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Ed�törlerdenEd�törlerden
Sevg�l� okurlarımız,
hep�n�ze merhabalar! KUASAR'ın
Aralık sayısında tekrar s�zlerley�z.
Derg�m�z�n bu sayısında y�ne
b�rb�r�nden güzel �çer�kler s�zler�
bekl�yor. Bütün emekler� �ç�n başta
s�z değerl� okurlarımız, Yayın
Kom�syonumuz ve sorumlu
öğretmen�m�z Sertaç ATEŞ olmak
üzere derg�m�z�n çıkmasında
emeğ� geçen herkese çok teşekkür
ed�yoruz.
2020... Atlatılması herkes �ç�n zor,
yepyen� düzenlere ayak uydurmak
zorunda kaldığımız, gar�p b�r yıldı.
K�m� zaman üzüldük, k�m� zaman
sev�nd�k. Ama h�ç pes etmed�k. Her
zaman dened�k. Çünkü umut
b�tmez. Umut her zaman var, hep
b�rl�kte var! İFL Medya Kulübü
olarak 2021'�n hep�m�ze çok daha
�y� gelmes� d�lekler�m�zle!
2021 yılı sayılarımızda görüşmek
üzere!

N�l Den�z Sözver
Arda Ayça

K U A S A R ™
© 2020 İzm�r Fen L�ses�



Ön SözÖn 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.

Mahmut Yıldız
İzm�r Fen L�ses� Müdürü

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…
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İFL'de
BU AY

Okulumuzda Okul Mü-
dürümüz Sayın Mahmut
YILDIZ'ın liderliğinde
müdür yardımcılarımı-
zın,     okul     psikolojik

3  Aralık 2020
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danışmanı ve rehber öğretmeni Seyran
CANBAZ'ın, tüm sınıflarımızın sınıf rehber
öğretmenlerinin, tüm öğretmenlerimizin ve okul
proje koordinatörü Ergül Atıcı GÜVEN'in aktif
katılımı ile tüm sınıflarımız için Rehberlik ve
Proje Toplantılarını gerçekleştirdik.

Değerli Bilişim Tekno-
lojileri Öğretmenimiz
Sertaç ATEŞ'in koordi-
nesinde  yürütülen  ve
38 öğrencimizin katıldı-

3  Aralık 2020

ğı Bilge Kunduz 2020 etkinliği tamamlandı. Bu
yıl dördüncü senemiz olan Bilge Kunduz
etkinliğinde öğrencilerimiz Bilgisayar Bilimi
alanındaki temel algoritmaların yer aldığı 3
seviyeli soruları çözerek becerilerini sınadılar.
Okulumuzda Ömer Şen bu etkinlikteki en yüksek
puanı aldı. Kendisini tebrik ederiz.

ODTÜ Toplum ve Bilim
Uygulama ve Araştırma
Merkezi (TBM) tarafın-
dan gerçekleştirilen
"Engelsiz Yaşam İçin 3 

3  Aralık 2020

Boyutlu Modelle!" temalı üç boyutlu modelleme
yarışmasına kendi çabası ile katılan öğrencimiz
Burak Sina AKBUDAK LİSE KATEGORİSİNDE
BİRİNCİ olmuştur. ODTÜ Rektörü Sayın Prof. Dr.
Mustafa Verşan KÖK'ün konuşmasını
öğrencimizin modeli sergilenirken yapması da
ayrıca okulumuz için büyük bir onur olmuştur.
Kıymetli öğrencimize çalışmalarında başarılar
dileriz.

Bilişim Teknolojileri
Öğretmenimiz Sertaç
ATEŞ'in koordinesinde
ve öğretmenimizin de
bizzat katıldığı Yazılım 

7  Aralık 2020

Mühendisi Ömer Cengiz tarafından verilen ve
ODTÜ İstatistik Topluluğunun aktif olarak
desteklediği "Introduction to Python
Programming" eğitimine okulumuzdan katılan
öğrencilerimizden 8 tanesi eğitimi başarılı bir
şekilde tamamlamış ve katılım sertifikası
almıştır.

Okul Müdürümüz Sayın
Mahmut YILDIZ
liderliğinde Bilim Kurulu
Başkanımız Dr. Barış
DEMİRDAĞ (Kimya) ve 

9  Aralık 2020

Proje Koordinatörümüz Ergül ATICI GÜVEN
(Matematik) koordinesinde Bilim Kurulu
Üyelerinin etkin katılımı ile proje
çalışmalarındaki ve olimpiyat sürecindeki
mevcut durumumuzu değerlendirdik.

Okul Müdürümüz Sayın
Mahmut YILDIZ lider-
liğinde Bilim Kurulu
Proje Koordinatörümüz
Ergül     ATICI     GÜVEN 

13  Aralık 2020

koordinesinde TÜBİTAK 2204A, 2204C ve 4006
başta olmak üzere okulumuzda yürütülen proje
çalışmalarının mevcut durumu ve ilerisi için
düşünülen proje çalışmaları konulu
gündemimizle tüm öğretmenlerimizin katıldığı
öğretmenler kurulumuzu gerçekleştirdik.

"Güçlü İFL - Yakın
Eğitim" çalışmamız kap-
samında "Uzaktaki
Uzmanlar Yakına Geli-
yor" seminerlerinin dör-

13 Aralık 2020

düncüsünde Değerli Bilişim Teknolojileri
Öğretmenimiz Sertaç ATEŞ'in koordinesi ile
Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat
Merkezi Bilişim Teknolojileri
Öğretmeni Dr. Özkan ARAPOĞLU'
nun "Algoritmaların Karmaşıklık
ve Performans Analizi" isimli
çalışmasına konuk olduk.



İFL'de
BU AY

Okul Müdürümüz Sayın Mahmut YILDIZ'ın
liderliğinde Değerli Bilişim Teknolojileri
Öğretmenimiz Sertaç ATEŞ koordinesinde
Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları
Şampiyonasına öğrencilerimiz bireysel olarak
katılmışlardır. Aldıkları puanlara göre
sıralandıklarında en yüksek üç puanı alan
öğrencimizin puan ortalaması okul puanı olarak
belirlenmiş ve bu şekilde 11. Sınıflarımızdan Alper 
                                      T., Zeynep Ş. ve Eren E.'
                                      tan oluşan takımımız İz-            
                                      mir Fen Lisesi'ni temsil    
                                      etmek için Bölge Finaline     
                                      Katılım hakkı kazanmıştır.

Kimya Olimpiyat Takımı Kaptanımız Deniz Güner Massachusetts Institute of Technology için
kabul mektubu aldı. Başarısını sayısız kez kanıtlamış ve okulumuzu en iyi şekilde temsil
ederken Türk bayrağını her zaman onurlu bir şekilde taşıyan öğrencimiz Deniz Güner'i
başarılarından ötürü sayısız kez yaptığımız gibi şimdi yine tebrik ediyoruz. Öğrencilerimiz için
davranışları ve başarısı ile rol model olan değerli öğrencimiz Deniz Güner'i aldığı bu kabul
mektubundan dolayı kutluyoruz. İyi ki varsın. Gelecek seninle çok daha güzel gelecek! Bu
başarı yolculuğunda öğrencimizin her zaman yanında olan Efsane Dönemimiz
İFL21'i, okul yönetimimizi, başta Dr. Barış Demirdağ olmak üzere tüm
öğretmenlerimizi ve okulumuzun tüm paydaşlarını tebrik ederiz.

Okul Müdürümüz Sayın Mahmut YILDIZ
liderliğinde Sınıf Rehber Öğretmenlerimizin
koordinesinde sınıf veli toplantılarımızı 12 Aralık
2020 ve 13 Aralık 2020 tarihlerinde 9. sınıfları 

14-16 Aralık 2020
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sınıf bazında diğer
sınıflarımızı dönem
bazında toplayarak
gerçekleştirdik.

16 Aralık 2020

Okul Müdürümüz Sayın
Mahmut YILDIZ'ın uy-
gun görüşü doğrul-
tusunda Bilişim Tekno-
lojileri      Öğretmenimiz

18  Aralık 2020

Sertaç ATEŞ'in takibinde öğrencilerimiz 18 Aralık
2020 tarihinde saat 14:30'da Ortaöğretim Genel
Müdürlüğünün düzenlediği "Yanı Başımızdaki
Sorunlar ve Türkiye" temalı bilgi yarışmasına
katıldılar.

öğrencimiz Ufuk
Şengüler 15 - 19 Aralık
2020 tarihleri arasında
çevrim içi düzenlenen II.
Uluslararası Rhapsody 

19 Aralık 2020

Adana Piyano Festivali ve Yarışmasında C
Kategorisinde (13 - 16 yaş) üçüncü olmuştur.

20 Aralık 2020



İFL'de
BU AY

24 Aralık 2020
Okul Müdürümüz Sayın Mahmut YILDIZ
liderliğinde tüm öğretmenlerimizin katılımı ile
yüz yüze sınav uygulaması konusuna yaptığımız
öğretmenler kurulumuz verimli bir şekilde geçti
ve öğrencilerimizin bu süreci en az baskı (stres /
kaygı) yaşayarak ve en yüksek kazanç
sağlayarak geçirebilmeleri için gerekli iş ve
işlemler konuşuldu, kararlaştırıldı ve
uygulanmaya başlandı.

İngilizce Zümre Başka-
nımız Burcu ÖZÇAKIR
ÖZKAN koordinesinde
hem fırçasıyla hem
diliyle   okulumuzu   her 

24  Aralık 2020

platformda nitelikli bir şekilde temsil ederken
akranları arasında kendini fark ettiren değerli
öğrencimiz Birnur, Çin Delegesi olarak yer aldığı
Kadir Has Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler
Eğitim Konferans'ında (Kadir Has University
Model United Nations Training Conference'20)
En İyi Delege Ödülü (Best Delegate Award)
kazanarak etkinlikte İzmir Fen Lisesi farkını
gösterdi.

Ege Üniversitesi Türk
Dünyası Araştırma
Enstitüsü Türk Halk
Bilimi Ana Bilim Dalı ve
Bornova İlçe Milli Eğitim 

24  Aralık 2020

Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen "Türk
Dünyasından Masallar" projesi kapsamında
Bornovalı çocukların Türk Dünyasıyla
buluşmasında masal anlatımı etkinliğinde
okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Zehra
Handan Ekici koordinesinde öğrencilerimiz
Reyhan ve Zehra Önem yer aldılar.

İkinci Yabancı Dil
Öğretmenimiz Mustafa
Abacı koordinesinde
öğrencilerimiz ders sa-
atleri  dışında  Almanca 

25 Aralık 2020

Konuşma sınıfında Almanca öğrenmeye devam
ediyorlar. Öğrencilerimizin kaliteli ve nitelikli bir
eğitim almalarını sağlamak için harcadıkları
zaman ve emekten dolayı başta ikinci yabancı
dil dersi öğretmenimiz Mustafa Abacı olmak
üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Bu
verimli çalışmalara katılan öğrencilerimizi de
sabır ve ilgilerinden dolayı kutlarız.

Büyük Önder Mustafa
Kemal ATATÜRK'ün
"Eğitim, kültür ve bilgi
aydınlığa açılan en
geniş penceredir" 

26 Aralık 2020

sözünden hareketle İzmir Fen Lisesi olarak her
alanda her zaman en iyisi olma vizyonuyla 9.
sınıflarımızda Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenimiz Ebru ÖZÇALIŞKAN 'ın
öncülüğünde öğrencilerimizin yoğun ilgisi ve
etkin katılımıyla TYT Türkçe çalışmalarımız ders
dışında ek faaliyet olarak yapılmaya
başlanmıştır.

Matematik Kulübü
Danışman Öğretmeni
Münire ŞİMŞEKER
koordinesinde 9. sınıf
öğrencilerimiz TÜBİTAK 

26 Aralık 2020

tarafından aylık olarak düzenlenen Ödüllü
Kriptoloji Yarışması sorularını çözerek hem
kendilerini geliştirmekte hem de 9C sınıfına
TÜBİTAK Kitapları Rafı oluşturmak için ödül
kazanmaktadırlar.

Bilişim Teknolojileri
Öğretmenimiz Sertaç
ATEŞ'in koordinesinde
öğrencilerimiz temel
programlama, istatistik

26 Aralık 2020

matematik, yapay zeka konularında kendilerini
geliştirmektedirler. Bu kapsamda ODTÜ
İstatistik Topluluğu tarafından 12-13 Aralık
tarihleri arasında düzenlenen Veri
Bilimi Kongresi Data'Speak oturumlarına
öğrencilerimiz katılmışlardır. Okulumuz
öğrencilerinden sadece Yasin GÖKÖZ
katılım sertifikası almaya hak
kazanmıştır. 7



Nobel ödüller�n� hep�m�z b�l�r�z, f�z�k, k�mya, tıp, f�zyoloj�, ekonom� ve barışa h�zmet
alanlarında yapılan başarılı etk�nl�klere farklı kom�telerce ver�len ödüllerd�r. Fakat bu
ödüller �lk k�m ve ne amacıyla ver�lm�ş h�ç merak ett�n�z m�? B�l�me bu kadar katkı
sağlayan bu etk�nl�ğ�n mutlaka etk�ley�c� b�r sebeb� olduğunu düşünmek zor değ�l. Bu
sebeb� �ncelemeden önce �nsanlığa ve b�l�me bu katkıda bulunan k�ş�ye b�r bakalım.

Alfred Bernhard Nobel 1833’te İsveç’�n Stockholm �l�nde 8 çocuklu varlıklı b�r a�len�n 3.
çocuğu olarak doğdu. Babası başarılı b�r mühend�s ve muc�dd�r fakat Alfred’�n
doğduğu dönemde sah�b� olduğu ş�rket batmış dolayısıyla madd� sıkıntı
çekmekted�rler. Bu sıkıntıyı g�dermek �ç�n Alfred 9 yaşındayken a�lecek St. Peterburg’a
taşınırlar babası orada b�r atölye kurar ve kısa sürede başarı elde ed�p Rus ordusu �ç�n
s�lah üretmeye başlar. 

Eğ�t�m Hayatı
Alfred Nobel eğ�t�me önem veren b�r a�lede büyümüştür. Özel öğretmenler tarafından
eğ�t�l�r. Doğa b�l�mler�, d�l ve edeb�yat bölümüyle �lg�len�r. Henüz 17 yaşındayken
İsveççe, Rusça, Fransızca, İng�l�zce ve Almancayı akıcı b�r şek�lde konuşmaktadır. F�z�k
ve k�myanın dışında mühend�s olmasını �steyen babasının pek hoşuna g�tmese de
İng�l�z edeb�yatına ve ş��re de �lg� duymaktaydı. Babası tarafından K�mya mühend�sl�ğ�
okuması �ç�n yurtdışına gönder�len Alfred, �k� senel�k süreçte İsveç, Almanya, Fransa ve
ABD’de bulunur. Par�s’te o dönem�n ünlü k�myager� T.J. Pelouze’n�n laboratuvarında
çalışır. Burada güçlü b�r patlayıcı olan n�trogl�ser�n� keşfeden k�myager Ascan�o
Sobrero �le tanışır. Alfred Nobel de n�trogl�ser�nle uğraşmaktadır. N�trogl�ser�n, baruttan
daha güçlü olmasına karşın, basınç ve sıcaklığın etk�s�yle kolayca patlamaktadır. Nobel'
                                    

D Ü N Y A Y A
Yön Verenlerde Bu Ay

Alfred Nobel
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e göre bu durum n�trogl�ser�n�n prat�k
kullanımını sınırlandırmaktadır. Nobel, 1852’de
a�les� tarafından St. Peterburg’a ger� çağırılır.
N�trogl�ser�nle �lg�l� çalışmalarına burada devam
etmeye çalışır fakat Kırım Savaşı son
bulduğunda Rus ordusu babasından s�lah
almayı keser ve tak�ben babası �flas eder. Bu
yüzden babası Alfred ve d�ğer oğlu Em�l �le
b�rl�kte Stockholm’a ger� döner.

Hayatının Tal�hs�zl�ğ�
Stockholm’a döndükler�nde Nobel n�trogl�-
ser�nle uğraşmayı bırakmaz. 1864 yılında
çalışmaları sırasında b�r patlama olur ve küçük 



Azra
Erten'23

kardeş� Em�l’�n de dah�l olduğu 5 k�ş� hayatını kaybeder. Bu durum
Nobel’� der�nden etk�ler ve kontrollü b�r patlayıcı yapmayı hedefler.
Fakat Alfred’�n Stockholm sınırları �çer�s�nde çalışma yapması
yasaklanır. Nobel vazgeçmey�p çalışmalarına Mälaren Gölü
yakınlarındak� b�r mavnada devam eder. 

Ama o vazgeçmed�!
Hedef�ne sıkı sıkıya tutunan Nobel, 1863’te Stockholm’da az m�ktarda gl�ser�n
yapmaya başladı. B�rkaç aylık araştırmalarından sonra b�r patlamada laboratuvarı
yıkılan Nobel, çalışmaları bırakmadı ve 1865 yılında b�r fabr�ka kurdu, kısa süre sonra
�k�nc� fabr�kasını da açtı.  Ve başardı. 1864 yılında sonunda araştırmaları sonuç buldu
ve hedef�ne ulaştı, d�nam�t� bulmuştu. Araştırmalarını bırakmayan Nobel 1877’de
Bal�st�t adı verd�ğ� yen� barut çeş�d� tasarladı. 1879’da �se Par�s yakınlarındak�
Servan’da laboratuvar kurup burada çalışmalarının sürdüren bu b�l�m �nsanı
dumansız barut adını verd�ğ� �t�c� barutu buldu. B�rkaç yıl sonra kord�t adlı patlayıcı
madde konusunda İng�l�z hükûmet� aleyh�ne dava açtı, ancak davayı kaybett�. Bu
dönemde Fransa'ya karşı kurulan b�r �tt�fakta İtalya �le �şb�rl�ğ� yapan Nobel,
aleyh�ndek� kampanyalar sonucunda Par�s'� terk ederek İtalya'nın San Remo şehr�ne
yerleşt�, laboratuvarını da oraya taşıdı. 1888 yılında Alfred’�n kardeş� Ludv�g Fransa’da
hayatını kaybett� fakat basın bunu yanlış anlayıp Alfred’�n öldüğünü yazdı. Bu
haberde Alfred’� d�nam�t �cat ed�p �nsanların yıkım gücünü arttırdığı �ç�n kınadı.
Bunun üzer�ne nasıl hatırlanacağını fark eden ve hayal kırıklığına uğrayan Nobel,
dünya barışına ve b�l�me katkı sağlayacak b�r şeyler yapmak �sted�.

Ölümü
Vas�yet�nde m�rasının Nobel Ödüller�’n� enst�tüleşmes�nde ve 33.200.000 kronunun
her sene �nsanlığa katkıda kullanılmasını �stem�şt�r. Nobel’�n bu vas�yet� başta
�nsanları �k�leme düşürmüş olsa da 1900 yılına İsveç hükümet� Nobel vakfını kurdu,
her sene düzenl� olarak Alfred Bernhard Nobel’�n ölüm tar�h� olan 10 Aralık’ta ödüller�
vermey� başladı.  Yaşadığı �lk ve en der�n acı olan kardeş�n�n ölümüne sebep
olmasından sonra patlayıcıyla uğraşmayı bırakmayıp hedef�n� sağlamlaştırıp
kend�nden daha em�n b�r şek�lde ulaştı. Sonrasında y�ne büyük b�r tal�hs�zl�kle
öldüğü haber� yayıldı ve öldüğünde kötü anılacağını öğrend�. Fakat o y�ne bu
kalıpları kabul ed�p ölmektense ölmeden öncek� son �stekler�nde b�l�m� ve barışı
d�led�. Şu an b�l�m dünyasındak� en öneml� ödüllerden olan Nobel Ödüller�’n� b�ze
bıraktı.
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BİZİM
KALEMİMİZDEN

10

Henüz insanoğlu renkleri keşfetmemişken ve tüm renkler masumiyetlerini
korumayı sürdürürlerken başlarına geleceklerden habersiz bir şekilde
evrendeki görülebilir her şeyi renklendirmeye devam ediyorlardı. Hepsinin
doğadan gelen birbirinden eşsiz güzellikte isimleri vardı. Ancak siz onlara
doğadaki isimleriyle hitap etmezsiniz. Bu sebeple yaşanılanları anlatırken
renklere sizin koyduğunuz isimlerle hitap edeceğim. Mesela ıhlamur rengine de,
kuşkonmaz rengine de, soluk deniz rengine de “yeşil” diyeceğim; kiraz
renginden de, küpe çiçeği renginden de, alabalığı renginden de “pembe” diye
bahsedeceğim. Şimdi size sorsam “Çilek ne renktir?” diye eminim ki biriniz
pembe derken öbürü kırmızı der. Oysa çok basit, çileğin rengi “çilek rengidir” ne
kırmızıdır ne de pembe...Ama siz bunu anlamazsınız hatta saçma gelir
kulağınıza. Bu yüzden ne yazık ki tüm bu doğa renklerini siz insanların sebepsiz
yere oluşturduğu kalıplara sıkıştırmak zorunda kalacağım. Çünkü sizler çeşitlilik
sevmiyorsunuz. O kadar haz etmiyorsunuz ki farklılıklardan milyonlarca renk
tonunu bile tek bir kelimenin içine sıkıştırıp yok sayıyorsunuz. İşte her şey tam
olarak burada başlıyor. Çeşitliliğe, kendinden farklı olana tahammülü olmayan
insanlar ve evrendeki bütün gözle görülebilir varlıkları anlamlandıran
milyonlarca renk... Başta da bahsettiğim gibi asırlar öncesinde renkler için her
şey çok güzeldi. Beyazdan siyaha varana kadar bütün renkler huzur içinde
yaşıyordu. Tıpkı siz insanlar gibi hepsi birbirinden farklıydı ama onlar sizin
aksinize birbirlerine ihtiyaç duyduklarının farkındalardı. Yeşil, kahverengi
olmadan ağaçları; siyah, beyaz olmadan zebraları; turuncu, mor olmadan
cennet kuşu çiçeğini renklendiremeyeceğini bilirdi. Bu yüzden onlar birbirlerine
değer verirlerdi. Hepsinin ayrı ayrı görevleri olduğu gibi kişilikleri de çok
farklıydı. Mavi, özgürlükçü ve güvenilirken; pembe, şefkatli ve duyarlıydı. Gri,
istikrarlı ve uyumluyken; mor, hayalperest ve alçakgönüllüydü. Ve daha nice
renk nice güzel özelliğe sahipti.  Bu  kadar  güzelliğin karışımıysa  beyazın
          içinde  saklıydı. Beyaz, renkleri kendisinin içinde bir araya getirir ve onları     
          her daim masum güzel  duygularla kucaklardı; ta ki o gün siz insanlar 
          renklere de el uzatıncaya kadar...

Renklere Masumiyet Borcumuz Var

Eylül
Çiçek'23
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O gün her şeyin gayet normal ilerlediği sıradan bir gündü. Tüm renkler
görevlerini mutlulukla yerine getiriyordu. Renklerin görevlerini yapmalarının
karşılığı, insanların hissettiği güzel duygulardı. Bir insanın göğün mavisinde huzur
bulması, küçük bir çocuğun pembe bir pamuk şekerle mutlu olması ya da bir
adamın sevdiği kadının kızıl saçlarına aşk dolu şiirler yazması renkler için gayet
yeterli bir kazançtı. İşte tüm renkler hem kendilerini hem insanları mutlu etmek
için evreni renklendiriyorken kahverengi: “Zenci, zenci diyorlar!” diye çığlıklar
atmaya başladı. Renkler bu duruma anlam veremedi. Kahverengi, sesini biraz
olsun alçaltıp güç bela konuşmaya başladı. “Beyaz insanlar benim rengimde olan
insanlara ‘zenci’ deyip onları aşağılamaya, köle olarak kullanmaya başladılar.
Beni artık istemiyorlar, beğenmiyorlar. Hani hepimiz eşittik! Beyazın bana karşı
nasıl bir üstünlüğü olabilir? Ben bu durumu kabul etmiyorum. Sırf beyaz insan
sayısı fazla olduğu için benim rengimdeki insanların ne gibi bir suçu var da
beyazlar tarafından hor görülüyorlar? “ Tüm renkler kahverenginin sorduğu
sorulara karşılık sadece susmakla yetiniyorlardı. Kahverenginin haklı olduğu
apaçık ortadaydı. Ama ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. İnsanlar eşitliği bozmuş;
sakinliğin, samimiliğin rengi olan kahverenginin masumiyetini çalmışlardı. O günkü
karmaşa, kahverenginin: “Ben insanların ayrımcılık için kullandığı ve kötülüğü
hatırlatan bir renk olmak istemiyorum.” serzenişleriyle son buldu. Ancak bütün
renklerin içine kuşku tohumları ekilmişti bile.

Kahverenginin başına gelenler unutulmaya yüz tutmuşken ikinci bir vukuat daha
yaşandı. İnsanlar kız bebeklerine pembe, erkek bebeklerine maviden başka renk
giydirmez olmuşlardı. Kız çocuklarını pembe bebeklerle, erkek çocuklarını ise
mavi arabalarla oynatıyorlardı. Bir erkek çocuğu pembe bebekle oynamak isterse
de acımasız ve ayıplayıcı bakışlarını fırlatıyorlardı. Kadınlar mavi takım elbiseler,
erkeklerse pembe gömlekler giyemiyordu. Çünkü giyerlerse o tuhaf bakışlarla
karşılaşacaklarını biliyorlardı. Özgürlüğün rengi mavi de mutluluğun rengi pembe
de sadece iki farklı cinsiyeti temsil eder olmuşlardı. “Ama neden, neden insanlar
böyle yapıyor?”  diyordu ikisi de . “Bizler masumiyetin, huzurun renkleriyiz. Bu
masum çocuklar niye sadece ikimizden birini sevmek zorunda bırakılıyor? Neden
anne babalar çocuklarına kızsa pembe erkekse maviyi giydirmek zorunda
hissediyorlar? Ne zaman cinsiyetleri temsil etmek bizim görevimiz oldu? Büyükler
kızları ve erkek çocuğunu renk olmadan ayırt edemiyor mu? Hem zaten çocuklar
bütün renkleri severler. Onlar farklı olanı, masum olanı severler. Küçük bir erkek
çocuğu pembe balon alamayacaksa , bir kız çocuğu hayallerini pembeden
başka bir renkle süsleyemeyecekse biz hâlâ neden varız ki?” ve yine
derin bir sessizlik...
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Onlar da en az kahverengi kadar haklıydılar ama siz insanlar ,başta da dediğim
gibi, herkesi tek bir kalıba sığdırmak istersiniz. Kendi uydurduğunuz kurallarla
durduk yere kısıtlamalar getirirsiniz hayatlarınıza, hayatlarımıza. “Kızsa pembedir,
erkekse mavidir.” kadar saçma kısıtlamalar...İşte bu kuralın konduğu günde mavi
ve pembenin masumiyetini de çaldınız ellerinden. Bu son olaydan sonra da renkler
artık anlamışlardı, hepsi teker teker anlamlarını yitireceklerdi.   

Olanlar bunlarla sınırlı kalmadı. Kısa bir süre sonra da sadece mavi ya da yeşil
gözlü insanlara “renkli gözlü” denmeye başlandı. Kahverengi gözlü insanlar mı?
Onların gözleri renkli bile sayılmıyordu. Oysa renkler bu duruma anlam
veremiyordu. Beyaz tenli insanlar çoğunlukta olmaları nedeniyle üstünlük
sağlarken nasıl oluyor da mavi ve yeşil gözler nadirlikleriyle beğeni topluyordu?
Zeytin gözlü, deniz gözlü, ela gözlü deniyordu da niçin “tarçın gözlü” denmiyordu
mesela? Kahverengi, insanlar tarafından, gözlerin içinde bu kadar görünmezken
tenin üzerinde olunca nasıl bu kadar görünür oluyordu? Yine anlaşılır tek bir yanı
dahi olmayan insan uydurmalarıydı bunlar.  Ne yazık ki hiçbir şey bunlarla da son
bulmadı. Uyumun ve sorumluluğun rengi gri, gümüş tonunda olmadığı sürece
renkten sayılmaz oldu. Hayalperestliğin ve maneviyatın rengi mor, maddiyatı ve
parayı ; asaletin rengi siyahsa hüznü ve yası temsil eder oldu. Enerjinin rengi
kırmızıysa gelinlerin belinde kuşak olup bazılarının ölümüne bile sebep oldu. Böyle
böyle her renk siz insanlardan nasibini aldı.  Sizler onların masumiyetlerini teker
teker acımadan kendi renksiz dünyalarınızın içine hapsettiniz. Peki buna karşılık
renkler ne yaptı? Hiçbir şey. Onlar tüm bu yaşanılanlara rağmen hâlâ evreni
renklendiriyorlar. Ama artık aydınlık sandığınız her yer karanlık, baktığınız her şey
renksiz. Sizler sadece bakarsınız görmeye çalışmazsınız. Bu yüzden de ne
karanlığın ne de renksizliğin farkındasınız. Hani her yağmurdan sonra gökyüzünde
görmek için can attığınız görünce de mutluluktan havalara uçtuğunuz, göğün
sonsuz renkli kuşağı var ya “ o benim”. Ama ben bile renksizim artık. Bundan sonra
beni her gördüğünüzde anlattıklarımı hatırlayın. Hatırlayın ki içimdeki milyonlarca
rengi geri kazanabilmenin yollarını düşünün. Hatırlayın ki farklı olan her şeyi yok
etmeye, kalıplarınıza sığdırmaya çalışmaya bir son verin. Hatırlayın ki
çocuklarınızın dünyası da sizlerinki gibi karanlığa gömülmesin. Onlar farklıya da
aynıya da değer versin. Onlar bütün renkleri sevsin ve sizin renklerden çaldığınız
masumiyetlerini renklere geri versin. Onlar doğayı ve doğadan gelen her şeyi
korusun. Onlar sadece mor, turuncu, yeşil, sarı demesin. Ametist rengini de,
kehribar rengini de, ilkbahar tomurcuğu rengini de, altuni gelincik rengini de bilsin.
            Bütün bu farklı renkleri bilsinler ama o farklılıklara kucak açmayı da
            öğrensinler . Çocuklarınız böyle olsun ki ben yıllar sonra içimdeki renklerle 
            yeniden huzura kavuşabileyim. Siz insanlar da; karanlık dünyalarınızda
            aydınlığa , renksiz hayatlarınızda yeniden gökkuşağına ,bana, erişebilin...   



Engeller
Gerçekten Var mı?
B�rleşm�ş M�lletler tarafından engell�ler�n toplumsal yaşama tam ve d�ğerB�rleşm�ş M�lletler tarafından engell�ler�n toplumsal yaşama tam ve d�ğer
b�reylerle eş�t katılım sağlanmalarına �l�şk�n çalışmalar yürütülmüştür. Bub�reylerle eş�t katılım sağlanmalarına �l�şk�n çalışmalar yürütülmüştür. Bu
kapsamda engell�ler�n sorunlarına d�kkat çekmek ve onları daha �y�kapsamda engell�ler�n sorunlarına d�kkat çekmek ve onları daha �y�
anlayab�lmek �ç�n 3 Aralık, 'Uluslararası Engell�ler Günü' olarak �lan ed�lm�şt�r.anlayab�lmek �ç�n 3 Aralık, 'Uluslararası Engell�ler Günü' olarak �lan ed�lm�şt�r.
Ülkem�zde de çeş�tl� etk�nl�kler düzenlenerek eğ�t�m, sağlık, çalışma hayatıÜlkem�zde de çeş�tl� etk�nl�kler düzenlenerek eğ�t�m, sağlık, çalışma hayatı
g�b� alanlarda fırsat eş�tl�ğ� sağlanması ve farklılıklara saygı göster�lmes�,g�b� alanlarda fırsat eş�tl�ğ� sağlanması ve farklılıklara saygı göster�lmes�,
teknoloj� ve b�lg�ye er�ş�m�n bu b�reyler �ç�n ne kadar öneml� olduğuna d�kkatteknoloj� ve b�lg�ye er�ş�m�n bu b�reyler �ç�n ne kadar öneml� olduğuna d�kkat
çek�lerek toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Derg�m�z�n buçek�lerek toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Derg�m�z�n bu
sayısında bu kadar öneml� b�r günden, 3 Aralık Uluslararası Engell�lersayısında bu kadar öneml� b�r günden, 3 Aralık Uluslararası Engell�ler
Günü’nden, bahsetmemek olmazdı.Günü’nden, bahsetmemek olmazdı.

ENGELLERİ KOYANLAR VE AŞMAYA ÇALIŞANLAR
Engell� olarak b�r hayat sürdürmek… Çoğumuz bu konunun üstüne düşülmes�
gereken b�r konu olduğunun b�l�nc�nded�r. Eğ�t�m hayatımızın başından
sonuna, hayatımızın her köşes�nde b�ze kazandırılmaya çalışılan duyarlılığı
kazandığımızı düşünürüz. Fakat onları engell� yapan farkları har�ç b�zden
h�çb�r farkı olmayan dünyanın %15’�n� oluşturan �nsanların b�z�m empat�
eks�kl�ğ�m�z, konuya yeterl� zamanı ve emeğ� vermemem�z yüzünden
hayatlarının b�z�mk�lerden zor olmasını yeter� kadar �drak edeb�ld�k m�? İdrak
edeb�ld�k d�yel�m, bugüne kadar bu konuda neler yapmışızdır? Bu özel
�nsanlardan b�r�s�n�n hayatına ne kadar dokunab�lm�ş, yalnızca kend�m�z�
düşünmey� ne kadar aşab�lm�ş�zd�r? Bu düşünceler�m�z� yazının sonuna kadar
saklayalım.
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Engell� b�reyler�n günlük hayatlarını
sorunsuz sürdüreb�lmes� �ç�n her
b�nanın, her yolun, her taşın yer�n�n
ve şekl�n�n düşünülmes� gerek�yor.
Henüz bunda yeterl� b�r başarıya
ulaşamamışken, �nsanların engell�
b�reyler �ç�n yapılan asansörler�, park
yerler�n� ve b�rçok yardımcı aracı
kullanmakta onlardan öncel�kl�
olduklarını düşündükler�n� kanıt-
layan benc�l hareketler�n� görüyoruz.
Görme engell�ler�n yürümek �ç�n
kullandığı sarı ç�zg�ler�n üstüne
araba park eden, tekerlekl�
sandalyel� b�r b�rey�n önünde
asansöre g�rmek �ç�n b�rb�r�n� ezen,
kaldırıma çıkamadıkları

�ç�n yapılan rampaları bozan �nsanlar
bu hareketler�yle b�r �nsana ne kadar
zarar verd�kler�n� b�lm�yorlar veya
umursamıyorlar. Bütün f�z�ksel
engeller� aştıklarını varsayalım, bu
sefer de önler�ne b�r de duygusal
engeller koyuyoruz. Yolda
yanımızdan geçerlerken d�k d�k
bakıyoruz gözler�m�zde b�r acımayla.
B�r �şe heveslend�kler�nde yüzler�ne
'’Sen yapamazsın.’’ demesek de
bakışlarımızla, m�m�kler�m�zle dem�ş
kadar oluyoruz. Toplumda alt sınıf
muameles� yapıyoruz. Yakınlarına
yük b�le görüyoruz bu �nsanları. Bu
f�k�rler�m�z� aştığımızda neler
olab�leceğ�n� b�r görel�m m�?

Stephen Hawk�ng, amyotrof�k lateral
skleroz (ALS) hastalığına sah�pt�. Motor
nöronların zamanla yüzde seksen�n�
öldürerek s�n�r s�stem�n� felç eden; ancak
beyn�n z�h�nsel faal�yetler�ne
dokunmayan bu hastalık, Hawk�ng'�
tekerlekl� sandalyede yaşamaya mahkûm
ett�. Fakat bu engel� onun bütün
dünyanın tanıdığı ve hayran olduğu k�ş�
olmasını    engelleyemed�.     Stephen
Hawk�ng kuantum f�z�ğ� ve kara del�klerle
�lg�l� �dd�alarıyla, bugün yaşayan b�l�m �nsanları arasında dünyada en çok
tanınan �s�md�r. E�nste�n’dan bu yana  dünyaya  gelen  en  parlak  teor�k  f�z�kç�    
            olarak kabul ed�lmekted�r.

ENGELLERİ TANIMAYANLAR
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Chr�sty Brown bey�n felc� �le dünyaya gelm�ş ve
uzun süre hareket ve konuşma yetenekler�
olmadan yaşamıştır. Doktorların Chr�sty’n�n
öleceğ�n� söylemes�ne aldırmayan annes�n�n
�nancı ve desteğ� sonuç verd� ve Chr�sty Brown
sol ayağını kullanarak yazmayı ve res�m yapmayı
başardı. Sadece sol ayağını kullanarak yazdığı
eserler, onun dünya çapında b�r üne kavuşmasını
sağlamıştır. Kend� hayat h�kâyes�n� yazdığı Sol
Ayağım (My Left Foot) adlı eser� f�lme alınmıştır.
Başrolünü Dan�el Day-Lew�s'�n oynadığı Sol
Ayağım f�lm� büyük b�r başarı kazanmıştır.

dan profesörler kend�s�n�n bey�n fonks�yonlarını �ncelem�ş, bunun sonucunda
Eşref Armağan'ın b�r nesneye dokunduğunda beyn�ndek� görülen c�s�mler�n
algılanması �le �lg�l� bölümün harekete geçt�ğ�ne şah�t olmuşlardır. Amer�ka ve
Avrupa’da serg�ler açan Armağan, Amer�ka esk� başkanlarından Cl�nton’ın da
portres�n� yapmıştır.
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Ufuk Koçak, 1999 Gölcük Deprem�’nde bacaklarını
kaybetmes�nden sonra spora, tekerlekl� sandalyede
ten�s ve basketbol oynayarak başladı. Sonrasında
Değ�rmendere Sualtı Kulübü �le çalışmaya başladı ve su
altına adım attı. Türk�ye’n�n �lk engell� dalış eğ�tmen�
oldu.   2014   yılında   da   22   metreye   dalarak 
Dünya  Bedensel  Engell�  Değ�şken  Ağırlık  İp 
Destekl� Palets�z Serbest Dalış Rekoru’nu kırdı.

Eşref Armağan doğuştan görme engell�
Türk ressamdır.  Yaşamı boyunca gör-
med�ğ� nesneler�n maket modeller�ne
parmak uçlarıyla dokunarak onları
başarıyla resmedeb�lm�şt�r. H�ç görme-
d�ğ� nesneler� dokunduktan sonra
resmedeb�lme yeteneğ� neden�yle
Harvard Ün�vers�tes� nöroloj� b�l�m dalın-

Ludw�g van Beethoven 47 yaşında �ş�tme problemler�
yaşamaya başlamış ve 1817’de tamamen sağır
olmuştur. Bu dönemden sonrak� engel� müz�k
yaşamını h�çb�r şek�lde etk�lemem�şt�r ve 9. senfon�y�
�ş�tme yet�s�n� tamamen kaybett�kten sonra
bestelem�şt�r.



ENGELLERİ KOYANLAR VE AŞMAYA ÇALIŞANLAR

Bu yazımızla gündem�m�zde genell�kle en fazla 1 dak�kalık yer kaplayan buBu yazımızla gündem�m�zde genell�kle en fazla 1 dak�kalık yer kaplayan bu
öneml� konu üzer�ne düşünmen�z� sağlamayı amaçladık. Engell� b�reylereöneml� konu üzer�ne düşünmen�z� sağlamayı amaçladık. Engell� b�reylere
yeterl� desteğ� verd�ğ�m�zde b�rl�kte çok büyük �şler başarab�leceğ�m�ze veyeterl� desteğ� verd�ğ�m�zde b�rl�kte çok büyük �şler başarab�leceğ�m�ze ve
aramızdak� her türlü farkı aşarak b�rçok sorunun üstes�ndenaramızdak� her türlü farkı aşarak b�rçok sorunun üstes�nden
geleb�leceğ�m�ze �nanıyoruz. Umarız k� s�ze anlattıklarımız vegeleb�leceğ�m�ze �nanıyoruz. Umarız k� s�ze anlattıklarımız ve
gösterd�kler�m�zle h�sler�n�z� b�razcık olsun harekete geç�reb�lm�ş, kalb�n�zegösterd�kler�m�zle h�sler�n�z� b�razcık olsun harekete geç�reb�lm�ş, kalb�n�ze
dokunab�lm�ş�zd�r.dokunab�lm�ş�zd�r.

Dünyamızda ve ülkem�zde yaşadıkları bütün bu olumsuzluklara veya
tepk�s�zl�klere rağmen aramızdan çıkıp parlayan, bazılarımıza umut ışığı olan
engell� b�reyler var. Büyük destekç�ler� olan yakınları sayes�nde yapab�ld�kler�n�
gördüğümüzde, ş�md�ye kadar k�m b�l�r kaç yeteneğ�n destek göremed�kler�
�ç�n öylece sönüp g�tt�kler�n� düşünmeden edem�yor �nsan.

Neyse k� toplumun b�r kes�m� engell�
b�reyler� görmezden gelmek yer�ne onlara
�nanmanın, yardımcı olmanın önem�n�
kavramış durumdadır. Ülkem�zde engell�
b�reyler� destekleyen b�rçok kurum ve
kuruluş vardır. Bunların büyük b�r
çoğunluğu gönüllülük esası �le çalışır. S�z de 

çeş�tl� şek�llerde yardımcı olmak �ç�n gönüllü olup haftada boş geç�receğ�n�z
b�rkaç saat� b�r �nsan �ç�n büyük anlam �fade eden akt�v�teler yaparak
harcayab�l�rs�n�z. Yeterl� zamanınız yoksa çevren�zdek� yardıma muhtaç
engell� vatandaşlara madd� yardımda da bulunab�l�rs�n�z.

16

ENGELLERİ KALDIRANLAR

3 ARALIK DÜNYA 
ENGELLİLER GÜNÜ

Azra
Yavuz'23



MEHMET
ERDEM'97
Mehmet ERDEM, daha önce bizler gibi İzmir Fen sıralarında oturmuş, Boğaziçi
Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun olup akademik eğitimini
tamamlamış. Küçüklüğünden beri büyük tutkusu olan müzik yolunda başarıyla
ilerlemiş, ilerlemesiyle tanınmış, tanınmasıyla da sevilmiş bir isim. Mezun olalı
yıllar geçse de, liseden sonra hayatını değiştirecek çok şeyler yaşasa da hâlâ
İzmir Fen’i unutmadığını röportajımızı hazırlarken bizler hissettik. Siz değerli
okuyucularımızın da bu duyguyu yakalayacağınıza eminiz.  Eğer siz de bir İzmir
Fenli iseniz, San Francisco’da dahi olsanız okulumuzdan ve mezunlarından
ayrılamayacağınızı da ayrıca belirtmek isteriz. :)

İFL Medya olarak KUASAR Aralık sayımızda kendilerine yer
vermekten çok memnunuz. Bizleri kırmayıp dergimizde yer aldıkları
için çok teşekkür ediyoruz. 17



Aslen Malatya, Arapkirli olan Mehmet ERDEM, 1978’de Manisa’da doğdu.
Ortaöğrenimini İzmir Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi
Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Babası klarnet,
dayısı bağlama çalardı. Bu nedenle müzikle erken yaşta tanıştı. İlk çaldığı
enstrüman 5 yaşındayken sahip olduğu mandolindi. Daha sonra bağlama ve
cümbüş de çalmaya başladı. Lise döneminde çeşitli gruplarda müzisyen ve
vokalist olarak yer aldı.  1997 yılında üniversite eğitimi için İstanbul’a
gelmesinin ardından çeşitli mekanlarda müzisyenlik yaptı. 1999 yılından
itibaren müzikal anlamda bir okul olarak değerlendirdiği Kardeş Türküler
grubuna katılmasıyla profesyonel müzik hayatına başladı. Birçok sanatçının
albümünde stüdyo müzisyenliği yaptı. Bu dönemde önemli müzisyenlerden
ud, cümbüş, perdesiz gitar, bağlama dersleri aldı. Film ve dizi müzikleri
besteledi.  2009 yılında Tarık Akan ve Şerif Sezer'in başrol oynadığı Deli Deli
Olma filmine yaptığı müzikle Altın Portakal‘da en iyi film müziği ödülünü aldı.
Leyla ile Mecnun, Kuzey Güney, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Deliha 2
dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Mehmet Erdem K�md�r?

             Gerek vizyon, gerek kültürel açıdan kendini tam anlamıyla geliştiren bir 
      mezunumuzsunuz. İzmir Fen Lisesi’ndeki müfredat ve eğitimci kadro,
özgüvenle adım atmanıza yardım etti diyebilir miyiz?

Tabii ki de çok faydası oldu. Alanında yetkin hocalarımız bizi her açıdan çok iyi
yetiştirdiler. Birçok insanın üniversitelerde öğrendiklerini biz ezberlemeden özünü
anlayarak öğrendik. Buradan üzerimizde emeği olan herkese teşekkür ederim
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           İzmir Fen Lisesi, sunmuş olduğu 
   akademik ve sosyal olanaklarla
geleceğe çok iyi hazırlıyor. Henüz lise
öğrencisiyken kendinizi uluslararası
platformlarda ifade etme olanağı
buluyorsunuz. Liseden ne istediğini
bilen biri olarak mezun oluyorsunuz.
İzmir Fen Lisesi hayatınızda nasıl etkiler
bıraktı?
Çok güzel dostluklar bıraktı öncelikle.
Bunun yanı sıra bilimsel bakış açısı
kazandık. Bu da hayat boyu olaylar
karşısındaki davranışlarımızda büyük
etki sağladı.

          Yatılı okumak her ne kadar zor olsa 
     da geçmişe bakınca gülümseten
anılar bırakır. Sizin de birçok
röportajınızda belirttiğiniz gibi gerçek
arkadaşlıklar ediniyor, gerçek hayatlar
yaşıyoruz daha 14 yaşındayken. Oda
arkadaşlarımızla 4 yıl boyunca tüm ruh
hallerinde, tüm zorluklarda beraberiz.
Güncel durumda bunları yaşayan biri
olarak değerinin farkındayım. Fakat
meslek hayatına başlayınca herkes
kendi sorumlulukları arasında
kayboluyor. Siz bu yoğunluğunuza
rağmen yine de başta oda arkadaşlarınız
olmak üzere 97 mezunları olarak
görüşüyor musunuz?
Hayat herkese farklı yönler çizdi, çok sık
görüşemesek de birbirimizden haberdar
oluyoruz. Hemen herkes uğraştığı
alanda çok başarılı oldu bu da beni çok
mutlu ediyor. Amerika turnesi San
Francisco ayağında eski mezunların
“İzmir Fen!” tezahüratlarını duyup çok
şaşırmıştım. İzmir Fenliler bir şekil
görüşüyorlar işte.

            Kendi adıma konuşayım yurtta 
     kaldığım ilk zamanlar etrafımda
herkes ağlıyorken ben henüz hiçbir
şeyin farkında değildim. O gün neler
yaşadığınızı siz hatırlıyor musunuz?
Tabii hatırlıyorum herkes çok
heyecanlıydı. Türkiye’nin dört bir
yanından gelen öğrenciler olarak ne
olduğunu idrak etmeye çalışıyorduk.
Benim ortaokuldan ve dershaneden
tanıdığım çok kişi vardı o yüzden o kadar
yabancılaşmamıştım. Hatta üzülenleri,
kaygı duyanları yatıştırmaya çalıştık
bütün gece.

           İzmir Fen Lisesi’nde olimpiyat 
           takımına girmiş miydiniz?
Matematik ve geometrim iyiydi, ancak
olimpiyat takımına girecek kadar çok
sabredip çalışamadım. Dönemimizde çok
başarılı arkadaşlarımız vardı. Hatta
madalya alan arkadaşlarımız bile
olmuştu.
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             İFL gelenekleriyle yaşayan bir okul. Döneminizde hatırladığınız bu tür okul 
              geleneklerinden bahseder misiniz?
Okulun en büyük geleneği tosmaktır herhalde, hala bu tabir kullanılıyor mu
bilmiyorum ama. Arada sabahları hocalarımızdan izinle kahvaltı öncesi futbol maçı
yapardık. Akşam etütü öncesi Bornova’ya gidip bir şeyler yiyip dönerdik. Etütten
sonra da genelde basket oynardık.
             İFL mezunları hayatın her alanında yer alan aktif kişilikler. Siz de 
              okulumuz mezunu olmanın ayrıcalıklarını hissediyor musunuz?
Tabii ki. İzmir Fenli olduğumu her zaman gururla söylüyorum. Yeni mezunların da
gururla söyleyeceklerine eminim.

             Mezunlarımızla bir araya geldiğimiz etkinlikler var. İdaremiz her sene          
       “Kuzu Günü” düzenleyerek bir dönemin eski arkadaşlıklarını bir araya
topluyor. Böyle bir fırsatınız olursa katılmayı düşünür müsünüz?
Program uyarsa katılmak isterim, memnuniyetle.

             İzmir Fen Lisesi her yıl sene sonunda bahar şenlikleri düzenliyor. Mezun 
              olduğunuz liseye yıllar sonra konser için gelmeyi düşünür müsünüz?
Çok isterim, bu bahar pandemi koşulları izin verirse görüşmek dileğiyle.

             Boğaziçi Üniversitesi’nin mezunlarının iş hayatında ne kadar başarılı 
           olduklarını görüyoruz. Siz Mehmet ERDEM olarak hem üniversitenizin size
katmış olduğu vizyonun önemini kavramış, hem de uygulamışsınız. Bu sene
üniversite sınavına girecek olan 21 dönemi öğrencilerinden Boğaziçi Üniversitesi
hedefleyenlere ne söylemek istersiniz?
Öncelikle Boğaziçi Üniversitesi kampüs olarak çok iyi bir konumda bulunuyor.
İstanbul’a gelmek isteyenler onun güzel manzaralarını görme şansını da yakalıyor.     
               Yurt olanakları arkadaş çevresi edinmede çok büyük kolaylık ki İzmir 
               Fenlilerin yurt tecrübesi burada avantaja dönüşüyor. Hepinize sınavda 
               başarılar diliyorum, gönlünüzdekinin olması temennisiyle.



           Bilgi birikiminiz ve mühendislik       
          perspektifinizin günlük hayatınızda
yeni bir pencere açtığını illaki
düşünüyorsunuzdur. Bu pencere hangi
alanlarda farklı bir bakış açısı sunuyor?
Ne işle uğraşırsanız uğraşın; hayat,
problemleri çözmek üzerine kurulu. Her
işte bir planlamaya ve aksilik anında
çözüm üretmeye ihtiyaç var.
Mühendislik fark etmeden bir sürü yerde
bana yardımcı oluyor. Yaptığımız
müziğin duygusal bir tarafı olduğu kadar
da teknik bir tarafı var. İyi ki böyle bir
eğitim aldım diye düşünüyorum.

           Tüm dünyayı evlere kapatan bu 
    çaptaki bir salgın kültür sanat
dünyasının geleceğini nasıl etkile-
yecektir sizce?
Müzik piyasasında çok büyük bir boşluk
oluştu çünkü hiçbir zaman bu kadar
uzun süreli bir konsersizlik dönemi
olmamıştı. Seyirci bazlı işler tamamen
durdu. Dünyada da herkes ürettiği
müziği insanlara canlı çalmak hedefiyle
meydana getiriyor. Dijital dinlemelerde
artış oldu ancak bunun icracılara bir
katkısı olmadığı için müzisyenler çok zor
bir dönem geçiriyor. Yakın zamanda
salgının etkisini yitirmesiyle tekrar
normale dönülecek diye düşünüyorum.

            Küçüklüğünüzden beri müzikle  
         ilgili olsanız da bizlere sizi kazan-
dıran Sezen Aksu’nun bir şarkısını
coverlamanız. Bu noktada Sezen Aksu’
nun hayatınızda ayrı bir yeri vardır diye
tahmin ediyoruz.
Sezen Aksu’nun birçok insanda ayrı bir
yeri olduğunu düşünüyorum. Bizim
coğrafyamızın müzikal özeti gibi. Ben de
onun şarkılarını söyleme, tanışma fırsatı
yakalayan şanslı müzisyenlerdenim.
Daha nice şarkılar yapsın bizlere.

            Covid-19  önlemlerinden en çok    
           etkilenen alanlardan biri de kültür
sanat oldu. Mehmet ERDEM yaşadığımız
olağanüstü günlerde neler yapıyor?
Müzisyenler konser hariç genelde
evlerde ve stüdyolarda vakit geçirir
zaten. Kendimi geliştirmeye çalıştım;
okudum, izledim, enstrüman çalıştım.
Yeni albümün de bitmek üzere olduğunu
söyleyebilirim.
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             Üniversite yıllarından süregelen bir serüveniniz var. Niye ilk albümünüzü 
              34 yaşında çıkardınız?

             Hayatınızda “İyi ki oradaydım.”, “İyi ki bunu yaşamışım.”  yoksa bugünkü 
              Mehmet ERDEM olamazdım dediğiniz bir nokta var mı?

          Bir başarı var. Peki, bu başarının uzun 
     vadedeki hedeflerinize bir etkisi oldu mu?
Başarınızın hayatınıza etkisi, o süreçten sonra
nasıldı?  

          Öğretmen bir anneniz var, eğitimci bir ailede 
           yetişmişsiniz. Başarılı zeki bir öğrenci, alanın-
da uzman bir müzisyensiniz. Ortaya çok renkli bir
karakter yapısı çıkıyor. Öğrencilik yıllarında zor
olmuyor muydu onca sorumluluğu taşımak?
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Şartlar o zaman oluştuğu için o zaman çıkardım. Üniversitedeyken Kardeş
Türküler grubunda 7-8 sene kadar yer aldım. Daha sonra film ve dizi müzikleri
yaptım. Oralarda söylediğim bir iki şarkıdan sonra albüm teklifi geldi ve “Herkes
Aynı Hayatta” albümünü çıkarttık.

Hayat iyi kötü tecrübelerimizin bileşkesi zaten, birçok konuda şanslı da olduğumu
düşünüyorum ve şükrediyorum. Yaşadığımız her şeyle beraber biz, biz oluyoruz.
Hata da yapsak ders çıkarıp hayat mücadelesine devam etmek lazım. Birçok 'iyi
ki’nin içinde “İyi ki İzmir Fen Lisesi’nde okumuşum.” da var tabii.

Benim hedefim istediğim gibi müzik yapmaktı, çok
şükür oldu. Müzik dipsiz bir kuyu olduğundan bu
yolculuğun sonunu göremiyorsunuz. Başarı bizi
motive ediyor tabii ama yolun uzunluğuna bakınca
daha yapılacak o kadar çok şey var ki…

Boğaziçi’ndeyken konserler ve sınavlar çok çakışıyordu o yüzden kaldığım dersler
olmuştur. Ama sonradan telafi ettim ve mezun oldum. İnsanın kafasını yorduğu
farklı disiplinler olması onu zenginleştiriyor bence, çok yönlü düşünebilmeyi
sağlıyor.
           Yetenekli ve sizin geçtiğiniz dönemleri geçme isteğinde olan bir hayranınız 
            size ulaşmayı başarsa, bir şans istese ona nasıl rehberlik ederdiniz?
Öncelikle özgün olmak gerekiyor, eski tabirle şahsına münhasır yani. İnat etmek
şart ve inanmak her işte olduğu gibi. Bize ulaşan yardımcı olduğumuz arkadaşlar
oldu. Kendi yapmak istediğim müziğe yakın bulduğumuz arkadaşlara da kapımız
açık, elimizden geleni yapmaya çalışırız.



Turnelere çok yol yaptık ve çok da
yorulduk ama bir kişinin bile mutlu
ayrılması bizim motivasyonumuz. Her
zaman hayatında ilk defa konsere gelen
biri varmış da ona çalışıyormuşuz gibi
düşünmeye çalışıyorum. Konserlerin de
eğlenceli olduğu kadar yorucu bir etkisi
var tabii, farklı şehirler, farklı insanlar…
Ama denildiği gibi müzik her yerde
müziktir.

           Sizin başarınızdan ilham aldığını 
           söyleyen Manisa’dan veya dışarı-
dan herhangi birine hiç rastladınız mı?
Almadım ama şarkılarımızı kendi
yorumlarıyla paylaşan birçok
arkadaşımız var bu bizi mutlu ediyor.
Tanımadığınız birinin hayatında yer
almak garip bir duygu ve çok sorumluluk
hissettiriyor.

             2020; genel anlamıyla birçok 
     zorluğu ve fazlaca değişimi de
beraberinde getiren bir yıl oldu. Tüm bu
olumsuzluklara rağmen yine de bu yıla
dair hoş hatırlayacağınız bir anınız var
mı?
Bu yıl bütün insanlığa sabrı ve farklı
yerlerde de olsak ortak sıkıntılarla
birlikte başa çıkmamız gerektiğini
öğretti. Herkes kendisiyle yüzleşme
şansı edindi. Bu hayat hızının içinde
bunlar da önemli kazanımlar bence.

          Son olarak İzmir Fen Lisesi öğrenci 
         ve mezunlarına KUASAR aracılığıy-
la iletmek istediğiniz bir mesajınız var
mı?
Öncelikle herkese sağlıklı, huzurlu,
başarılı yıllar dilerim. KUASAR Dergisi
Yayın ekibine ve sınava gireceklere de
ayrıca başarılar. Tüm öğretmenlerimize
de sevgiler ve saygılar.

           Zevkle yaptığımız işler sorumluluk 
          sıfatını aldığı zaman yorucu ve can
sıkıcı olabiliyor. Müzik sizin hayatınızda
hep olduğu yerde kaldı mı yoksa
gözünüzde değişim gösterdi mi?
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Son olarak bu röportajı gerçekleş-
tirmemizde yardımları dokunan Adil
KAYNAR’a da çok teşekkür ediyoruz.

Ceyda 
Bursalı'23



Türk�ye Cumhur�yet�’n�n kurucusu Atatürk, Türk
kültürünü çağdaș meden�yet sev�yes�n�n üzer�ne
çıkarma hedef� doğrultusunda Türk İnkılâbını
tamamlayıcı b�r unsur olarak spor faal�yetler�ne de
önem verm�ș, hatta bu alanda yapılacak
çalıșmaları aslî ve vatanî b�r görev addetm�șt�r. Ve 

yaptığı çalıșmalardan bahsedecek
olursak Atatürk dünyada �lk defa beden
eğ�t�m�n� mecbur� kılan devlet adamı o
oldu. Yalnız kağıt üzer�nde ve nutuklarda
değ�l bunu b�lf��l yer�ne get�rd�.
Stadyumlar ve çeș�tl� spor merkezler� tes�s
ett�rd�. Halkevler�n�n spor kollarını b�zzat
mürakabe ett�. 19 Mayıs Gençl�k ve Spor
Bayramını �lan ett�. Atatürk her zaman
sporcunun yanında olmuș el�nden gelen�
yapmıștır. Bunlar yanın da zaten Atatürk
kend�s� de sporcu b�r k�ș�l�ğe sah�pt�r , en
sevd�ğ� spor �se güreșt�r. B�raz da
Atatürk’ün spor ve sporcular hakkında
söyled�ğ� bazı sözlerden bahsedel�m:
"Spor yalnız beden kab�l�yet�n�n b�r
üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu
�șe yardım eder. Zeka ve kavrayıșı kısa
olan kuvvetl�ler , zeka kavrayıșı yer�nde 

olan daha az kuvvetl�lerle bașa çıkamazlar. Ben
Sporcunun zek� çev�k aynı zamanda ahlâklısını
sever�m."
"Cumhur�yet, f�kren, �lmen ve bedenen kuvvetl� ve
yüksek sev�yel� muhafızlar �ster."
"Dünya spor hayatı ve spor dünyası çok müh�md�r.
Bu kadar müh�m olan spor hayatı, b�z�m �ç�n
dağa müh�md�r."
"Ben sporcunun zek�, çev�k ve aynı zamanda
ahlaklısını sever�m."

Mustafa
Kemal
Atatürk'ün
Spora Verd�ğ�
Önem

SPOR KÖSESI
.

.
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30 Ek�m 1960'da V�lla F�or�to'da (Arjant�n) doğan ve belk�
de tar�h�n en �y� 10 numarası olarak hatırlanacak D�ego
Armando Maradona 24 Kasım 2020'de ev�nde geç�rd�ğ�
kalp kr�z� sonrası ölü bulundu. Kar�yer�nde Argent�nos
Jun�ors, Boca Jun�ors, Barcelona, Napol�, Sev�lla ve
Newell's Old Boys takımlarının formasını terletm�ș olan ve
Tanrının El� lakabıyla tanınan esk� futbolcu Napol�
taraftarını yasa boğdu!

Kadın R�tm�k C�mnast�k Grup M�ll�
Takımı, Ukrayna’da düzenlenen R�tm�k
C�mnast�k Avrupa Șamp�yonası’nda ‘3
çember 2 labut’ alet�nde altın madalya
kazandı. Türk�ye C�mnast�k Federasyonu
Bașkan Vek�l� Emre Bağcı, bunun
ș�md�ye kadar r�tm�k c�mnast�kte alınan
en büyük bașarı olduğuna d�kkat
çekerken, takım kaptanı Duygu Doğan
�se bu gururu Türk m�llet�ne yașattıkları
�ç�n çok mutlu olduklarını söyled�. Emre
Bağcı:  “Bu çok büyük b�r bașarı,
c�mnast�kç�ler�m�z çok büyük b�r bașarı
elde ett�ler. R�tm�k c�mnast�kte șu ana
kadar tar�h�m�zde madalya değ�l
aslında f�nale kalma bașarısı b�le
gösteremem�șken, b�reyselde ve grupta,
sporcularımız grup müsabakalarında
öncel�kle f�nale kaldılar, sonrasında
altın madalya alarak b�r �lk�
gerçekleșt�rd�ler" Tebr�kler  Kadın R�tm�k
C�mnast�k Grup M�ll� Takımı!

İRFAN CAN'DAN ȘAMPİYONLAR 
LİGİNDE ȘOV
Trabzonspor kar�yer�nde 1 sezonda 27
gol atıp RB Le�pz�g'e transfer olan
golcü. Bundesl�ga kar�yer�nde henüz
golü olmamasına rağmen Le�pz�g
formasıyla �lk golünü Șamp�yonlar L�g�
H grubunda 90+2'de Med�pol
Bașakșeh�r ağlarına bıraktı. 4-3 b�ten
maçta İrfan Can Kahvec� adeta
yıldızlaștı ve Șamp�yonlar L�g� tar�h�nde
ceza sahası dıșından atılan gollerle
hat-tr�ck yapan �k�nc� oyuncu oldu,
fakat İrfan Can’ın șovu yeterl� olmadı ve
Alexander Sørloth’un attığı golle
tems�lc�m�z Med�pol Bașakșeh�r
maalesef gruptan çıkamadı.

Spor Köşes�
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Hüsey�n Emre Sakçı 1997 yılında İzm�r'de dünyaya gelm�șt�r. Yüzmeye 3 yașında
bașlamıștır. 15 yașında A M�ll� Takım'a seç�lm�șt�r. 2005 yılında �lk defa Ege
Ün�vers�tes�'nde l�sanslı yüzücü olarak bașlamıștır. 2010 yılında Fenerbahçe'ye
transfer olmuștur. Emre Sakçı, 2015 yılında 26.67'l�k dereces�yle gençler dünya
rekoru kırarak erkeklerde tüm yaș gruplarında dünya rekoru kıran �lk Türk sporcu
olmuștur. 2018'de Ç�nde 25.89'luk dereces�yle dünya beș�nc�l�ğ� elde etm�ș,
2019 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Șamp�yonası 50m. kurbağalamada gümüș
madalya kazanmıștır. 2020 yılında, Budapește'de düzenlenen Uluslararası
Yüzme L�g�'nde 25.74'lük dereces�yle erkekler kısa kulvar 50 metre
kurbağalamada b�r�nc� gelm�șt�r. Emre Șakçı bu sonuçla Türk�ye rekorunu
kırmıștır. Ardından erkekler 100 metre kurbağalamada da 56.62'l�k dereces�yle 
üçüncülük elde etm�șt�r. Uluslararası
Yüzme L�g�’nde 100m kurbağa-
lamadak� 55.74’lük dereces�yle
Avrupa rekoru kırdı. Bundan öncek�
Avrupa        rekorunu        4 gün      önce
Belaruslu Ilya Shymanov�ch kırmıștı.
Shymanov�ch, Budapeștedek� Uluslar-
arası Yüzme L�g�'nde 55.86'lık b�r
derece elde etm�șt�.

Parlayan Sporcu Emre Sakçı

Spor Soruları
Köşes�

1-NBA tar�h�nde en fazla
șamp�yonluk kazanan takım  
 hang�s�d�r?
A) BOSTON CELTICS
B) LOS ANGELES LAKERS
C) MIAMI HEAT

2-1930 yılında oynanan �lk
Dünya Kupası'nı hang� ülke
kazanmıștır?
A) BREZİLYA
B) ALMANYA
C) URUGUAY

CEVAPLAR: 1.                            2.

                     

BOSTON CELTICS (doğru
cevap), NBA tar�h�nde 1957,
1959, 1960, 1961, 1962, 1963,
1964, 1965, 1966, 1968, 1969,
1974, 1976, 1981, 1984, 1986,
2008 yıllarında șamp�yonluk
yașayan takım 17 șamp�yonluğa
sah�pt�r. Șamp�yonluk
sayılarında 2. takım �se 16
șamp�yonluğa sah�p LOS
ANGELES LAKERS’tır. 

                     

Uruguay m�llî takımı 1930'da
düzenlenen �lk FIFA Dünya
Kupası'nı kazanma bașarısı
gösterm�șt�r. 1950'de bu
mutluluğu �k�nc� kez yașayan
Uruguay șu anda esk�
günler�nden uzaktadır.

                     

Yasin
Gököz'24

Necati
Kagan
Yarımçam'24

-

Spor Köşes�



K�m?
Söyleyemeyeceğ�m, anlatamayacağım şeyler oluyor

�ç�mde
Söylenemeyecek, anlaşılamayacak şeyler

Anlatamıyorum çünkü henüz ben anlayamadım
kend�m� 

Söyleyem�yorum çünkü henüz ben duyamadım
�ç�mdek� ses�

Dans edem�yorum f�k�rler�mle
Çünkü �ç�mdek� müz�kte henüz b�r ahenk yok

B�r karmaşa hak�m �ç�mde;
Duygularıma hak�m, düşünceler�me hak�m,

müz�ğ�me hak�m...
B�r karmaşa var bende nedend�r b�l�nmez 

B�l�n�r de ben b�lemem,
S�ze anlatır da bana anlatmaz sebeb�n�

Söyler s�ze merak ett�kler�n�z� de söylemez bana
Küsmüş sank� benl�ğ�me, ruhuma, BANA.

Ama k�m?
B�r adı var ama söylem�yor

B�r s�lüet� var ama gösterm�yor 
B�r� olduğunu çıkarmak b�le zor ama h�ssed�yorum 
Ne h�ssett�ğ�m�n adını b�l�yorum ne de h�ssett�ren�n

Sadece b�r� ve h�ssett�rd�ğ�
Ama K�m?

Buse Nur 
Mutlu'24
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Carl G. Jung 1875 yılında İsv�çre’de b�r
papazın oğlu olarak dünyaya geld�.
Babasının zayıf b�r �nsan olduğu
söyleyen Jung annes�n� �se �ç�nde �k�
k�ş�l�k -sevecen ve k�bar, katı ve uzak-
barındıran b�r kadın olarak
tanımlamıştır. Kar�yer�n� tıp fakül-
tes�ndek� arkadaşlarının aks�ne ps�k�yatr�
alanına yönelten Jung ün�vers�te
arkadaşlarını şaşırttı ve onlar tarafından
tepk� topladı. Daha sonra b�rçok ünlü
ps�k�yatrın yanında as�stanlık yapma
şansı elde ett�. İlerleyen zamanlarda
Freud �le tanışan Jung’un aralarında b�r
baba oğul �l�şk�s� gel�şt� ama bu �l�şk�  
 Freud ve Jung’un f�k�rler�n�n b�rb�rler�ne
                ters düşmes�  sebeb�yle kısa 
                sürdü. 

Freud ve Jung’un yol ayrılıklarına sebep
olan temelde 2 farklı düşünce vardı.
Bunlardan b�r�nc�s� Freud’un �nsan
mot�vasyonuna sadece c�nsel yönden
bakmasıydı, �k�nc�s� �se Freud
b�l�nçaltının sadece k�ş�sel ve b�reysel
olduğunu düşünüyordu ama Jung buna
karşı olarak b�l�nçaltını kolekt�f olarak
tanımlıyordu. Bu f�k�r ayrılıklarının
sonucu olarak Freud ve Jung yollarını
ayırma kararı aldılar. Bu yol ayrımı
Jung’un kend� düşünceler� ışığından
g�tmes� �ç�n öneml� b�r adım oldu. Daha
sonralarında cesaret�n� toplayan Jung
Freud �le ters düştüğü konularda kend�
f�k�rler�n� yazmaya başladı. Bu f�k�rler
doğrultusunda ruhun har�tasını
oluşturdu.

CARL GUSTAV
JUNG: RUHUN
HARİTASI
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B�zlere bel�rl� b�yoloj�k özell�kler�m�zden
ötürü kadın ya da erkek c�ns�yetler�
ver�lm�şt�r. Ama ps�koloj�k olarak k�mse
saf olarak kadın ya da erkek değ�ld�r.
Ps�koloj�k açıdan an�ma �nsanların
d�ş�l�ğe a�t görülen davranış ve
h�ssed�şler� �ken an�mus erkekl�ğe a�t b�r
yapıdır. Jung’a göre; her erkek �ç�nde b�r
kadın �majı taşır. Bu, bel�rl� b�r kadının
�majı değ�ld�r, herhang� b�r kadının
�majıdır. Çünkü her erkek, sonuç olarak
b�r kadın tarafından yet�şt�r�l�r.
Kadınlarda �se an�mus baba olarak �fade
ed�leb�l�r. İnsanlardak� an�ma ve an�mus
doğduklarında gördükler� �lk kadın ve
erkeğe göre şek�llen�r.

The An�ma/An�mus
The shadow �se �nsanın
�ç�ndek� hayvansı dürtülere
�şaret eder. Bunlar sosyal
olmayan, davranış, duygu ve
düşüncelerd�r. İnsanın
toplumdak� yargılardan
dolayı �ç�nde bastırdıklarıdır.
İnsanlar �ç�ndek� gölgeden
kaçamaz ve onu �nkar
edemez.

The  Shadow

Jung’un oluşturduğu ruhun har�tasının temel�n� 4 arket�p oluşturur. Bu 4 arket�p “the
an�ma/an�mus, the shadow, the persona, the self''d�r. Bu arket�pler�n dışında
değ�nmem�z gereken b�r d�ğer nokta �se ”ego”dur.
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“persona” kel�me anlamı olarak maske
anlamına gelmekted�r. Persona
nsanların toplumun talepler�ne uyum
sağlamak �ç�n taktığı maskelerd�r. Her
�nsan kend� maskes�n�n altında yaşar
ve gölges�n� bastırır. Persona’nın
gel�şmes�n� reddetmek �nsanın
asosyol olmasına ve k�ş�n�n kend�
benl�ğ�n� kaybetmes�ne sebep olur. 

The Persona

Amacı k�ş�l�ğ�n bütün parçalarını b�rleşt�rmek ve arket�pler�
harmanlamaktır. K�ş�l�ğ�n merkez� ego değ�l self’t�r. Yaşamın ana amacı
self’�n gel�ş�m�d�r. Self’�n farkına varılması yaşamın hedef�d�r ancak
nad�ren er�ş�l�r.

The Self

Carl Gustav Jung yaptığı bu
çalışmalarla ps�koloj� �ç�nde b�l�nen en
temel kavramlardan bazılarını
oluşturarak , ps�koloj� b�l�m�ne büyük
katkılar sağladı.

Selver
Eylül

Küçük'24



Dünyanın �lk s�nema salonu, Par�s'te açıldı. 1 Aralık 1906'da, Par�s'tek�
Montmartre Bulvarı üzer�nde, sadece f�lm göster�mler� �ç�n kullanılmak üzere
dünyanın �lk s�nema salonu açıldı. Omn�a Pathe adındak� s�nemada �lk f�lm
olarak da Lou�s J. Gasn�er'�n yönett�ğ� Le Pendu göster�ld�. 

    
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Dünya AIDS Günü'nü �lk kez duyurdu. Dünya AIDS
Günü her yıl 1 Aralık tar�h� olarak kabul ed�lm�şt�r. Bu gün HIV' �n yayılması ve
AIDS hastalığının artışına karşın b�l�nc�n yükselt�lmes� amacına adanmıştır.
Böyle b�r günün varoluşunun d�ğer b�r amacı �se bu hastalıktan yaşamını
y�t�renler� anmak ve onları onurlandırmaktır.

TRT'n�n Telegün adlı yayını başladı. TRT Telegün, TRT'n�n
�şlett�ğ� b�r teletekst yayınıdır. Telev�zyon üzer�nden, hızlı ve
kolay b�r şek�lde; ekonom�, spor, kültür-sanat, sağlık, s�yaset
ve benzer haberler� ve TRT yayınlarını güncel b�r şek�lde
�nsanlara ulaştırmak amacıyla oluşturulmuştur.

Türk�ye'de kadınlara m�lletvek�l� seçme ve seç�lme hakkı
tanıyan kanun kabul ed�ld�.

T A R İ H T E
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1 Aralık

1987

1906

3 Aralık
1990

5 Aralık
1934



İlk Nobel ödüller� ver�ld�.  Nobel Ödülü, 27 Kasım 1895 tar�hl� ve 30 Aralık 1896
tar�h�nde Stockholm'de açıklanan vas�yetnames�yle Alfred Nobel tarafından
kurulan derneğ�n verd�ğ�, �nsanlığa h�zmet edenler� ödüllend�rmek amacını
taşıyan prest�jl� b�r ödüldür. İlk Nobel Ödüller� 1901 tar�h�nde ver�lmeye
başlanmıştır.

B�rleşm�ş M�lletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) kuruldu.  B�rleşm�ş M�lletler
Çocuklara Yardım Fonu veya kısaca UNICEF, 1946 yılında B�rleşm�ş M�lletler
Uluslararası Çocuklara Ac�l Yardım Fonu adıyla kurulmuş ve daha sonra 1954
yılında B�rleşm�ş M�lletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması
adına tanıtım ve savunma çalışmaları yapmak, çocukların temel
gereks�n�mler�n�n karşılanmasına yardımcı olmak ve çocukların potans�yeller�n�
eks�ks�z b�ç�mde gerçekleşt�rmek �ç�n fırsatlar yaratmak üzere
görevlend�r�lm�şt�r.

Kyoto Protokolü �mzaya açıldı. Kyoto Protokolü, küresel ısınma ve �kl�m
değ�ş�kl�ğ� konusunda mücadeley� sağlamaya yönel�k uluslararası tek çerçeve.
B�rleşm�ş M�lletler İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Çerçeve Sözleşmes� �ç�nde �mzalanmıştır. Bu
protokolü �mzalayan ülkeler, karbon d�oks�t ve sera etk�s�ne neden olan d�ğer
beş gazın salınımını azaltmaya veya bunu yapamıyorlarsa karbon t�caret� yoluyla
haklarını arttırmaya söz verm�şlerd�r.

Norveçl� Roald Amundsen, Güney Kutbu'na ulaştı.
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1768

11 Aralık
1946

1997

14 Aralık
1911

6 Aralık

10 Aralık

Encycloped�a Br�tann�ca'nın �lk baskısı yapıldı. Encyclopæd�a
Br�tann�ca, dünyada en uzun süred�r yayımlanan İng�l�zce genel
kültür ans�kloped�s�d�r. Eğ�t�ml� yet�şk�n kullanıcıları hedef alan
b�r ans�kloped�d�r. İlk baskısı 1768'de İskoçya'nın Ed�nburgh
şehr�nde basılmıştır. 100 sürekl� ed�tör ve 4400 katılımcı yazar
tarafından hazırlanır. Gen�ş b�r kes�m tarafından dünyanın en
gel�şm�ş akadem�k ans�kloped�s� kabul ed�l�r.

1768

T A R İ H T E



P�erre Cur�e ve Mar�e Cur�e, radyoakt�f radyum element�n� keşfett�ler. Radyum,
1898 yılında Fransız f�z�kç�ler� P�erre Cur�e ve eş� Mar�e Cur�e tarafından bulunan,
atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700 °C de er�yen, soğukta suyu
ayrıştıran, ışın etk�nl�ğ� çok b�r element. Kısaltması Ra'dır. Radyumu tedb�r
almadan kullanmak tehl�kel�d�r; çünkü sürekl� olarak �çe �şleyen öldürücü ışınlar
çıkarır; radyumun bu özell�ğ�ne radyoakt�fl�k den�r.

Alman b�l�m �nsanı W�lhelm Röntgen, b�l�m dünyası adına çok
öneml� b�r keş�f olan X ışınlarını keşfett�ğ�n� duyurdu. İlerde bu keşf�
sayes�nde Nobel F�z�k Ödülü'ne layık görülecekt�. 1896'da W�lhelm
Röntgen tarafından oluşturulan, eş� Anna Bertha'nın el�n�n X ışını
görüntüsü yandadır.
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21 Aralık
1898

Sevki
Erdur'24

28 Aralık
1895

Thomas Ed�son, elektr�k ampulünü kamuya tanıttı. Thomas Ed�son,
�cadının çalışma şekl�n� 1879'da Menlo Park'ta yandak� ampul �le
gösterd�. 

31 Aralık
1879

Wr�ght Kardeşler, benz�n motorlu uçakları Wr�ght
Flyer �le K�tty Hawk'ta (Kuzey Karol�na) �lk uçuşu
geçekleşt�rd�: uçuş mesafes� 37 m, uçuş süres� 12
san�ye.

17 Aralık
1903

ABD'de kölel�k kaldırıldı.

18 Aralık
1865

T A R İ H T E
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Buse Nur 
Mutlu'24
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Sen
Bazen suskunluktur en büyük çığlık
Herkes�n �ç�nde yalnız kalmaktır aşk
Ve sevmekt�r bazen sen� 
Çığlıkların �ç�ndek� suskunluk  olmak



A H L A K

F E L S E F E S İ
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Mert 
Cafer 

Güldürüm'23
Gerçek nedir?
Doğru veya yanlış nedir?
Bildiğimizi nasıl bilebiliriz?
Ahlaken doğru veya yanlış var mıdır?

Etik kavramını açıklamadan önce genel hatlarıyla
felsefe nedir onu açıklamak gerekir. Felsefe
varlık, bilgi, ahlak ve adalet vb. konularda özsel
düşüncelerle ilgilenir. Felsefenin bir diğer adı da
'Düşünce Sanatı'dır. Felsefe kelimesi Yunancada
'Bilgelik Sevgisi  veya 'Hikmet Arayışı'
anlamlarına gelir. Felsefe sanatını uygulayan
kişilere ise filozof denir. Filozoflar çağlar boyu
hayata yeni yeni bilgiler sözler koyarak topluma
öğüt vermiş ve onların yaşamını kolaylaştırmaya
çalışan insanlar olmuşlardır. Filozoflar çoğunlukla
varoluş, varlık, ahlak, gerçek gibi konuları ele
almışlardır. Felsefe ana olarak belirli konular 
 üzerinde şekillenir bu konular 'varlık, bilgi, değer'
olmak üzere üç tanedir. Felsefe dini inançları ve
bilime de dokunduğundan bir çok filozof dine ve
bilime katkıda bulunmuştur. 'Felsefe nedir?'
sorusu da temelde bir felsefi sorudur ve filozoflar
bu tarz soruların cevabını arayan insanlardır.
Felsefi sorulara belirli örnekler vermek gerekir ise
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Güzel nedir?
Güzel şeylerin farkı nedir?

Bu tarz sorular filozofların cevap aradığı
sorulardır. Felsefenin konularından olan güzellik
ile alakalı yazan L. Tolstoy'un 'Sanat Nedir?' adlı
kitabında okuyucuya sorduğu felsefi  sorulardan
bir iki adet örnek vermek gerekirse bu örnekleri
şöyle seçerdim:    

Filozoflar çağlar boyu felsefi soruları
sormuşlardır. Ancak felsefe için sadece soruları
sorulması yeterli değildir. Bu sorulara sistemsel
cevaplar getirebilmek de felsefenin varlığı için
önemli bir unsurdur. Aynı zamanda felsefi
sorulara getirilecek cevapların sistemsel olup
olmadığı da bir felsefi sorudur. Şahsen buraya
kadar okuyan herkesin 'felsefe' denilince aklında
bir olgunun oluşabileceğini tahmin ediyorum
felsefenin tanımından bu yazının ana konusu olan
'Etik (Ahlak Felsefesi)'ni açıklamak istiyorum.
Etik en temel anlamında doğru davranmak, doğru
bir insan olmak ve değerler hakkında düşünme
pratiğidir. Etik iyi, kötü, doğru, yanlış gibi
kavramları ele alır. Bu yüzden sosyoloji, politika,
ekonomi gibi insan değerlerinin bulunduğu her
şeyi ele alır. İnsan toplumunda etiğin çıkış
kaynağanın tam olarak ne olduğu ve etiğin ne
zamandan itibaren var olduğunu bilinmese de
Dünya'nın farklı yerlerinde bir çok farklı toplumda
çok eski çağlardan itibaren ahlaki anlayışın
kırıntılarını bulabilirsiniz. Felsefe, etiği bütün
olarak inceler. Felsefe, etiğin var olup olmadığını,
etiğin evrensel olup olamayacağını, iyi ve kötünün
ne olduğunu, bir çoğu tarafından kabuş edilen
evrensel ahlak yasasının var olup olamayacağını
hakkında felsefe kendi içinde tutarlı ve çelişkisiz
açıklamalar yapar.



Bilimi ve bilimdeki gelişmeleri
takip eden biriyseniz mutlaka
kuantum süperpozisyonunu
duymuşsunuzdur. Bu ay
dergimizde; günümüzde
kuantum bilgisayarları başta
olmak üzere birçok modern
fizik araştırmasında başrol
oynayan, kuantumun nere-

deyse tanımlayıcı ve en
önemli fenomenlerinden olan
ve hepimizin kafasını karış-
tıran süperpozisyonu  ele ala-

cağız. “Süperpozisyon nedir?” 

          gibi sorulardan önce 

          bence biraz bu kavramın 

          tarihini ya da daha doğ-

          rusu, bilim dünyasında 

nasıl ortaya çıktığını anlatalım.

1925 yılında Erwin Schrödinger
isimli bir fizikçi, Louis de
Broglie isimli genç bir Fransız
fizikçinin doktora tezine rast
gelmiştir. Bu tez, kuantum
fiziğindeki bir diğer ünlü
fenomenlerden olan “Dalga-

Parçacık İkilemi”yle alakalıydı
ve maddenin (elektron gibi)
aynı zamanda dalga özelliği
taşıyabileceğini gösteriyordu.

Bu, Schrödinger’in özellikle
ilgisini çekmişti, bahsedilen bu
dalgaların özellikleri neydi?
1925 yılında çalışmalara
başlayan Schrödinger, 1926
yılında “Quantisierung als 

Eigenwertproblem. Erste
Mitteilung” isimli makalesini
yayımladı. Bu makalede
Schrödinger, ünlü 'Dalga
Denklemi’ni yayınladı ve bu
ona 1933 Nobel Fizik Ödülü’nü
kazandıracaktı ama daha
önemlisi, farkında olmadan
süperpozisyonu ortaya atmış
olacaktı. Hatta denkleminin
sonradan fark ettiği bu
olasılıksal yapısına inanmakta
zorlanmıştı. Daha sonralarda
ise fiziğe merakı olan herkesin
bildiği bir kuantum fenomene
dönüştü. Peki nedir bu
süperpozisyon?

KUANTUM

SÜPERPOZ İ S YONU
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Kuantum süperpozisyonu, en basit anlatımıyla bir parçacığın gözlemlenmediği
aynı anda iki durumda ya da daha doğrusu bu durumların bir
“süperpozisyonunda” olabileceğini ifade eder. Gözlemlenene kadar nesne, farklı
durumların arasındaki bir olasılıktan ibarettir ve gözlemlendiği zaman bu
olasılıklar tek bir durumda toplanır.  Bir kuantum parçacığının durumları şöyle
gösterilebilir: 

∣ψ⟩= α∣0⟩+∣1⟩

Buradan anlamamız gereken, bir kuantum parçacığının gözlemlenmediği
zaman aynı anda iki durumda olduğudur. Bu parçacığı gözlemlediğimizde ise
∣ψ⟩ kuantum durumunu ∣0⟩ ya da ∣1⟩ kuantum durumlarına çökertir. Daha iyi

anlayabilmek için çok meşhur Schrödinger’in Kedisi düşünce deneyinden
bahsedelim:
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Schrödinger’in Kedisi deneyi; bir kutu
içindeki bir kedi ile belli bir kuantum
olayına bağlı olan (bir uranyum
atomunun bozunması diyelim) bir
siyanür şişesi içerir. Uranyum atomu
bozunduğunda siyanür şişesi
patlayacak ve kedi ölecektir. Şimdi
kediyi ve diğer eşyaları koyup kutuyu
kapatalım. Kediyi gözlemlemeden ölü
ya da canlı olduğuna dair bir
tahminde bulunamayız, değil mi?
Süperpozisyon bunu daha da ileri
taşıyarak gözlemlenmediği zaman
kedinin aynı anda hem ölü hem de
diri olduğunu söyler. Kutuyu
açtığımızda yani fizik diliyle
“gözlemlediğimizde” kedinin ya ölü ya
da diri olduğunu görürüz,

süperpozisyon durumu “0” ya da “1”e
çökmüştür.
Bu kadar anlattık anlatmasına ama
süperpozisyon neden bu kadar
önemli? Süperpozisyon, aslında yakın
zamanlarda adını sıklıkla
                         

duyduğumuz kuantum bilgisa-

yarlarının çalışma prensibini
oluşturuyor. Bu bilgisayarlarda
günümüzün klasik bilgisayarlarında
gördüğümüz 0 veya 1 olan bitler yerine
0 ile 1’in süperpozisyonunda olan
“kübitler” kullanılıyor. Bu da onların
işlem gücünü klasik bilgisayarların
binlerce katı yapıyor. Şu anda bunun
üstüne çalışan birden fazla firma olsa
da yakın zamanda “quantum
supremacy”ye ulaşan Google AI öne
çıkıyor. Google’ın kuantum bilgisayarı,
bir süper bilgisayarın yaklaşık 10.000
yıl gibi bir sürede yapabileceği
hesaplamaları 200 saniye gibi akıl
almaz sürelerde yapabiliyor.2 Bu asıl
bizi heyecanlandırması gereken kısım.

Günü-müzün hesap makinelerinin
hesaplayamadığı bazı matematiksel
işlemler, evreni anlamamızın ardındaki
perdeler olabilir. Bunları çözmeye
yaklaşmamız ise bilim ve bilim
tutkunları adına heyecan verici.

Taylan
Yalçın'23



LUT IS
Ludo Mentis

K Ö Ş E S İ
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1. SORU: Topkapı'ya giderken yolda yedi karısı olan bir
adamla tanıştım. Her kadın yedi çanta taşıyordu. Her
çantada da yedi kedi yavrusu vardı. Kedi yavruları, kediler,
çantalar, kadınlar toplam kaç kişi Topkapı’ya gidiyordur?

2. SORU: Türkiye’de olan iki ilin harfleri aynıdır. Sizce
hangileri?

 CEVAPLAR:    1.          2.                                      
                        

1 KişiAksaray ve Sakarya

AYIN SATRANÇ SORUSU
Yandaki satranç pozisyonunda oyna-
ma sırası beyazdadır ve beyaz yapa-
bileceği en iyi hamleyi yapmıştır. 
Buna göre siyahın yapabileceği en iyi
hamle nedir?

Cevabı Kuasar Ocak Sayısında! :)

AYIN ZEKA SORULARI

Kasım Sayısı Kare Karalama
Bulmacası Cevabı:                               
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Bir kutuya yazılabilecek rakamları o kutunun bir köşesine küçükçe
yazmak.
Bir kutuya yazılabilecek rakamı bulduğunda ertelemeden yazmak.
Daha fazla sayı bulunan 3x3’lük kutulardan başlamak.

Nasıl Çözülür?
Bu bulmacanın amacı hiçbir satır, sütun ve 3x3’lük kutuların içerisinde
hiçbir rakamı tekrar ettirmeden 9x9’luk kutuyu doldurabilmektir.

Nasıl Daha Kolay Çözeriz? (Bazı İpuçları)

Örnek                                                   

Soru

Meriç
Sargın'24

Cemre
Tırpan'24

AYIN OYUNU: SUDOKU

Cevabı Kuasar Ocak Sayısında! :)



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

-
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Palto, çok önemli bir Rus yazar olan Nikolay Vasilyeviç Gogol’un
1842 yılında yayınladığı bir öyküdür. Bu öykü yazıldığı dönemde
Rus halkından büyük tepki toplamıştır çünkü kendilerini
aşağıladığı düşünülmüştür ancak Rus edebiyatının temelini
oluşturan eserlerden biri olarak görülür. Hatta Fyodor Dostoyevski
bu eseri “Hepimiz Gogol’un Palto’sundan çıktık.” diyerek
yüceltmiştir. Aslında Palto 60 sayfalık kısacık bir kitap ancak
anlatıları bize aktarmak istedikleriyle hiç de 60 sayfaya sığacak
bir eser değil. Gogol’un tamamen sohbet havasında ve samimi bir
dil kullanarak yazdığı bu esere bir kere başladınız mı elinizden
düşürmeden bitireceğinize eminim. Rusya’daki sosyal sınıf
etkisinin alt kesimlere etkisi, standart insanların maruz kaldığı
haksızlıklar, eşitsizlikler ve yaşadığı zorluklar kahramanımız Akakiy
Akakiyeviç’in yaşantısının anlatısıyla tüm çıplaklığıyla gözler
önüne serilmiştir. Akakiy Akakiyeviç Saint Petersburg’da bir devlet
dairesinde düşük kıdem seviyeli bir kalem memuru (belgeleri
düzgün el yazısıyla temize çeken memur) olarak görev yapan bir adamdır. Çalıştığı yerde
kimseye zararı olmamasına rağmen kendinden yalnızca 1 kademe yukarıdaki memurlar bile
kendisine oldukça kötü davranıyor, onunla sürekli alay ediyorlardı. Akakiy Akakiyeviç bunlara
hiç aldırmazdı ve işini yine aynı titizlikte yapmaya devam ederdi. İşine öyle aşıktı ki hep mesai
yapar evde bile yazı yazmaya devam ederdi. Kahramanımızın kimi kimsesisi yoktur ve kıt
kanaat geçinmesine rağmen mutlu bir hayat sürüyordur.Saint Petersburg’un iklimi Rusya’nın
en kuzeyinde yer aldığından dolayı aşırı serttir ve özellikle kışları insanları çok zorlamaktadır.
Sokaklar koşar adımlarla işe giden insanlarla doludur. Kahramanımız Akakiy Akakiyeviçzaten
kıt kanaat geçinen bir adam olduğu için yeni bir palto alamıyordu ve giydiği -ben palto
diyeyim siz kumaş parçası düşünün- palto her yerine yama yapılmaktan harap olmuştu. Bu
durum hem Akakiy Akakiyeviç için çok zor oluyor hem de onunla dalga geçmeyi bekleyen
memurlar için çok iyi bir kaynak oluşturuyordu. Akakiyeviç’in paltosu artık iyice paramparça
olacak bir hale geldiği zaman Akakiyeviç hep yama yaptırdığı terziye palto diktirmek için
gitmeye karar verir. Terziden aldığı fiyat Akakiyeviç’i çok sarsmıştır ve kahramanımız çok
üzülmüştür ancak kışlarını bir nebze de olsa daha rahat geçirebilmek için bu paltoya ihtiyacı
vardır. Bunu çok iyi bilen Akakiyeviç artık her zamankinden daha çok çalışmaya, günlerini
kendisinin hayatta tutabilecek kadar besinle geçirip parasını  fazlasıyla tasarruf etmeye
başlar.

Selamlar KUASAR okuyucuları. Özenerek
hazırladığımız dergimizin Aralık sayısına hoş

geldiniz. Bu sayımızın “Ayın Kitabı” bölümünde
sizlerleyim. İncelediğim eser Rus edebiyatının

en önemli eserlerinden biri olan “Palto”.



Bu azmini gören patronu Akakiyeviç’e ikramiye zamanında yüklü miktarda ikramiye
verir ve karakterimiz artık paltosunu almak için lazım olan parayı denkleştirmiştir. Öyle
ki aylarca para biriktirip sonunda patronunun verdiği yüklü ikramiye sayesinde yepyeni
bir palto diktiren Akakiyeviç çok mutlu olmuştur ve tüm gözler onun üzerindedir. İş
yerinde onunla dalga geçen memurlar bile onun paltosuna hayran kalmıştı. İş yerindeki
arkadaşları Akakiyeviç’i paltosunu kutlamak için akşam çay partisi vermesini söyler
ancak Akakiyeviç böyle şeylere hiç alışık değildir. Bu durumu fark eden müdürü partiyi
kendisinin yapacağını akşam herkesi evinde çaya beklediğini söyler ve Akakiyeviç’in
içini derin bir merak ve heyecan sarar. Hayatında daha önce ne partiye gitmiş ne de
akşamları evinden dışarı çıkmış Akakiyeviç yeni paltosunu giyip müdürünün evinin
yolunu tutar. İlk defa gördüğü sokaklar akşamın o saatinde bile ışıl ışıldır ve her yerde
kürklerle gezen güzel kadınlar ve şık beyler vardır. Akakiyeviç bu durumu çok
garipsemişti çünkü kendi mahallesinde hava karardıktan sonra hiçbir tık olmaz. Partiye
giden ve lüks ortama hiç ama hiç ayak uyduramayan Akakiyeviç müdürüne fark
ettirmeden partiden çıkar ve hava iyice karardığı sıralarda kendini bekleyenlerden
habersiz evinin yolunu tutar. Bilin bakalım ne olmuştur? Tabii ki de o meşhur paltoyu
Akakiyeviç’in yolunu kesen iki serseri çalıyor. Akakiyeviç kendine geldiğinde ne paltosu
vardır ne de onu karşılayan iki serseri… Akakiyeviç tir tir titremektedir ve paltosunun
çalındığını fark ettiğinde avazı çıktığı kadar bağırmıştır. Telaşla mahalledeki bekçiyle
konuşmaya gitmiştir ama bekçi o iki serserinin Akakiyeviç’in arkadaşı olduğunu
düşünüp hiçbir şey yapmadığını söylemiştir. Bunun üstüne çok yıkılan ve üzülen
Akakiyeviç’in paltosunun çalınma haberi kendisinden önce iş yerine ulaşmıştır. İş
yerindekiler Akakiyeviç adına çok üzüldüklerinden dolayı kendi aralarında para
toplamaya çalışmışlardır ama parayı denkleştirememiştirler çünkü o ay iş yerlerinde
ekstra harcamalar çıkmıştır. Hiç değilse faydalı olmak adına Akakiyeviç’e karakola değil
de mühim kişiye gitmesini söylemişlerdir. Gogol kitapta mühim kişinin mesleğinin hiçbir
zaman bilinemediğini ve mühim kişiyle görüşmek isteyenlerin önce isteklerini kayıt
memuruna, kayıt memuru isteği yazmana, yazman düzeltmene, düzeltmen de ast ve üst
ilişkisinde sırada kim varsa ona ilettiğini ve bu sayede zincirin tamamlandığını
söylemiştir. Gogol kitapta bu kısım için “İşte, Kutsal Rusyamız taklitçilik hastalığına bu
derece kapılmış durumda; herkes amirlerine özeniyor, herkes birbirine amirlik taslıyor.
Bakın, şöyle bir olay duydum geçenlerde; bir kalem memuru küçük bir daireye kalem
şefi olarak atanmış; atanır atanmaz da kendisine özel bir oda hazırlatmış, kapısına
‘bölüm şefi’ diye tabela astırmış, girişe de kırmızı yakalı, kravatlı bir odacı
konuşlandırmış. Adamcağız eli kapının kolunda ‘hazır ol’da bekleyip, içeri gireceklere
kapıyı açıyormuş; işin komik yanı, bu ‘şef odası’ normal boyutlarda bir yazı masasının
bile güçbela sığdığı, ufacık bir odaymış.” demiştir.  Akakiyeviç bin bir zorlukla da olsa
gelen insanları sürekli azarlayan ve bununla övünen mühim kişiyle görüşüp derdini
anlatmıştır.
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Bu olayı hiç ciddiye almayan mühim kişi o sırada odada bulunan arkadaşına hava
atmak için Akakiyeviç’e şöyle güzel bir fırça atmıştır. Korkudan ne yapacağını
bilemeyen Akakiyeviç bacaklarını ve kollarını hissedemeyerek odadan çıkmıştır.
Gerçi nasıl çıktığını bile bilmiyordu çünkü hayatında hiçbir amirinden böyle bir azar
işitmemişti. Evinin yolunun tutan kahramanımız tabii ki de Petersburg’un soğuk
ikliminden nasibini almış ve yaşadığı derin üzüntü sayesinde hemen boğazı
ağrımaya başlamıştır. Eve vardığında direkt kendini yatağa atmıştır. Ya öyledir ki
yenilen bir azar bile kimi zaman insanı bu hallere düşürmüştür. Ertesi gün
Akakiyeviç’in ateşi iyice yükselmiş ve sayıklamaya başlamıştır. O soğuk hava
sayesinde de hastalığı hızla ilerlemiştir. Eve gelen doktor Akakiyeviç’in beraber
yaşadığı ev sahibesine hastanın iki günlük ömrünün kaldığını söylemiş ve gitmiştir.
Ardından tahmin edilebileceği gibi bu üzüntüyü ve hastalığı kaldıramayan
Akakiyeviç öldü. Cenazesi toprağa verildi ancak törene katılan kimsecikler yoktu. İş
yerinde ise artık yerinde başka bir memur oturuyordu ama gelen bu memurun yazısı
hiç güzel değildi üstelik yana yatıktı. Petersburg’da Akakiyeviç’in ölümünden sonra
tam da kahramanımızın paltosunu kaybettiği yerde geceleri bir hortalığı çıktığını ve
kim olduğu fark etmeksizin herkesin paltosunu çekip aldığı bir söylenti yayılmaya
başlandı. Hatta iş yerindeki memurlardan biri o hortlağı gördüğünü ve onun
Akakiyeviç olduğuna dair yeminler etmesiyle iş iyice korkunç bir hal almaya başladı.
Ancak tamamen gerçek olan bu öykünün bu derece fantastikleşmesine neden olan
en önemli unsuru atladık. Mühim kişi… İşittiği azardan dolayı altüst olan Akakiy
Akakiyeviç odadan çıkar çıkmaz, mühim adamın yüreği biraz burkulmuştu aslında.
Tabii ki Akakiyeviç’in hortlağı bu mühim kişiye de dadandı ve bu sefer korkudan beti
benzi atan kişi o oldu. Bir de onun paltosu tabi. O günden sonra Akakiyeviç’in
hortlağı bir daha gözükmedi anlaşılan mühim kişinin paltosu hortlağımıza tam
olmuştu. Gogol bu öyküyü yazarken esinlendiği olayı bir toplantıda dinlemiş aslında.
Anlatılan olay av meraklısı sıradan bir memurun yıllarca para biriktirerek aldığı
tüfeğini dereye düşürmesi ve sonrasında girdiği bunalımla ilgilidir. Bu bunalımdan
ancak arkadaşlarının aldığı yeni bir tüfekle kurtulmuştur. Arkadaşları ona bu
hikayeyi anlattıkları zaman gülmüşlerdi ama Gogol gülünecek bir şey bulamamış ve 
 uzun  düşüncelere  dalmıştır  diye  bir  anlatı  da  vardır.  Dinlediği  bu  hikaye Gogol'
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Mehmet
Akif
Karakas'23

’dan bu eserin çıkmasını sağlamıştır ve Gogol
yazıya Rusya’nın dönem şartlarını da eleştiren
unsurları da eklediği için öykü daha ilgi çekici
kılınmıştır. Bu kitabı mutlaka bir de kendi
gözünüzden okumanız tavsiyemdir. Belki sizi
de araştırmaya sürükler ve siz de farklı
anlamlar bulabilirsiniz. Sevgiliyle, sağlıcakla
kalın..



genişletmeye devam etmiştir. Artık Shawshank New England’daki en büyük hapishane
kütüphanesine sahipti. Andy ayrıca kazanılan parayı aklayarak hapishane müdürü Norton’ı
milyoner yapıyor, bu da onu dokunulmaz ve bir numaralı mahkûm konumuna getiriyordu. 1965
yılında iki yıllığına Shawshank’e gelen mahkûm Tommy Williams, Andy Dufresne’nin suçsuz
olduğunu kanıtlayacak nitelikte bir bilgiyi Andy ile o da Norton ile paylaşır. Bu bilgi Norton’ın
tüm planlarını suya düşürecek olduğu için Norton onu öldürtmüştür. Artık buraya ve olanlara
dayanamayan Andy 1969 yılında bir gece hapishaneden kaçmış, akladığı bütün paraları alıp
Meksika Zihuatanejo’ya gitmiştir. Hapishanedeki bütün yolsuzluk ve cinayetler ortaya çıkmış
Norton intihar etmiştir. Red ise hapishaneden tahliye edilip Andy’nin yanına gitmiştir. 
Esaretin Bedeli Frank Darabont’un senaryosunu yazıp yönettiği, başrollerinde ise Oscar
ödüllü iki oyuncu olan Tim Robbins ve Morgan Freeman’ın oynadığı bir drama filmidir. Film,
Box Office verilerine göre 58,3 milyon dolar hâsılat yapmıştır. 1994 yapımı film IMDb’de 9,3
puan alarak tüm zamanların en yüksek puanlı filmi olmuş ve de tam 7 Oscar’a aday olup en iyi
film Oscar’ını Forrest Gump’a kaybetmiştir. Bu film bana göre şu ana kadar yapılmış en iyi film
olup IMDb puanını hak etmiştir. Çok kaliteli bir yönetmen ve oyuncu kadrosuna sahip olan bu
film hapishane hayatını çok iyi yansıtmıştır. Filmdeki Heywood, Norton, Brooks, Tommy, Byron
gibi yardımcı karakterler çok büyük etki yaratmış, hikâyenin gelişimini ve akışını olumlu yönde
etkilemiştir. Tim Robbins ve Morgan Freeman ise fevkalade oyunculuklar sergilemiş,
karakterlerini çok iyi yansıtmışlardır. Filmi izledikçe sizi içine çekiyor ve de Andy ile birlikte 
                                                     filmde siz de gelişiyor, onunla empati kurabiliyorsunuz. Top-
                                                     lumsal açıdan birçok farklı ders veren bu film umudun
                                                     her zaman var olması gerektiğini ve bizi ayakta tut-
                                                     tuğunu, duruma göre davranmanın ise hayat kurtara-
                                                     bildiğini göstermiştir. Bence bu film herkes tarafın-
                                                     dan izlenmesi gereken dünya sinema tarihinin en iyi
                                                     filmidir.

“Kurtuluş içinde yatıyor.” Esaretin Bedeli, 1947 yılında başarılı
bankacımız ve ana karakterimiz olan Andy Dufresne’nin
mahkemesiyle başlıyor. Eşini ve eşinin sevgilisini öldürmekle
suçlanan Andy 1947 yılında Shawshank Hapishanesi’ne
gönderiliyor. Ve de hikâyemiz Andy’nin Red’den bir şey
istemesiyle hızlanıyor. Andy’nin Shawshank’deki hayatı ilk iki yıl
boyunca inişli çıkışlı bir şekilde devam ediyor. Red ile yakın
arkadaş olması, Byron’a yardım ederek ona güven vermesi ve de
“Kız Kardeşler”den gördüğü şiddet ve tecavüz… Andy’nin bu şiddet
ve tecavüz çilesi 1949 yılında bir film gecesinde “Kız Kardeşler”in
onu ölümüne dövmesi üzerine Byron’ın Kız Kardeşler’in başı olan
Bogs’u dövüp sakat bırakmasıyla bitiyor. Andy’nin bu parlak zekâsı
ve bankacılık üzerine olan bilgisi hapishane müdürü olan Norton’ın
dikkatini çekmiş ve de Andy’i önce kütüphaneye atamış sonra da
finansal işlerle ilgilenme görevini  vermiştir.  Böylece  Andy  ve 
 arkadaşları  gardiyanlar “Kurtuluş içinde yatıyor.” Esaretin Bedeli,
1947 yılında başarılı tarafından korunmaya başladı. Brooks’un
tahliye edilmesi ve intihar etmesiyle sarsılan Andy, kütüphaneyi

Merhaba sevgili okurlar. İzmir Fen Lisesi aylık
dergisi KUASAR’ın Aralık sayısına hoş geldiniz. Bu ay

sizlerle tekrar “Ayın Filmi” sayfasında buluşmaktan
mutluluk duyuyorum. Bu ayki yazımızda IMDb’de tüm

zamanların en yüksek puanına sahip olan “Esaretin Bedeli”
adlı filmi inceleyeceğiz.

Ayın Filmi: Esaretin BedeliB i z
B e g e n -
d i k !   

-
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Ayın Şairi: Percy
Bysshe Shelley

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

-

4 Ağustos 1792’de zengin bir toprak sahibinin oğlu olarak dünyaya
gelen Percy Bysshe Shelley, en önemli İngiliz Romantik
şairlerinden biridir. Ve bazıları tarafından İngilizce dilinde en iyi ve
etkili anlatıma sahip şairlerden kabul edilir. Gerek yaşadığı
dönemin ve ortamın gerekse yakınında bulunan kişilerin de
etkisiyle şair keskin ve radikal görüşleri olan biridir. Ve şiirlerinde
kullandığı anlatımlar da çoğu zaman sert, iğneleyici ve ironiktir.
Hatta gençlik yıllarında yazmış olduğu bir makale yüzünden
öğrenim gördüğü Oxford üniversitesinden atılmıştır. Oldukça
çalkantılı bir hayata sahip olan Shelley’in en bilinen ve önemli
kabul edilen bazı eserleri ise “Ozymandias, Kraliçe Mab, Çerkes
(1819)    ve    Batı    Rüzgarı    Ode”dir.    Yaşamı    boyunca    şöhret 
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Hepinize merhaba sevgili KUASAR okuyucuları!
Bu ayın şairi olarak şiirlerini okurken bizi oldukça
etkileyen ve düşündüren aynı zamanda adına çok
rastlama imkanı bulamadığımız bir şair olan Percy

Bysshe Shelley'i seçtik. Umarım okurken en
az bizim kadar keyif alırsınız!

görmeyen şair ,arkadaşı Edward Williams ve eşi Mary Shelley ile beraber Ariel adlı yelkenlisi
ile İtalya’daki Livorno sahili açıklarında bir fırtınada Alabora olunca kaybolarak hayatını
kaybetmiştir (8 Temmuz 1822). Cesedin teşhisi ise kıyıya vuran bedenin fark edilip cebinden
çıkan şiir kağıdının ona ait olduğunun anlaşılması üzerine gerçekleştirilmiştir.



Eski bir diyardan bir gezgin dedi ki bana:
Çölde duruyor bir çift büyük, gövdesiz bacak
Ve onların yanında, yarı gömülmüş kuma,
Taştan, haşin bir insan yüzü, ortadan çatlak,
Burkulmuş dudakları ve çatık kaşlarıyla
Gösteren o alaycı yontucunun çok iyi
Kavradığını bütün o hırçın duyguları,
Bir zamanlar bir canlı yüreğin beslediği
Ve şu sözler yazıyor üzerinde tabanın:
“Ozymandias’ım ben, bilin ki, krallar kralı;
Kendini büyük sanan bir kez de bana baksın!”
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“İngiliz arkeologların Mısır’da bulduğu II. Ramses heykelinin etkisiyle 1818’de kaleme aldığı ve
insanın gücünün, iktidarın, kısacası hayatın geçiciliğini ustaca bir ironiyle anlattığı
“Ozymandias” ise 1820’lerin dünyasında tam anlamıyla çözümleyen bir şiirdir ve bugüne dek
iki yüz yıl boyunca hatırlanan en etkili eserlerdendir. “Şiirin Şavkar Altınel tarafından yapılmış
çevirisi şöyledir:

A y ı n  S a i r i

Orijinali ise:
I met a traveller from an antique land
Who said: Two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert... near them, on the sand,
Half sunk, a shattered visage lies, whose frown,
And wrinkled lip, and sneer of cold command,
Tell that its sculptor well those passions read
Which yet survive, stamped on these lifeless things, 
The hand that mocked them and the heart that fed:
 
And on the pedestal these words appear:
'My name is Ozymandias, king of kings:
Look on my works, ye Mighty, and despair!'
Nothing beside remains. Round the decay
Of that colossal wreck, boundless and bare
The lone and level sands stretch far away.

.Percy Bysshe Shelley

Ozymandias

Idil 
Kıryayla'23

.



P�yano, tuşlu b�r çalgıdır. P�yanoda ses, teller vasıtasıyla elde
ed�l�r. P�yanonun tuşlarına basıldığında �ç�ndek� tahta çek�ç
tellere vurarak ses� oluşturur. Tahta çek�c�n tellere vurmasından
dolayı p�yano bazen vurmalı tell� çalgı olarak da sınıflandırılır.
P�yano klas�k ve caz müz�kte yaygın olarak kullanılır. Solo
performanslar, ansambl, oda müz�ğ�, eşl�k, bestec�l�k ve prova
�ç�n oldukça uygun b�r enstrümandır. P�yano taşınab�l�r b�r
enstrüman olmamasına ve genelde pahalı olmasına rağmen
çok yönlülüğü ve aynı anda b�rçok yerde bulunma özell�ğ� �le
dünyanın en yaygın olarak kullanılan enstrümanlarından b�r�d�r.

P�yano her zaman d�nlerken en çok mutlu olduğum enstrümandı bu yüzden
çalmaya başladım. P�yano çalarken adeta kend�m� bütün sorunlarımdan
arınmış h�ssed�yorum. Ders çalışırken ara ver�nce p�yano çalmak daha
odaklanmama yardımcı oluyor. Fırsat buldukça p�yano çalmaya çalışıyorum.
Daha sadece 6 ay önce çalmaya başladım ama ş�md�den daha mutlu
h�ssed�yorum.

N e d e n   P i y a n o y u   T e r c i h   E t t i m ?

88 TUŞLU EŞSİZ BİR SES KAYNAĞI: PİYANO
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Kadir
Yigit
Erdem'24

D ü n y a c a  Ü n l ü  P i y a n i s t l e r

P i y a n o

FREDERIC CHOPIN
Polonyalı p�yan�st ve bestec� Freder�c Chop�n Romant�k
Dönem’�n önde gelen f�gürler�nden b�r�s�d�r. Büyük bölümü solo
p�yano olmakla beraber, �k� p�yano konçertosu, b�rkaç oda
müz�ğ� ve Lehçe şarkılar yazmıştır. Enstrümental ballad konsept�
Chop�n tarafından �cat ed�lm�şt�r. Eserler�nden bazıları: “P�yano
Konçertosu No 1”, “P�yano Konçertosu No 2”, “Cenaze Marşı”,
“Balad No 1” d�r.

-
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Fransız-İsv�çrel� p�yan�st ve orkestra şef� Alfred Den�s Cortot,
özell�kle Romant�k Dönem p�yano eserler�ne yönel�k ş��rsel �ç
görüsüyle öne çıktı. 1905 yılında Alfred Cortot, Jacques
Th�baud ve Pablo Casals �le b�rl�kte b�r tr�o kurdu. 1919 yılında
École Normale de Mus�que de Par�s'� kurdu.

Rus bestec�, orkestra şef�, p�yan�st Sergey Rahman�nov; 20.
yüzyılın en büyük p�yan�st ve bestec�ler�nden b�r�s�d�r. Rus
romant�zm�n�n son büyük bestec�s� unvanını taşır.
Rahman�nov, 4 p�yano konçertosu �le 3 senfon� yazmıştır.
Eserler�nden bazıları: “P�yano Konçertosu No. 2”, “P�yano
Konçertosu No. 3”, ” Preludes �n C-sharp m�nor”, “Rhapsody on
a Theme of Pagan�n�” d�r.

Dudak damak yarığı �le dünyaya gelen Say, bebekl�k
dönem�nde b�r amel�yat geç�rd� ve yarık dudağı d�k�ld�.
Doktorunun üflemel� çalgı çalması öner�s� üzer�ne
melod�ka çalmaya başladı. Dört yaşında p�yanoya
başlayan Say, Ankara Devlet Konservatuvarında Üstün
Yetenekl� Çocuklar �ç�n Özel Statüde öğren�m görerek 

ALFRED CORTOT

SERGEY RAHMANİNOV

T ü r k  P i y a n i s t l e r
FAZIL SAY

1987'de konservatuvarın p�yano ve kompoz�syon bölümler�n� tamamladı.
1994'te Genç Konser Sol�stler� Avrupa yarışmasında b�r�nc�l�k kazanan Say,
1995'te New York'ta yapılan kıtalararası yarışmanın da b�r�nc�s� olarak konser
kar�yer�ne başladı. Türk saz şa�r� Aşık Veysel'�n "Kara Toprak" adlı halk
şarkısından es�nlenerek besteled�ğ� p�yano parçasını da �çeren aynı başlıklı CD,
Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde B�llboard l�steler�nde 6. sıraya yükseld�...
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FAZIL SAY
...İlk Şarkılar (2013), Yen� Şarkılar (2015) ve Şu Dünyanın Sırrı adlı albümler yaptı.
Sanatçı 2015 yılında Nazım H�kmet Korosu'nu kurarak genel müz�k
d�rektörlüğünü üstlend�. 2008'de Avrupa B�rl�ğ� tarafından "Kültür Elç�s�"
unvanıyla görevlend�r�ld�. Sanatçı pek çok ödül kazanmıştır. Bunlardan bazıları:
“1991 Avrupa B�rl�ğ� P�yano Yarışması”, “1994 Genç Konser Sol�stler� Yarışması
Avrupa B�r�nc�l�ğ�”, “1995 Genç Konser Sol�stler� Yarışması Dünya B�r�nc�l�ğ�”,
“2013 Echo Müz�k Ödülü” dür.

İDİL BİRET
1948 yılında, henüz yed� yaşındayken, �k�nc�
cumhurbaşkanı İsmet İnönü, İd�l B�ret' �n yurt dışında
eğ�t�m�n�n gereks�n�mler�n�n karşılanması �ç�n TBMM'ye
b�r tekl�f sundu. Bu tekl�f sonucunda İd�l B�ret �ç�n özel
olarak çıkartılan kanun, "Har�ka Çocuklar Yasası" olarak
b�l�n�r. Bu kanun çerçeves�nde eğ�t�m� �ç�n a�les�yle
b�rl�kte Par�s Konservatuvarı'na gönder�len İd�l B�ret,
burada   20.   yüzyılın   öneml�   pedagoglarından   Nad�a 
Boulanger �le çalıştı. Sek�z yaşında Par�s Radyosu'nda �lk konser�n� verd�. B�ret,
Par�s Ulusal Konservatuvarı’nı yüksek p�yano, eşl�kç�l�k ve oda müz�ğ� dallarında
b�r�nc� olarak b�t�rd�ğ�nde 15 yaşındaydı. 16 yaşından �t�baren çeş�tl� Dünya
sahneler�nde yer aldı. İd�l B�ret, 1971 yılından ber� devlet sanatçısıdır. Bugün
kadar sanatını �cra ett�ğ� plak ve CD'ler�n sayısı 80'� geçmekted�r. Sanatçı
1980'lerde plak tar�h�nde �lk kez Beethoven senfon�ler�n�n L�szt tarafından
yapılan uyarlamalarının tamamını seslend�rm�şt�r. 1995’te kaydett�ğ� Fransız
bestec� P�erre Boulez'�n üç sonatını �çeren CD Par�s'te yılın "Altın D�yapozon"
ödülünü almış ve Le Monde gazetes� tarafından 95 yılının en �y� plakları arasına
seç�lm�şt�r. İd�l B�ret, Dünya'nın en gen�ş repertuvarlı p�yan�st� unvanını
taşımaktadır. 2008'�n Aralık ayında beş kıtada p�yasaya çıkan "Beethoven
ed�syonu", bestec�n�n konçerto, sonat ve senfon�ler�n�n �lk toplu sunumu
olmaktadır. Bu ser�n�n tümü sanatçıya a�t b�r et�ketle çıkmıştır. Sanatçı pek çok 
                      ödül ve n�şan kazanmıştır. Bunlardan bazıları: “Cheval�er de l'Ordre 
                       du Mér�te, Fransa”, “1971 Devlet Sanatçısı, Türk�ye”, 1995 - Grand Pr�x 
                       du D�sque Chop�n, Varşova, “2006 Polonya Üstün H�zmet 
                       Madalyası”dır.
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                   , 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

KAYNAKÇA

Dünya ve b�l�m adına çok öneml� b�r �nsan olan Alfred Nobel'�n hayatını
anlattık.
'B�z�m Kalem�m�zden' köşem�zde renkler�n üzgün yüzler�n� üzülerek s�zlere
aktardık. 
Üzücü b�r şek�lde genelde gündem�m�zde b�r dak�kalık yer kaplayan
Engell�ler Günü ve engeller� aşan güçlü �nsanlar hakkında yazdık.
97 mezunlarımızdan ünlü sanatçı Mehmet ERDEM �le yaptığımız röportajı
s�zlere aktardık.
Yazdığımız güzel ş��rler� s�zlerle paylaştık.
Spor gündem� �le �lg�l� haberlerden, Mustafa Kemal Atatürk'ün spor
sevg�s�nden bahsett�k.
Ünlü ps�k�yatr Carl Gustav Jung'un 'Ruhun Har�tası' adlı çalışmasını �nceled�k.
Tar�h sahnes�nde Aralık ayında gerçekleşen öneml� olayları anlattık.
Et�k olarak b�l�nen ahlak felsefes�nden bahsett�k.
Kafalarımızı kurcalayan anlaması güç 'Kuantum Süperpoz�syonu' �s�ml�
çalışmayı s�zlere anlattık.
Lut�s köşem�zde eğlend�r�c� ve öğret�c� zeka sorularımızı, satranç sorularımızı
ve sudoku bulmacamızı s�zlerle buluşturduk.
B�z�m beğend�ğ�m�z ve s�zlere de ş�ddetle tavs�ye ett�ğ�m�z k�tap, f�lm ve
şa�rler� s�zlere önerd�k.
Müz�k dend�ğ�nde �lk akla gelen enstrümanlardan olan ve mükemmel
ses�yle d�nlend�ren p�yanoyu ve ünlü p�yan�stler�n hayatlarını anlattık.
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