “Dünyada meden� olmak, �lerlemek ve olgunlaşmak �steyen
herhang� b�r m�llet, mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yet�şt�recekt�r”                       
                                                                         Sanatı ve sanatçıyı hep baş üzer�nde 
                                                                         tutup onlara �mkân sağlamaya özen 
                                                                         gösterm�şt�r. Operalar yazdırmış, 
                                                                         t�yatrolar kurmuştur. 
                                                                            
                                                                         Günümüzün modern Türk�ye’s�n�n her    
                                                                         alanda temel�n� atan; her zaman b�r                          
                                                                         adım �ler�s�n� düşünen ve ona göre 
                                                                         davranan; b�l�m, sanat ve edeb�yat aşığı 
                                                                         olan Ata’mızı, 10 Kasım ves�les�yle tekrar                  
                                                                         anıyoruz ve İzm�r Fen L�ses� öğrenc�ler�
                                                                         olarak onun yolunu kend�m�ze yol,
                                                                         f�k�rler�n� kend�m�ze pusula ve �dealler�n�                 
                                                                         kend�m�ze amaç bel�rleyeceğ�m�ze; 
                                                                         sonsuza kadar Cumhur�yet’�m�z�n 
                                                                         kurucu değerler�ne bağlı kalacağımıza 
                                                                         söz ver�yoruz.
                                                                         Rahat uyu, Ata’m.

10 Taylan
Yalçın'23



          ğretmenlik ömür boyu sürecek bir öğrenciliktir.” demiş Atatürk. Biz bu sözün doğruluğunu
yaşadığımız bu olağanüstü süreçte daha iyi anladık. Öğretmenlerimiz uzaktan eğitimin nasıl
daha faydalı yürütülebileceği ve derslerin online işlenebilmesi için kaynak gereksinimlerinin
tamamlanabilmesi adına daha çok çalıştılar. Öğretmenlerimiz için daha çok zorlu bir dönem
olduğu halde bizlere sürekli online eğitimde zorlandığımız durumları sordular, nasıl
iyileştirilebileceği ile ilgili çalışmalar yaptılar ve bu çalışmalar için bizlerin fikirlerini almak ve
irtibatta kalmak adına anketler yaptılar. Benim de içinde olduğum çoğunluk en büyük sorunun
öğretmenlerle göz kontağı kuramadığımız için odaklanamadığımız olduğunu söylüyordu. Peki ya
öğretmenlerimiz nasıl ders anlatıyordu? Öğretmenlerimizin yardımcı olabileceğimiz zorlandıkları
durumları yok muydu? Biz onlara hiç bunları sormadık. Bazı derslerde öğrencilerin hiç mikrofon
açmadığı bile oldu. Düşününce sadece bir cihaza ders anlatmak gibi bir şey. Bizim ders
esnasında ne kadar dikkatimizi dağılsa veya derse girmek istemiyor olsak bile her zaman
bıkmadan bize konuları anlatacak öğretmenlerimiz var. 
Pek çok ülkede Öğretmenler Günü 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle
kutlanmakta. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü
Hükümetlerarası Özel Konferansı”nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından
“Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür. Çeşitli ülkelerde
farklı tarihler kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre Öğretmenler Günü
olarak belirlenmiştir. Ülkemiz Öğretmenler Gününü, 1981 yılında yani Atatürk’ün 100. doğum yıl
dönümünde başta Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizi anmak, onlara saygımızı ve
sevgimizi göstermek için Atatürk’ün başöğretmenlik unvanını kabul ettiği 24 Kasım gününde ilk
kez kutlamış. Devamı olan yıllarda da bu tören ve kutlamalar gelenek olarak devam etmiş.
Ülkemiz, Öğretmenler Gününü ilk gelenekselleştiren ülkelerden biri olmasından ve kutlanılan
tarihin anlamsal öneminden dolayı diğer ülkelere örnek olmuştur. Yurdumuzda bu kadar önem
verilen bu meslek çoğu insana ilham olmuştur; kimine merhamet yönüyle, kimine ise mesleki...
İnsan, ilk başta eğitimine aile içinde başlar sonra okulda devam eder. İlkokuldaki sınıf 
                            öğretmenini sanki annesi babası gibi sever çünkü onlardan sadece alfabeyi,
                            toplamayı, çıkarmayı öğrenmezler aynı zamanda onlardan sevmeyi, sevilmeyi,
                            insanlarla iletişim kurmayı, topluluğa uyumlu olmayı öğrenir. Biz İFL öğrencileri,
                            İzmir Fen Lisesi'ne gelmeden önce birden fazla kurumda eğitim aldık. Diğer
                            kurumlardaki öğretmenlerimizi çok sevdik. Fakat lise; bizim hayallerimize,
                            önümüzdeki başarılarımıza ve yetişkin hayatımıza giden bir yol. Bu
                            desteği, ilgiyi, tecrübeyi ve yol göstericiliği tüm öğretmenlerimizde
                            gördük. Sorduğumuz sorulara her zaman cevap bulduk. Biz İzmir
                            Fen Lisesi öğrencileri olarak çok şanslıyız.

BIZIM
KALEMIMIZDEN

. .
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Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun!
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-Cov�d aşısı bulunmuş,
duydunuz mu? 
-Duydun mu �k� Türk aşıyı
bulmuş. 
-Sen�n haber�n var mı? 
-Aşı bulunmuş, had�
çıkaralım maskeler�!

Aşı, aşı ,aşı… Son
zamanlarda Türk
kurucuları olan Alman
merkezl� b�yoteknoloj�
ş�rket�  B�oNTech ve
Amer�kan �laç ş�rket�
Pf�zer’�n ortak gel�şt�rd�kler�
koronav�rüs aşısı
denemeler�n�n faz 3
aşamasında aşının 
Cov�d-19’a karşı %90 etk�l�
olduğunun bel�rt�lmes�
üzer�ne herkes�n d�l�nde
dolanmaya başladı bu “aşı”
kel�mes�. Pek� ne k� bu aşı?
Gel�n bu yazımızda
aşılara yakından bakalım.

Aşının mantığını anlamak
�ç�n önce bağışıklık
s�stem�n� anlamamız
gerek�r. Çoğumuzun
da b�ld�ğ� g�b�, bağışıklık
s�stem� ya da d�ğer adıyla
�mmün s�stem
vücudumuzun hastalıklara
karşı b�r kalkanıdır. B�r       
                öncek� cümlede b�r     
                şey fark ett�n�z m�?

Cümlede “tanıdığı zararlı
m�kroplardan korur.” yazıyor.
Pek� nasıl olur? Bağışıklık
s�stem�, öğren�p hafızasında
saklayab�lme yet�s�ne m�
sah�p? Aynen öyle. Bağışıklık
s�stem�m�z de aynı beyn�m�z
g�b� öğrenme yet�s�ne
sah�pt�r. Daha önce h�ç
karşılaşmadığı b�r m�kropla
savaşı sonrasında ed�nd�ğ�
b�lg�ler� hafızasında depo
eder ve bunları gerekl�
durumlarda hatırlayarak
kullanır. Zaten vücudumuzda
bu özell�ğe sadece beyn�m�z
ve bağışıklık s�stem�m�z
sah�pt�r. Bu sayede bağışıklık
s�stem�m�z�n, bu özell�ğ�nden
faydalanarak daha önce
savaştığı b�r
m�kroorgan�zmaya karşı
bağışıklık oluşturması da söz
konusudur. Bu bağışıklık
oluşturmaya vücudun,
vücuda g�ren zararlı
m�kroorgan�zmaların
ürett�ğ� toks�nlere karşı
ant�kor oluşturması örnek
ver�leb�l�r. Pek� ya, bağışıklık
s�stem�m�z vücuda g�ren b�r
m�krop �le daha önce h�ç
karşılaşmadıysa?

İşte bu durumda her şey
yolunda da g�deb�l�r, her şey
raydan da çıkab�l�r. Bu
duruma yen� koronav�rüsü 

örnek vereb�l�r�z. Eğer
bağışıklık s�stem�m�z güçlü
ve vücudumuzun dolaşım,
solunum vb. s�stemler�nde
sorunlar yoksa bağışıklık
s�stem�m�z, v�rüs
s�stemler�m�z� ele
geç�rmeden ant�kor
üreteb�l�r. İşte bu �stenen �y�
durum. Bu şek�lde hastalığı
atlatab�l�r�z. Fakat b�r de
tahm�n b�le etmek
�stemeyeceğ�m�z b�r durum
var. Eğer bağışıklık
s�stem�m�z zayıfsa ve
vücudumuzun bazı
s�stemler�nde sorunlar varsa,
o s�stemler �le �lg�l�
hastalıklara sah�psek bu
v�rüsün b�z�m s�stemler�m�z�
daha kolay ele geç�reb�lmes�
anlamına gel�r. Bağışıklık
s�stem�m�z de böyle b�r
durumda ant�kor üretmekte
geç kalır ve v�rüs yayıldığı �ç�n
bağışıklık s�stem�m�z çöker.
İşte bu da h�ç
�stemeyeceğ�m�z sonuçlar
doğurur. Halbuk� bu v�rüs
vücudumuza g�rmeden önce
keşke b�z�m vücudumuz bu
v�rüse karşı kullanılacak
ant�koru üretm�ş olsaydı. Bu
sayede bağışıklık s�stem�m�z
güçsüz olsaydı b�le bu v�rüsü
tanır ve ona karşı kullanacağı
ant�koru daha çabuk devreye
sokab�l�rd�.

Umut Yolu: AŞI



Aşılama, yaklaşık 600 yıl önce
Ç�n ve H�nd�stan’ın bazı
bölgeler�nde o zamanın çok
ölümcül b�r salgın hastalığı
olan ç�çek hastalığından
korunmak �ç�n uygulanmaya
başlanmıştır. O zamanlarda
aşı �ç�n, ç�çek hastalığı olan
hastalarda sarılı
olan gazlı bezler, sağlıklı
�nsanların der�ler�ne ufak b�r
ç�z�k atılarak der� üzer�ne
sarılıyordu. Bu yönteme
var�olasyon denm�şt�r.  Bu
tekn�k daha sonrasında Orta
Asya ve Kafkaslara kadar
yayıldı. Daha sonra Osmanlı’
ya gelen tüccarlar vb. yollarla
bu tekn�k İstanbul’un da
aşılama tar�h�ne geçmes�n�
sağlamıştır. Bu sırada Batı’da
da büyük kayıplar yaşatan bu
salgına karşı Batı devletler�n�n
daha bu tekn�kten haber�
yoktu. Ancak 1718 yılında,
ç�çek hastalığına çok duyarlı
olan Br�tanya Osmanlı
Büyükelç�s�n�n karısı Lady
Mary Wortley Montagu
korkarak da olsa çocuklarına
bu aşılama yöntem�n�
uygulattı. Bu sayede aşılama
Br�tanya’da da uygulanmaya
başlandı ve buradan da
Amer�ka’ya yayıldı. 1976'da �se
İng�l�z doktor Edward Jenner
sığırlarda görülen ç�çek
hastalığının �nsana
geçeb�ld�ğ�n� ve sığırlardan
alınan ç�çek hastalığının
�nsanın b�r daha h�çb�r zaman 

Ne güzel f�k�r değ�l m�? Pek�
bu nasıl gerçek olab�l�r?
Tab�� k� de aşıyla.

Aşı, hastalık yapma
etk�ler�nden arındırılmış
v�rüs, bakter� g�b�
m�kroplarla veya
m�kropların salgıladığı
toks�nler�n zararlı etk�ler�n�n
ortadan kaldırılmış hal�yle
oluşturulur. Aşı vücuda
enjekte ed�ld�ğ�nde
bağışıklık s�stem�m�z etk�s�
azaltılmış bu m�kroba veya
onun etk�s� azaltılmış
toks�nler�ne karşı ant�kor
üret�r ve bu m�krobu artık
tanımış olur. Bu sayede
eğer aşı olduktan sonra b�r
gün bu m�krobun or�j�nal
etk�ye sah�p hal� vücuda
gel�rse bağışıklık s�stem�m�z
onu hatırlar ve bu m�krop
daha s�stemler�m�z� ele
geç�rmeden, b�z� hasta
etmeden bağışıklık
s�stem�m�z ant�korları üret�r
ve bu sayede de zararlı
m�kroorgan�zma
öldürülmüş olur. Kısacası
aşı, anlattığım şek�lde
bağışıklık s�stem�m�ze
yardımcı olarak ölümcül
hastalıklara yakalanma
r�sk�m�z�  büyük oranda
azaltır.

Pek� k�m�n aklına gelm�ş bu
aşı? Tar�h sahnes�nde �lk ne
zaman görülmüş?
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gerçek ç�çeğe
yakalanmamasını sağladığını
gösterd�. Bunu test etmek �ç�n
yed� yaşındak� b�r çocuğa, sığır
ç�çeğ�nden elde ett�ğ�
materyaller� aşıladı ve çocuğun
gerçek anlamda hasta
olmadığını, küçük ölçekl�
kırgınlık dışında hastalık
gel�şmed�ğ�n� gösterd�. Bu
yönteme vacc�nat�on adını
verd�. Bu gel�şmeler
sonucunda modern aşılama
dönem� de başlamış oldu. Ve
tab�� k� aşılamanın yayılması �le
b�rl�kte aşı karşıtlığı görüşü de
yayılmaya başladı.

Bu yazımda bahsett�ğ�m g�b�
aşı her ne kadar her hastalıkta
olduğu g�b� Cov�d-19 �ç�n de b�r
umut yolu olsa da b�l�m
�nsanlarının söyled�ğ� g�b� her
şey henüz b�tm�ş değ�l. Yan�
yazımın başında bel�rtt�ğ�m
g�b� “Aşı bulunmuş, had�
çıkaralım maskeler�!” değ�l de
“Aşı bulunmuş, b�ze gelene
kadar maskem�z takılı
bekleyel�m!” demek herkes
�ç�n en faydalısı olacaktır. Değ�l
m�? 

B�r an önce pandem�n�n
b�tmes� umuduyla.
Hep�n�ze sağlıklı günler!

Arda
Ayça'23



Deprem... Bir kelimenin yarattığı sonsuz boşluk. Yuva adını verdiğiniz, kötü
hissettiğinizde koşarak gittiğiniz, o somutluktan en uzak, dünyada bulduğunuz

şefkatli kollar; en somut, en can yakıcı haliyle size doğru geliyor. Fakat bu
defa sımsıcak, anılarınızı biriktirdiğiniz eviniz olarak değil. O ana kadar

yaşadıklarınız bir bir hatırınıza geliyor, hayatınız gözlerinizin önünden bir film
şeridi gibi geçiyor. Belki aklınıza işe uğurladığınız ablanız, dersten sonra

arayacağınız aileniz, planlar yaptığınız arkadaşlarınız geliyor o an. Oysa tam
ortasında, en canlı noktasında olduğunuzu düşünürken hayatın,

sonlarındaymışsınız.

Deprem İzm�r'�n
Güzell�ğ�ne Dokundu!
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Üzerinden bir ay geçmiş,
belleğimizdeki ve yüreğimizdeki o
ateş hiç sönmedi. Sanki az önce o
haberi duymuşuz, sanki o muhabir
haberi verirken tam karşımda açık
olan televizyonda şu an ağlıyor.
30 Ekim 2020 günü 14.51’de 6,9
şiddetinde gerçekleşen ve 16
saniye süren İzmir depremine
Doğanlar Apartmanı’nda
yakalanan, 101 saat sonra cansız
bedenine ulaşılan, İYTE Şehir ve
Bölge Planlama bölümü öğrencisi
21 yaşındaki Seda Dinçer anısına,
bu Öğretmenler Gününde onun
adına öğretmenlerine bizler
ulaştık. Bu kez duygularını,
anılarını, yaşanmışlıklarını ve 
söylenememiş sözlerini 
öğretmenleri Seda’ya iletti. 

Kimi öğretmeni Seda’nın arkadaşı olan
kızına olur da ümitsizlik veririm diye
bakışlarını kaçırdı,  kimi daha önce
onu tanımasa da enkazın başında
günlerce umutla bekledi, kimisi o
annelerimizin de hep dile getirdiği,
“ona göre hiç büyümeyen” öğrencisini
okul sıralarında, okul eteğiyle
hatırladı, kimisi sessiz ama anlamlı
bakışlarıyla, Kimisi o zarif, çıtı pıtı
haliyle… Ama çoğunluğu da
malzemelerle birlikte Seda’nın hayatını
da çalan o müteahhitlere lanet okudu.  
Seda’nın hayatına giren ilk öğretmen
anaokulu öğretmeni Soner Uydu’ydu.
Daha sonra eğitim hayatına birçok
öğretmen dokundu. Öğretmenleriyle
tek tek konuştuk, acılarına ortak
olduk. Bizlere zaman ayırdıkları için
hepsine teşekkür ediyoruz.



İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü(İYTE)
Rektörü Prof. Dr. Yusuf BARAN
Seda’nın enkaz altında olduğunu 30.10.2020
Cuma günü, saat 14.51’de meydana gelen
depremden sonra, saat 19.51’de, bir 
öğrencimden aldığım “Hocam İYTE’ den bir
arkadaşımız enkaz altında ve hâlâ haber
alınamamış.” mesajı ile öğrendim. Seda’yı
tanımıyordum ama o an yüreğime kor gibi
bir ateş düştü. Ablası Gülnur’un telefonuna
ulaştım ve kendisi ile konuşup konuyu teyit ettim.  Seda’nın durumu ile gelişmeleri tüm
yetkili devlet kuruluşlarından aldığım bilgilerle ve enkaz başından yakınen takip ettim
sonrasında. Seda’nın ve enkaz altında kurtarılmayı bekleyen insanlarımız için enkaz
başında tüm devlet kurumlarının, gönüllü sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllü
insanların nasıl büyük bir özveri ve fedakârlık ile çalıştığını bizzat gördüm. Seda’nın
enkaz altından çıkarıldığı ana kadar geçen 101 saat boyunca sabırla bekledik ve
beklerken de umudumuzu asla yitirmedik.  Seda’ya yoğun bir ilgi ve dua mesajı aldık
dünyanın dört bir yanından bu süreçte. Ebediyete intikal ederken birçok ülkeden ve
milletten insanın duasını ve sevgisini kazandı. Seda için şahsıma iletilen mesajların en
ilginci “Hocam size Kuzey Atlantik Okyanusu’ndan yazıyorum. Gemi kaptanıyım ve
uydu internetinden bağlanarak sizden Seda ile ilgili haber bekliyorum. Lütfen gelir
gelmez yazar mısınız? Hayırlı sabahlar.” mesajı idi. Seda kendisini tanıyan veya farklı
iletişim kanallarından bir şekilde kendisinden haberdar olan herkesi “kendi yaşam
mücadelesinin etrafında topladı.” Bizlerin yüreğinde derin ve unutamayacağımız bir
iz bırakarak aramızdan ayrıldı. Seda’nın adını, yüreğimizde taşıdığımız sevgisi ve
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsünde adına inşa edeceğimiz eser ile
yaşatacağız. Seda’nın ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Sevgili Seda,
mekanın cennet olsun!
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Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa YILDIZ
Okulumuzdan 2018 yılında mezun olan kızımız, evladımız Seda DİNÇER öğrenim
hayatı boyunca hanımefendi kişiliğinden hiç taviz vermedi. Hep iyi, uyumlu bir
dinleyici ve öğrenci oldu. Öğretmenlerini, arkadaşlarını, ailesini üzmedi ama şimdi
aramızdan ayrılınca çok üzüldük, olsun; Rabbimizin yanında daha değerli olan kızımız
bu Gök kubbede bir hoş Seda bırakarak melek gibi geldi, melek olarak aramızdan
ayrıldı… Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.
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Demirci Ziya Gökalp Nurettin Kelem Ortaokulu Müdürü İsmail Hakkı Gül
Depremden 15-20 dakika sonraydı. Mahalleyle ilgili bir durumdan dolayı Muhtarımız
Ahmet Dinçer’i aradım. Telefonu açıp o her zamanki mütevazi, samimiyet kokan ses
tonuyla “Hocam İzmir’e gidiyoruz, çocuklar İzmir’deydi. Telefonlara cevap
vermiyorlar, merak ettik bir gidip bakalım dedik.” dedi. Ne söyleyeceğimi bilemedim
ve son bir gayretle “Hayırlı yolculuklar, güzel haberlerinizi bekliyoruz.” diyerek
telefonu kapattım. Beklemeye başladık; dakikalar, saatler ve günler geçti. Seda
kızımızdan bir seda gelmedi. Ateş sadece düştüğü yeri değil; tüm Demirci’yi,
Manisa’yı, İzmir’i ve Türkiye’yi yaktı. Bizler, yaptığı binadan malzeme çalarak melek
kızımız Seda gibi 116 vatandaşımızın da hayatını çalanlara lanet okuduk günlerce. Ve
ömrümüzün sonuna kadar okumaya devam edeceğiz. Unutmayalım ve
unutturmayalım ki başka Sedaların canı çalınmasın.

Demirci Necip Fazıl Kısakürek
Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmeni Jale Darıcı
Deprem bittiğinde hemen sevdiklerin
gelir aklına. Onların “iyiyim” demelerini
beklersin. O gün de tam olarak bunu
düşündüm ve telefona sarılıp kızımı
aradım. Önce onu, daha sonra Seda’yı 
sordum. İyi olduğunu fakat Seda’ya 
ulaşamadığını söyledi. Aklıma hiç kötü bir 
şey getirmemiştim. Dakikalar sonra kapı
çalıp kızım bir yıkıntı halinde ağlayarak
eve girince acı gerçek de yüzünü
gösterdi. Seda ve kızım aynı zamanda
öğrencimdi benim. Mezun olalı iki yıl olsa
da dostlukları sımsıkı devam ediyordu.
Hem öğrencim hem de kızımın can dostu
olması depremi bizim evde günlerce
yaşattı. Öğrencim Seda’ya ayrı, kızım
dediğim Seda’ya ayrı yandım. Sallantı
bitmişti ama biz de yıkıntılar altında
kalmıştık. Günlerce umutla bekledik.
Gözümüz kulağımız ”Bir müjde!” diye     
         yalvardı. Sessiz bekleyişler, içinde 
         çığlıkları da saklıyordu. Kızımın 
         gözlerine bakmaya korktum 
         umutsuz bir bakışım olur diye… 

Kıyılarda köşelerde ağladım, dua ettim
ve bizimle birlikte milyonlar da ağladı,
dua etti. Umudun bittiği an geldiğinde
yıldırım düştü milyonlarca eve. Ve biz
yandık, sevenleri yandı, Seda hepimizi
yaktı geçti. Ön sıralardan bana
gülümseyen gözleri söndü. Yumuşacık
sesi ile “hocam” deyişleri hep kulağımda.
Zaten sesinin yükseldiğini de hiç
duymadım ki… Kendi gibi sesi de
kırılgandı. Milyonlarca insanı tek yürek
yaptı. O yürek her atışında “Seda!” dedi.
”Dayan Seda!”, ”Diren Seda!” dedi ama o
bize gülen gözlerini bırakıp gitti. Şimdi
onun gözlerine bakıyorum fotoğraflarda.
Cansız fotoğraflar deyip geçemiyorum.
Sanki hepsi dile geliyor, ”Hocam!” diye
sesleniyorlar. Sesine ses veremiyorum
Seda. Çünkü hepimizi sessiz, sedasız
bırakıp gittin. Seda’mız, kıvırcığımız!
Ölümün soğukluğu bile yanmış
kavrulmuştur senin sıcak gülüşünle! Bizi
sensiz koyduğun dünyada hayat artık
eskisi gibi olmayacak. Hep bir yanımız
eksik… Gittiğin yerden bize arada
gülümse güzel kızım! Ardında bıraktığın
gönüller muhtaç buna…



Demirci Ziya Gökalp Nurettin Kelem
Ortaokulu Matematik Öğretmeni M.
Erdinç Yıldırım
"Kötü haber tez yayılırmış." derler.
Deprem merkezinin İzmir olduğunu
öğrendikten sonra yıkılan apartmanlarının
birinde Seda kızımızın
da ikamet etiğini öğrendik. Bu haberden
sonra ise acı dolu, umut dolu, hüzün dolu
bekleyişimiz başladı. Evimizde zaman
durmuş ve tüm aile
umutla kenetlenmiştik
ama olmadı… Bir
öğretmen meslek
hayatında Seda gibi
öğrencilere pek de
sık rastlamaz. Seda
hep benim için farklı
bir yere sahip oldu.
Ben Seda’yı hep o
bakışıyla
hatırlayacağım. O 
saygı dolu, sevgi
dolu, minnet dolu
bakışları ile…
Öğretmenlerine
mahcup olmamak
adına sessiz çabaları
ile hatırlayacağım.
Demek ki bu gezegen senin için yeterince
iyi değilmiş. Nurlar içinde uyu!

Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu
Lisesi Müzik Öğretmeni Yaşar Argun
Bazı duyguları anlatması çok zor fakat
gerçekler vardır hayatta. Bu gerçek dersin
ama o gerçeği kabullenmek istemezsin. Bu
gerçeği de kabul etmek çok zor be
Sedam…

Her çiçeğin bir anlamı vardır, bir
hikayesi. Papatyalar masumluğu,
temizliği ve saflığı anlatır. Sen de onlar
gibi narin, doğal, sıcacık ve içtensin.
Sen beni bu gerçeği kabullenemediğim
papatyamsın Sedam. Gülen yüzün,
neşe dolu bakışların, arkadaşlığın,
dostluğunla bizlere çok şey öğrettin.
İçimizde sönmeyen yangın bıraktın.
Mekanın cennet, kabrin nur ile dolsun.

                                      Demirci Ziya 
                                 Gökalp Nurettin 
                                 Kelem Ortaokulu 
                                 Sosyal Bilgiler 
                                 Öğretmeni 
                                 Selma Uyumaz
                                   Duyduğum ilk 
                                   anda şaşırdım. “
                                   Yok olamaz böyle 
                                   bir şey, yanlış 
                                   haberdir!” diye 
                                   dua ettim 
                                   saatlerce…                         
                                   Maalesef 
                                   doğruymuş. 
                                   Sosyal medyada 
                                   onlarca farklı 
                                   fotoğrafının
paylaşılmasına rağmen benim aklımda
ortaokula ilk başladığındaki görüntüsü
vardı. Kareli okul eteği, bordo hırkası,
örgülü saçı ve masum utangaç
duruşu… Gözümün önünden o hali
gitmiyor hiç. Çok zor bir durum… 
Zaten melekti, bununla beraber
binlerce insanın duasını alıp öyle
uçtu cennete…
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                                                                            İlkokul Öğretmeni Gülcihan Çetin
                                                                       Sakin sakin hareketleri vardı. Sınıfın en ön 
                                                                       sırasında otururdu. Ev ödevlerini kontrol e
                                                                       demesem de  Seda’nın ödevlerini eksiksiz ve 
                                                                       özenerek yaptığından her zaman emin 
                                                                       olmuşumdur. Çok güzel defter tutardı, hayran 
                                                                       olurdum. Bir gün “Seda, ödevlerine evde yardım 
                                                                       eden var mı?” diye sordum. ”Öğretmenim 
                                                                       ödevlerimi dedemle yapıyorum.” dedi. Zaten 
                                                                       bence bir öğrenci, özellikle ilkokulda ailesini  çok 
                                                                       iyi yansıtıyor. Seda’nın onunla her yönüyle                 
                                                                       ilgilenen mükemmel bir ailesi olduğunu kısa
                                                                       sürede anlamıştım. Annesi, Seda’nın saçlarını
genellikle örerdi. Önlüğünün üzerine annesinin kendi elleriyle ördüğü çok güzel yelekler,
ceketler giyerdi. O zamanlar ikinci sınıftı. O kibar, çıtı pıtı hali gözümün önünden hiç
gitmiyor. Her öğretmenin öğretmenlik hayatında zihninde yer eden öğrencileri vardır. İşte,
benim 35 yıllık öğretmenlik hayatımda; Seda bu öğrencilerden birinci yer alanıdır. Seda’yı
kendi çocuğum kadar sevmişimdir. Seda ile olan beraberliğimiz çabuk geçti. Hani derler ya
güzel günler çabuk geçer diye işte öyle oldu. Seda elimden uçup gitti... Nasıl ki bir öğrenci
için iyi bir öğretmene sahip olmak en büyük şanssa öğretmen için de aynıları elbette ki
geçerlidir. Seda da benim en büyük şanslarımdan biriydi. Seda’yı hep ilkokul yıllarındaki
çalışkan, akıllı, uslu ve kibar bir öğrencim olarak hatırlayacağım.
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Bursalı'23

Seda’dan sonra, memleketi olan Manisa
Demirci’de “Geleceğe Nefes Ol” kampanyası
kapsamında Seda Dinçer Hatıra Ormanı
oluşturuldu. Biz Seda’ya nefes olamadık
ama Seda bize nefes olacak!



HİNT OKLU KİRPİSİ
İsimleri kirpi olsa da kirpilerle akrabalıkları bulunmaz. Genelde
insanlardan uzak, az yağışlı, Akdeniz ikliminin yaşandığı yerleri
yaşam alanı olarak seçerler. Ülkemizde daha çok İskenderun
çevresinde, Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır,
Siirt, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir'de görülür.
Türkiye'de avlanmaları yasak olmasına rağmen bu hayvan türü
de nesli tükenmeye yüz tutmuş türler arasındadır.

AK KUYRUKLU KARTAL
Bayağı deniz kartalı olarak da adlandırılır. 10-90 cm boyu ve
200-250 cm kanat açıklığında büyük bir kuştur. Adından da
anlaşıldığı gibi kuyrukları beyazdır ve boyun ve başlarında
beyazlıklar vardır. Balık, kuş, ve leşle beslenirler. Avrupa'daki
büyük popülasyonu Norveç'tedir fakat ülkemizde bulunan
türlerinin nesli tükenmektedir

AKDENİZ FOKU
2-3 metre boyu 200-300 kilogram aralığında olan bu canlı
büyüklüğünün aksine ürkek ve diğer yüzgeçayaklılar göre
daha az sosyaldir. Bu canlı Akdeniz ve Karadeniz'de yaşayan
tek fok türüdür, özellikle Foça ve çevresinde görülmektedir.
Karadeniz'de maalesef son olarak 1987'de görülmüştür.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hayvanların nesli tükenmektedir. Hazar
kaplanı, Orman horozu, Kafkas bizonu, Asya fili ülkemizde nesli tükenmiş olan

hayvanlardandır. Nesli tükenmekte olan hayvanlardan birkaçı da şunlardır:

KOLAN BALIĞI
Bir diğer adı da Atlantik Mersin Balığı olan bu tür, Avrupa'nın
kıyılarında yaşar. Nesli kritik tehlikedeki türler arasındadır.

Nesl� Tükenen Onlar, Ömrü Azalan B�z�z!
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TOROS KURBAĞASI
Türkiye, Fas ve Suriye civarlarında fazla bulunan bu kurbağa
çeşidini korumak Suriye'nin durumunu bakımından Türkiye'ye
düşmektedir. Dünya üzerindeki tek ötmeyen kurbağa olan bu
tür 2007 yılında Niğde Çevre ve Orman bakanlığı tarafından
korumaya alınmış, daha öncesinde Uluslararası Bern
Sözleşmesince de korunmuştur. 1999 yılından beri bu
kurbağalar Tarım ve Orman Bakanlığı, Niğde Valiliği ve
Uluslararası Çevre Örgütleri tarafından kontrol altında
tutulmaktadır. Hatta ve hatta Niğde'nin Maden köyünde,
Maden-der adında Toros kurbağalarının koruma amacıyla
Kurbağa Koruma Derneği kurulmuştur, bu bölgede piknik
yapılması hatta Karagöl'den su çekilmesi bile yasaklanmıştır.
2019 yılında Niğde Çevre Koruma Kurulu Bolkar Dağları'nın
biti örtüsünü, Coğrafi yapısını ve görünümünü bozacak her
türlü etkinliği engellemek için çalışma başlatmıştır. Yani diğer
nesli tükenmekte olan canlı türlerinin aksine Toros
Kurbağalarına gereken önem verilmiş ve korunmasını
sağlamak için uğraşılmaktadır.
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GELELİM  NEDENLERİNE
İlk olarak tabi ki önlenemez doğal faktörler var;  doğal afetler, iklim ve
yerküre değişimleri gibi. Bunun yanı sıra bildiğimiz gibi insanoğlunun doğaya
karşı bilinçsizliği ön planda. Ülkenin her yerinden insanların yasadışı,
doğrudan ve dolayısıyla bilinçsiz avlanması hayvan neslinin tükenmesinin en    
                    önemli sebeplerindendir. Doğayla alakalı her noktada karşımıza 
                    sorun olarak çıkan çevre kirliliği de bu durumun çok etkileyen 
                    faktörlerden biridir, özellikle su kirliliği sebebiyle her sene 
                    tonlarca su canlısı zarar görmektedir.

ANADOLU DİKENLİ FARESİ
Türkiye'de sadece Silifke ve Çukurova çevresindeki
ormanlarda yaşar. Adlarını dikenli sırtlarından alan bu fareler
sosyal hayvanlardır ve gruplar halinde dolanırlar. Maalesef
nesli tükenmekte olan hayvanlar arasındalardır.

Nesl� Tükenen Onlar, Ömrü Azalan B�z�z!



Tarımsal ilaçlar ve hayvanların doğal yaşam alanlarının insanlarca tahrip
edilip, değiştirilmesi de hayvan nüfusundaki azalmada önemli rol oynar. Yani
görüyoruz ki doğaya en büyük zararı ona en çok muhtaç olan insanoğlu
verir, hepimiz biliyoruz ki doğadaki yaşam yitirildikçe insanın yaşamı da
azalıyor demektir. Bizim geleceğimiz için hayvanlar sadece besin olarak
değil, yaşayarak doğal dengeyi sağlarken bile bizim için çoğu şeyden daha
yararlıdırlar.

BİZİM ÜZERİMİZE DÜŞEN
Birey olarak bu konuda yapabileceğimiz en iyi şey çevremizi korumak,
temiz tutmak, habitatlarına zarar vermemek ve etrafımızdaki insanları
bilinçlendirmek.
Topluluk olarak Toros kurbağalarında okuduğumuz gibi yaşam alanlarını
korumaktır. Bazı devletler hayvanları korumak için aralarında anlaşma
imzalarlar, bilim insanları da genleri korumak için genetik bankalar
oluştururlar. Bunun dışında neslinin azaldığı tespit edilen türler gözlem altına
alınarak kontrollü çoğaltılırlar.

Nesl� Tükenen Onlar, Ömrü Azalan B�z�z!
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Azra
Erten'23



Kuantum Mekan�ğ�n�n
Bel�rs�zl�ğ�nden: Ç�ft
Yarık Deney�
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Mahmut Eren
Karadenizli'23

“Kuantum f�z�ğ�n� anladığınızı
düşünüyorsanız kuantum f�z�ğ�n�
anlamamışsınız demekt�r.”
R�chard Feynman’ın bu sözü aslında
kuantum f�z�ğ�n�n ne kadar
karmaşık ve anlaması zor olduğunu
anlatıyor. Bu yazımızda da henüz
tam olarak anlayamadığımız bu
kuantum mekan�ğ�n�n en temel
deneyler�nden b�r�n� konuşacağız:
Ç�ft yarık deney� (Young deney�)

Önünüzde ortasında b�r yarık olan
b�r levha ve levhanın arkasında da
b�r duvar olduğunu düşünün. Kum 
                taneler�n� bu yarıktan 
                atarsanız kumlar duvarda 
                tek b�r ç�zg� hal�nde �z 
                bırakacaktır.

Ş�md� kum taneler�n� üzer�nde �k�
yarık olan b�r levhaya attığınızı
düşünün, kum taneler� bu sefer
duvarda �k� ç�zg� hal�nde �z
oluşturacaktır. Tanec�k yapısında
olan herhang� b�r maddeden böyle
davranmasını bekler�z. Ş�md� aynı
tek yarıklı levhayı suyun �ç�ne
koyalım ve suda b�r dalga
oluşturalım, su dalgası yarığın
�ç�nden geçerek yen� b�r dalga
oluşturur. Bu sefer �k� yarıklı
levhamızı suyun �ç�ne koyalım ve
b�r dalga oluşturalım, bu su dalgası
yarıklardan geçerken �k� yen� dalga
oluşturacaktır. Bu dalgaların
kes�şt�ğ� yerler�n h�zasında duvara
ç�zg�ler ç�zersek duvarda b�rçok
kes�kl� ç�zg�den oluşan b�r desen
çıkar. Bu desene g�r�ş�m desen�
den�r. Bunları deney� daha �y�
anlayab�lmem�z �ç�n anlattım,
ş�md� deneye geçel�m.



1800’lü yılların başında İng�l�z b�l�m adamı
Thomas Young ışığın dalgalar hal�nde yayıldığını
düşünüyordu ve bu düşünces�n� kanıtlamak �ç�n
b�r düzenek oluşturdu. B�r levhaya �nce b�r yarık
açtı ve b�r ışık kaynağını levhaya doğru tuttu,
levhanın arkasındak� duvarda beklend�ğ� üzere
tek b�r ışık sütunu oluştu. Young levhaya �k�nc�
b�r yarık açtı ve deney� tekrarladı. Sonuç çok 
şaşırtıcıydı, ışık çoklu sütunlar hal�nde b�r desen (g�r�ş�m desen�)
oluşturmuştu. Bu da demek oluyordu k� ışık dalgalar hal�nde yayılıyordu.
Young bu deneyle ışığın dalgalar hal�nde yayıldığını �spatladığını düşünse
de olayın aslı tam olarak öyle değ�ld�. 1905 yılında E�nste�n bulduğu
fotoelektr�k etk�s� �le ışığın parçacık özell�ğ� gösterd�ğ�n� söyled�. Ama bu
nasıl olab�l�rd�, ışık nasıl hem parçacık hem dalga özell�ğ� göstereb�l�rd�.
B�l�m �nsanları buna dalga-parçacık �k�l�ğ� adını verd� ve deneylere devam
ett�. Aynı deney� elektronlarla denemeye karar verd�ler. B�r elektron
tabancasını üzer�nde �k� yarık bulunan b�r levhanın önüne koydular ve
levhaya elektron fırlattılar. Sonuç y�ne çok şaşırtıcıydı, elektronlarda ışık g�b�
duvarda g�r�ş�m desen�n�  oluşturmuştu, elektronlar elektronlarda dalga 
                                                            özell�ğ� gösterm�şlerd�. B�l�m adamları 
                                                            önce elektronları hızlı attıkları �ç�n
                                                            elektronların gruplaşarak böyle
                                                            davrandığını düşündüler ve bu sefer
                                                            elektronları tek tek levhaya doğru fırlattılar
                                                            fakat sonuç değ�şmed�.
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Elektronlar y�ne dalga özell�ğ� gösterd�. B�r sonrak� deneyler�nde 
                                          elektronların hang�  yarıktan ne şek�lde geçt�ğ�n� 
                                          anlamak �ç�n b�r yarığın yanına her elektron 
                                          geçt�ğ�nde ses veren b�r algılayıcı koydular. B�l�m 
                                          adamları sonuç karşısında dehşete düştüler, 
                                          duvarda oluşan �z g�r�ş�m desen� değ�l sadece �k� 
                                          ç�zg�yd�. Sank� elektronlar �zlend�kler�n� anlayıp 
                                          parçacık g�b� davranmıştı. Deney� tekrar yapmaya 
                                          karar verd�ler ve algılayıcıyı y�ne yarığın yanına 
                                          koydular fakat çalıştırmadılar, elektronları                    
                                          kandırmaya çalıştılar ancak elektronlar buna                    
                                          kanmadı. Y�ne dalga özell�ğ� gösterd�. B�l�m
adamları bu deneyler üzer�ne b�rçok teor� ortaya attı. Çok düşük
b�r olasılık olsa da evren�n b�r b�lg�sayar s�mülasyonu olab�leceğ�
b�le söylend�. Henüz kanıtlanan b�r şey yok, kuantum mekan�ğ�n�
tam olarak anlamaya hala uzağız. Fakat �nsanlık henüz pes etm�ş
değ�l.



LUT IS
Ludo Mentis

K Ö Ş E S İ
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1. SORU: Beyaz adında bir heykeltıraş, Siyah adında bir
müzisyen ve Kırmızı adında bir ressam kahvede buluşurlar.
İçlerinden birisi "Benim saçım siyah, birinizinki kırmızı,
diğerinizinki de beyaz, ama hiçbirimizin adıyla saç rengi
tutmuyor." der. Beyaz, "Çok haklısın." diye yanıtlar. Ressamın
saç rengi ne renktir?

2. SORU: Elinizde sadece
zaman ayarlayıcı olarak 2
tane kum saati vardır.
Bunlardan biri 7 dakikalık,
diğeri de 11 dakikalıktır.
Yapmayı düşündüğünüz
deney tam 15 dakika
sürmektedir. Eğer zamanı
uzatırsanız veya kısaltırsanız
deneyde istediğiniz verimi
alamamaktasınız. Bu iki kum
saatini kullanarak bu deneyin
zaman ayarlamasını nasıl
yaparsınız?

3. SORU: Cin Ruhi postacıya
sordu : "Üç kızınız olduğunu
duydum, kaç yaşlarındalar?"
Postacı: Yaşlarının çarpımı
36 eder.
Ruhi: Bundan pek bir şey
anlamadım.
Postacı: Üçünün yaşları
toplamı sizin evinizin
numarasını verir.
Ruhi: Hala bir şey
anlamıyorum.
Postacı: En büyük kızım
piyano çalar.
Ruhi: Şimdi anladım.
Kızların yaşları kaçtır?

İki kum saatini aynı anda
başlatırsınız. 7 dakikalık kum
saati boşaldığı anda deneye
başlarsınız. 11 dakikalık boşaldığı
anda tekrar ters çevirirsiniz.
Buraya kadar 4 dakika geçmiştir.
11 dakikalık kum saati boşaldığı
anda deneyi sona erdirirsiniz.
Böylece toplam 15 dakika
olmuştur.               

 CEVAPLAR:    1.          2.                                3.            
                        

36 sayısının a, b ve c gibi 3 çarpanını bulalım ve toplayalım:
 axbxc       a+b+c
======     =======
1x1x36     1+1+36=38
1x2x18     1+2+18=21
1x4x9      1+4+9=14
2x2x9     2+2+9=13
1x3x12     1+3+12=16
1x6x6      1+6+6=13
2x3x6     2+3+6=11
3x3x4     3+3+4=10
3 tamsayı çarpımları 36 yapacak şekilde 8 türlü düzenlenebilir.
Bu çarpımların toplamı 38, 21, 16, 14, 13, 13, 11 ve 10 yapmaktadır. Evin
numarası 38, 21, 16, 14, 11 veya 10 olsaydı Cin Ruhi çocukların yaşını derhal
bulurdu. Evin numarası 13'tü. 2+2+9 veya 1+6+6 olabilirdi. Büyük bir kızın
varlığı 2+2+9'u seçmesini sağladı.

Siyah
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Büyük sayılardan başlayarak,
Kararsız kaldığımız yerlerde o satır veya sütunu ilgilendiren sütun
veya satırdan yaralanarak,
Karalanmayacağına emin olduğumuz yerlere çarpı koyarak, 
Karalanıp karalanmayacağına emin olmadığımız kutulara nokta
koyarak daha kolay çözebiliriz.

Nasıl Çözülür?
Verilen şablonun solunda ve üstünde yer alan sayılar bize kaç kutu
karalamamız gerektiğini gösteriyor. İpucu olarak verilen her sayı; sol
tarafta yer alıyorsa o satırda, üst tarafta yer alıyorsa o sütunda bitişik
olarak kaç adet kutunun karalanması gerektiğini belirtiyor. Birden fazla
sayı olması da bu karalanan kutuların arasında en az bir adet boş kutu
olacağını gösteriyor.

Nasıl Daha Kolay Çözeriz? (Bazı İpuçları)

Örnek                                                   Soru

Azra
Yavuz'23

Cemre
Tırpan'24

KARE KARALAMA BULMACASI

Cevabı Kuasar Aralık Sayısında! :)



    "Bakabiliyorsan gör. Görebiliyorsan fark et.”
Usta yazar José Saramago’nun 1998 yılında Nobel Edebiyat

ödülüne layık görülen, yazıldığı zamandan beri birçok kişi
tarafından okunmuş  ve yakın bir zamanda da filme uyarlanan eseri

“Körlük” Herkesin görme yetisini bir anda ve nedeni bilinmeksizin
kaybettiği bir toplumda düzen sağlanabilir mi? İnsanlar arasındaki

düzeni sağlayan ve duyguları şekillendiren asıl şey nedir?

Ayın Kitabı: Körlük
B i z
B e g e n -
d i k !   

-

Roman, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde kırmızı ışıkta
bekleyen isimsiz birinin yeşilin yanmasını beklerken
aniden kör olmasıyla başlar. Fakat bu körlük bilinenin
aksine bembeyaz bir körlüktür, sanki etrafında sütten bir
evren varmışçasına her yerin bembeyaz görülmesiyle
başlar. Bu durum kör olan ilk adamda büyük bir panik
yaratır ve yolun ortasında çaresizce beklemeye, yardım
istemeye başlar. Daha sonra çevresinde bulunanlardan
bir adam ona yardım etmeyi teklif eder ve onu arabasıyla
evine kadar götürür. Ama sonrasında, içinde engel
olamadığı bir dürtü yüzünden kör adamı evine bıraktıktan
sonra arabasını çalar ve oradan ayrılır. Karısı eve gelince
olanları anlatan adam karısı tarafından derhal bir göz
doktoruna muayene için götürülür. Doktor iki kez oldukça detaylı bir şekilde
muayene etse de adamın körlüğünün nedenini hiçbir şekilde bulamaz .Fakat bu
durum toplumda oldukça büyük bir felakete sebep olacak olaylar dizisinin sadece
ilk adımı olacaktır. Bu olayın akşamına doktor da kör olur ve daha sonra da araba
hırsızı .Doktor hemen ilgili kişilerle bağlantı sağlayarak bu durumu üst mercilere
bildirir. Ama körlük şimdiden birçok kişiye yayılmıştır bile. Ertesi gün hemen özel
bir araçla karantinaya  üzere doktorun evine gelirler fakat karısı tam da o anda
onun da kör olduğunu söyler ve kocasını yalnız bırakmaz. Ancak kadın kör değildir.
Ulaşmaları gereken yere vardıklarında durumun dehşeti ile yüzleşirler. Bakanlığın
onlar için ayırabildiği yer eski bir akıl hastanesidir ve asgari temizlikten yoksun
bir binadır. Zaman geçtikçe diğer körler de gelmeye başlar. Bu ilk körlerin tamamı
doktorun muayenehanesine gelen hastalardan veya onların yakınlarından
oluşmaktadır. Doktorun karısı tek başına ve bütün zorluklara rağmen orada düzeni
sağlamaya çalışır ve aynı zamanda da kör olmadığının anlaşılmaması      
                  gerekmektedir. Yiyecek yetersizliği ve her türlü hijyen araç gerecinden 
                  yoksun olan bu ortamdaki kör sayısı da giderek artmakta ve her geçen   
                  gün karmaşa da bir o kadar büyümektedir.
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Fakat körler arasında henüz bir despotizm yoktur çünkü birbirlerine karşı
kullanabilecekleri herhangi bir araca sahip değillerdir. Ancak bir gün korkulan olur
ve bir grup kör bölgedeki askerlerin terk edilen silahlarını ele geçirerek diğer
grubu otoritesi altına alır. “Koruma” adı altında el koydukları yiyecek ve tıbbî
mühimmatın kontrolü, artık tamamen bu güce aittir ve bu en temel ihtiyaçları –
daha doğrusu hakları- karşılama talebine, kendi kanunları ve koşulları ile cevap
verirler. Yani kanunlar, güçlü tarafın dilinde yazılır bir bakıma; diğerlerininse
hayatta kalabilmek için bu kurallara razı gelerek istisümara göz yummaktan
başka seçeneği kalmamıştır. Güçler dengesinden eşitsizliğe, otoritesizlikten
despotizme evrilişin anlatıldığı bu süreç; doğal durumun kendi kendine nasıl bir
otorite geliştirdiğine, dolayısıyla da sürdürülemeyen bir durum olduğuna dikkat
çeker. Ancak Saramago, insanlığın alçakça öldürüldüğü böylesi bir durumdan nasıl
çıkılabileceğine dair de bir aralık kapı bırakır: yeniden yıkım, yeniden anarşi!
Binada çıkan yangından sonra dışarı çıkmayı başarabilen yedi kişilik kafile ve
diğerleri artık özgürdür ancak dışarısı da içeriden farklı değildir. Görme yetisinin
kaybıyla toplum hayatı yok olma raddesine gelmiş şehirde ulaşım, barınma dahil
her türlü faaliyet durmuştur; insanlar karınlarını doyurabilmek için dükkanları
yağmalamaktadırlar. Bu sırada, yaşanan her şeye tanık olan doktorun karısı ise
büyük bir şoktadır çünkü insanlar; artık onları insan yapan her şeyi, en başta da
duygularını kaybetmişlerdir ve davranışları artık sadece hayatta kalmaya
yöneliktir. Bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye devam ederlerken her şey başladığı
gibi ansızın sona erer. Önce trafikte birden gözlerine beyaz perde inen adam
görmeye başlar. Ardından diğerleri de düzelir, beyaz dünyalarına yeniden renkler
dolar. Farklı bakışlarla karşılaşıp kendi vaziyetlerinin yansımasını onların göz
bebeklerinde gördükleri anda “utanma” duygusu da yeniden işlemeye başlar.
Nitekim bu yüz kızarıklığı, Âdem ve Havva’dan bu yana insanın çehresinde
silinmemiş bir renktir. Tıpkı bir yapboz oyunu gibi her düzen, defalarca yıkılıp
yeniden yapılandırılacak, kimi zaman tümden yok edilip baştan inşa edilecek; ama
öyküdeki isimlerin, suçların, güçlerin, körlüklerin yerini başkaları da alsa tarih,
tekerrür etmeye devam edecektir. Ve her öykü, bir körlüğü dile getirirken gerçeğe
uyanmaya  bir çağrıdır.
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A y ı n  K i t a b ı

Idil
Kıryayla'23

.



Bu ayki ve de ilk sayımız olan Kasım sayımızın
Ayın Filmi kısmına hoş geldiniz. Bu ayki sayımızı hem

ilk sayımız hem de 10 Kasım olması nedeniyle Ulu Önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk’e ayırdık. Bu yüzden Kasım sayımızda

kullanmak üzere Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü en iyi
anlatan filmler üzerine yaptığımız araştırmalar sonucu “Veda” filmini

incelemeye karar verdik. Şimdi gelin bu filmi birlikte inceleyelim!

Ayın Filmi: Veda

Veda, Zülfü Livaneli’nin senaryosunu yazdığı ve
yönettiği bir filmdir. Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü
Sinan Tuzcu canlandırmaktadır. Oldukça yüksek bir
bütçeyle çekilmiş olan Veda, 26 Şubat 2010’da beyaz
perdede izleyiciyle buluşmuştur. Filmde bize Atatürk'ün
tüm hayatını, ölümünden önceki son iki saat içinde
oğluna yazdığı bir veda mektubu vesilesiyle gözünün
önünden geçiren Salih Bozok aktarıyor. Filmin ilk
dakikalarında Salih Bozok’un intihar kararını oğluna
açıklamasını ve Atatürk’ün komadaki halini görüyoruz.
Sonrasında saat 7.35’de Salih Bozok’un oğluna yazmaya
başladığı mektupla Mustafa Kemal’in hayatını
incelemeye başlıyoruz. Filmde çocukluk yılları Mahalle
Mektebine gitmesiyle başlamıştır. Daha küçük çocuk olmasına rağmen fedakâr olan
Mustafa Kemal babasının ölümüyle yıkılmıştır. Daha sonradan Askeri Ortaokula
giden Mustafa Kemal annesinin yeni eşiyle tanışmış ve de annesine küsmüştür. 4
sene sonra idadiyi bitirip Selanik’e geri dönen Mustafa Kemal annesiyle barışmıştır.
1911’de subay olarak mezun olan Atatürk ve Salih Bozok Trablusgarp’a
gönderilmiştir. 1912’de Osmanlı Balkanları kaybetmiş ve Balkan Göçü başlamıştır.
Annesini ve kardeşini uzun uğraşlar sonucu bulan Atatürk, ailesiyle birlikte
İstanbul’da Zübeyde Hanım’ın yeğeni olan Fikriye Ova’nın yanına yerleşmişlerdir.
1915’te Çanakkale’ye giden ve orayı mucizevî bir şekilde kurtaran Mustafa Kemal
daha sonradan Anadolu’ya geçmiş ve İstiklal Savaşı’nı başlatmıştır. Burada 1923’e
kadar savaşarak, çok önemli yenilikler yaparak, Türk Halkını kurtararak herkesin
kahramanı olmuştur. Şimdi de film hakkındaki görüşlerime geçelim. Veda filmi Box
Office verilerine göre tamı tamına 342 gün beyaz perdede durarak toplam 2.052.223
seyirciye ulaşarak 16.498.318 hâsılata ulaşmıştır. Film bize Salih Bozok’un ağzından
anlatılmıştır ve bu da bence filmi daha akıcı yapmıştır. Atatürk’ün hayatını çok iyi
işleyen bu filmde Atatürk'ün büyüklüğünü oynayan Sinan Tuzcu'nun oyunculuğunu
iyi bulmadım. Bazı yerlerdeki duygu gösterimleri, mimikleri ve jestleri ilgi çekici
değildir. Fakat Salih Bozok’u oynayan Serhat Kılıç ve Fikriye’yi oynayan Özge      
Özpirinçci’nin oyunculukları da o kadar güzeldi. Diğer önemli
                   karakterlerden olan Latife Hanım’ı oynayan Ezgi
                   ve Zübeyde Hanım’ı oynayan Dolunay Soysert'    
                   in performansları ise gayet iyiydi. Genel olarak
                   filmi izlerken çok zevk aldım ve de bence boş
                   zamanımızda izlenebilecek bir film.

B i z
B e g e n -
d i k !   

-

Ismail
Eren

Üresin'23

.
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KEMAN
Keman, v�yola ve v�yolonsel�n de bulunduğu v�ol�n a�les�n�n en
yüksek tondan çalan, en küçük üyes�d�r. Dört tel� bulunmaktadır.
Bunlar �nceden kalına "m�, la, re, sol"dür. Kemanı çalmak �ç�n
kullanılan yaya "Arşe" adı ver�l�r. Doğal arşeler at kılından
üret�lmekted�r. Arşe kemana sürtüldüğünde ses çıkarab�lmes� �ç�n
"Keman Reç�nes�" adı ver�len madde kullanılmaktadır.

NEDEN KEMANI TERCİH ETTİM?
Keman d�nlemek ve çalmak bana rahat h�ssett�r�yor ve ben� mutlu ed�yor.
Özell�kle sınavlara çalışırken keman d�nl�yorum. Bu sayede üzer�mdek� stres
azalıyor ve daha çok mot�ve oluyorum. Günlük hayatta da b�r �şle meşgulken
keman d�nlemek hoşuma g�d�yor. Kısaca ben�m �ç�n kemanı d�ğer çalgı
aletler�nden ayıran b�rçok şey var. Bunların etk�s� ve müz�k öğretmen�m�n
kemana yönlend�rmes� �le kemana başladım ve yaklaşık 3 yıldır keman �le
uğraşıyorum.

TÜRK KEMAN VİRTÜÖZLERİ
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CİHAT AŞKIN
İTÜ Türk Müz�ğ� Devlet Konservatuvarı'nda,
Özel Yetenekl� Çocuklar sınıfında keman
çalmayı öğrend�. Başta Cumhurbaşkanlığı
Senfon� Orkestrası olmak üzere ülken�n tüm
orkestraları �le konserler, halk �ç�n res�taller
verd�. Kodaly, Gl�ere, Halvorsen, Honnegger ve
Aqu�ar'ın keman ve çello �ç�n eserler�n� �çeren
CD's� 1996 yılında Londra'da yayınlandı. C�hat Aşkın, “Türk�ye’n�n en �deal�st
keman eğ�t�m� projes�” olarak n�teled�ğ� eğ�t�m projes�n�
gerçekleşt�rmekted�r. Bu proje çerçeves�nde yaşları 8-17 arasında değ�şen,
müz�k öğren�m� görmekte olan çocuklardan oluşan C�hat Aşkın ve Küçük
Arkadaşları (CAKA) adlı b�r grup kurmuştur. Her kentten yılda 20 çocuk
yet�şt�rerek 10 yılda 1600 kemancı yet�şt�rmey� - hedeflemekted�r.
Sanatçı b�rçok ödüle layık görülmüştür. Bunlardan b�rkaçı "1985
İstanbul F�larmon� Derneğ� Ödülü", "1990 Leonard H�rsch Ödülü",
"2010 Andante Klas�k Müz�k Ödüller�", "2009 Yılının En İy� Yaylı
Çalgılar Yorumcusu Ödülü"dür.

Violin Ailesinin En Küçük Üyesi: Keman

Sevki
Erdur'24

.



SUNA KAN
"Har�ka Çocuk" olarak yeteneğ� küçük yaşta
tesp�t ed�len sanatçı, Türk�ye'n�n en �y�
keman v�rtüözler�nden b�r�s� olarak tanındı;
uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfon�
Orkestrası'nda sol�st ve başkemancı olarak
görev yaptı. Cenevre Yarışması, Mün�h
Yarışması, Kul�t�bang Yarışması g�b�
yarışmalarda ödüller kazanan sanatçı; 1971'den bu yana "devlet sanatçısı"
unvanını taşır.

DÜNYACA ÜNLÜ KEMAN VİRTÜÖZLERİ

ANTONİO VİVALDİ
Anton�o, İtalyan barok klas�k müz�k bestec�s�, v�rtüöz
kemancı ve rah�p. “Kızıl rah�p”lakabıyla tanınan V�vald�,
beş yüzden fazla konçerto bestelem�şt�r ve konçertonun
babası olarak anılır. En b�l�nen eser�, Dört Mevs�m
Konçertoları adlı eser�d�r. Ben�m  d�nlemey� en sevd�ğ�m
albümü “The Four Seasons” albümüdür.

ITZHAK PERLMAN 
Itzhak Perlman, İsra�ll�–Amer�kalı kemancı,
orkestra şef�, ustalık sınıfı eğ�tmen�. 20. ve 21.
yüzyılın en üstün kemancılarından b�r� olarak
görülmekted�r. Severek d�nled�ğ�m albümler�:
“Beethoven: V�ol�n Concerto” ve “Concertos from
My Ch�ldhood” albümler�d�r.

NICCOLÒ PAGANINI
N�ccolò Pagan�n�, İtalyan bestec�, keman v�rtüözü g�tar�st ve
kompoz�tor. Müz�k tar�h�n�n en ünlü keman v�rtüözler�nden
b�r�d�r. Keman tekn�ğ�ne öneml� katkılarda bulunmuş, keman
                 g�tar ve oda müz�ğ� alanında b�rçok eser verm�şt�r.
                 Dönem�n�n bestec�ler�n� enstrümantal v�rtüözlüğün
                 müz�ğ�n ana öğeler�nden b�r� olması konusunda
                 etk�lem�şt�r. Çok b�l�nen ve ben�m de d�nled�ğ�m
                 bazı eserler�: “La Campanella”,” Cantab�le”, “24 Capr�ces Albümü”.

Violin Ailesinin En Küçük Üyesi: Keman
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KUASAR �lk sayısında neler anlattık?

�zm�rfenl�se

�zm�rfenl�se

�fl.meb.k12.tr

0 232 388 10 30

164785@meb.k12.tr

                   , evren�n uzak köşeler�nde yüksek b�r enerj�yle parlayan galaks�lerd�r.
Bu galaks�ler�n evren�n genç ve çalkantılı dönem�ndeyken oluştukları
b�l�nmekted�r.

Kuasarlar

Asla kontrol edemed�ğ�m�z güçler olan "m�m�kler"den bahsett�k.
Sadece ülkem�ze değ�l tüm dünyaya yön veren ulu önder�m�z Mustafa
Kemal Atatürk'ün b�l�m, sanat ve eğ�t�m sevg�s�nden bahsett�k.
B�zler �ç�n her zaman en �y�s�n� düşünen çok sevg�l� öğretmenler�m�ze olan
sevg�m�z� dışa vurduk.
Gündem�m�ze oturup b�ze umut veren aşıyı ve tar�hçes�n� anlattık.
Tüm Türk�ye'y� der�n b�r yasa boğan İzm�r deprem�nde kaybett�ğ�m�z Seda
D�nçer'�n öğretmenler�nden ona söylemek �sted�kler�n� s�zlere aktardık.
Asla onlarsız yaşayamayacağımız nesl� tükenmek üzere olan dostlarımızdan
bahsett�k.
Herkes�n kafasında del� sorular bırakan kuantum f�z�ğ�nden "ç�ft yarık
deney�"n� anlattık.
Hem eğ�t�c� hem eğlencel� zeka sorularımızı s�zlere yöneltt�k.
B�z�m hoşumuza g�den s�z�n de hoşunuza g�deb�leceğ�n� düşündüğümüz b�r
k�tap ve b�r f�lmden bahsett�k. 
Kulaklarımızın pasını s�len eserler�n sah�pler� olan bazı keman v�rtüözler�
hakkında b�lg�ler verd�k.
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