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Sevg�l� okurlarımız,
Hep�n�ze tekrardan selamlar!
KUASAR'ın 4. sayısıyla s�zlerley�z!
Bütün emekler� �ç�n başta s�z değerl�
okurlarımız, çalışkan, yaratıcı, araştır-
macı Yayın Kom�syonumuz, sorumlu
öğretmen�m�z Sertaç ATEŞ ve her
zaman b�zler�n önünü açan  ve b�zlere
destek olan okul müdürümüz
Mahmut YILDIZ olmak üzere
derg�m�z�n çıkmasında emeğ� geçen
herkese çok teşekkür ed�yoruz.
Geçt�ğ�m�z ay dondurucu soğuklar ve
bazı doğal afetler yaşamamıza
rağmen n�hayet�nde bahar aylarına
ulaştık. Şunu da hatırlamakta fayda
var k� mart kapıdan baktırır, kazma
kürek yaktırır. :)  
Bu ayk� sayımızda da n�tel�kl� �çer�klerle
s�zlerley�z. Kanser neden olur
sorusundan acaba basılan �lk Türk l�rası
nasıldı sorusuna kadar b�rçok sorunun
cevabı �lerleyen sayfalarda. 
Umarız okurken kal�tel� vak�t
geç�r�rs�n�z.
Key�fl� okumalar!

N�l Den�z Sözver
Arda Ayça
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İzm�r Fen L�ses� Medya Kulübü
tarafından yayımlanmaktadır. Her

hakkı saklıdır. Türk�ye Tel�f Hakkı 2021,
İzm�r Fen L�ses�. Bu okul derg�s�n�n

h�çb�r kısmı, yayıncının �zn� olmadan
h�çb�r şek�lde yen�den üret�lemez.



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.
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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Okul Müdürümüz Sayın
Mahmut YILDIZ'ın uygun
görüşü doğrultusunda
Bilişim Teknolojileri
Öğretmenimiz      Sertaç 

1  Şubat 2021

ATEŞ'in takibinde öğrencilerimiz 27 Ocak 2020
tarihinde saat 14:00'da Ortaöğretim Genel
Müdürlüğünün düzenlediği "Birlikte 23 Gün Tatil
Etkinlikleri Bilgi Yarışması" isimli bilgi
yarışmasına katıldılar.

Okul Müdürümüz Sayın Mahmut YILDIZ'ın uygun görüşü doğrultusunda
Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Sertaç ATEŞ'in takibinde öğrencilerimiz
03 Şubat 2020 tarihinde saat 14:00'da Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün
düzenlediği "Birlikte 23 Gün Tatil Etkinlikleri Bilgi Yarışması" isimli bilgi
yarışmasına katıldılar.

 3 Şubat 2021

Her zaman verimli ve
faydalı çalışmalar ile
öğrencilerinin yanın-
da olan okulumuzda
Matematik,        Fizik,  

8  Şubat 2021

Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı ile
Tarih alanlarında nitelikli ve
yoğunlaştırılmış çalışmalarımızla kıymetli
öğretmenlerimiz son sınıf öğrencilerimizi,
Efsane Dönem İFL 21'i, YKS için
hazırlıyorlar.

Okul Müdürümüz Sayın
Mahmut Yıldız'ın uygun
görüşü doğrultusunda
Bilişim Teknolojileri
Öğretmenimiz      Sertaç 

8  Şubat 2021

ATEŞ'in takibinde satranç ve zeka oyunları
kulübü üyesi öğrencilerimiz Bornova Belediyesi
ile Özel Bir Öğretim Kurumunun organize ettiği
çevrim içi satranç turnuvasına katılıp Yaş
Gruplarında Birincilik derecesi de dahil olmak
üzere çeşitli dereceler aldılar.

Okul Müdürümüz Sayın Mahmut YILDIZ'ın liderliğinde Bilişim Teknolojileri
Öğretmenimiz Sertaç  ATEŞ  koordinesinde Türkiye Okullar Arası Zeka
Oyunları Şampiyonasında aldıkları puanlara EGE BÖLGE BİRİNCİSİ olarak
11. Sınıflarımızı TÜRKİYE FİNALLERİNDE temsil edecek olan Alper Tezcan,
Zeynep Şahin ve Eren Erpalabıyık Türkiye Finali için bireysel ve takım
hazırlıklarına devam ediyorlar.

13  Şubat 2021
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Okul Müdürümüz Sayın Mahmut YILDIZ'ın liderliğinde Okul Psikolojik
Danışmanımız ve Rehber Öğretmenimiz Seyran CANBAZ, İngilizce
Öğretmenimiz Alime ZENGER ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz
Sertaç ATEŞ işbirliği ile İzmir Fen Lisesi Medya Kulübü İlham Veriyorlar
Komisyonu, EVREKA'nın Kurucu Ortağı ve CEO'su Umutcan DUMAN'ı
konuk ettiler.

 13 Şubat 2021

Okul Müdürümüz Sayın Mahmut YILDIZ'ın uygun görüşü doğrultusunda
Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Sertaç ATEŞ'in takibinde
öğrencilerimiz 10 Şubat 2020 tarihinde saat 14:00'da Ortaöğretim Genel
Müdürlüğünün düzenlediği "Birlikte 23 Gün Tatil Etkinlikleri Bilgi
Yarışması" isimli bilgi yarışmasına katıldılar.

13  Şubat 2021

İngilizce Öğretmenimiz Alime ZENGER ile İngilizce Zümre Başkanımız
Burcu ÖZÇAKIR ÖZKAN koordinesinde ilki Kasım 2020'de ikincisi de 3-4
Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen EF SET sınavlarına 244
öğrencimiz katılmışlardır.

 13 Şubat 2021

Okul Müdürümüz Sayın
Mahmut YILDIZ'ın uygun
görüşü doğrultusunda
Beden Eğitimi Öğretme-
nimiz  Ümit  KALKAN  ve 

13  Şubat 2021

Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Sertaç ATEŞ
koordinesinde 14 öğrencimiz İzmir Okullar Arası
Online Satranç Turnuvasına katıldılar ve
turnuvada öğrencimiz Ömer Işık 15 Yaş
Kategorisinde Dördüncü ve Eren Acet 16 Yaş
Kategorisinde Beşinci olmuştur.
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B�r H�s
Bana tanıdık b�r yüz
Ama d�ğerler�ne yabancı 
Öyle hüzünlü b�r bakış
Görünce şaşırtan b�r tavır 
B�r düşünce geld� aklına 
B�r hayal 
B�r bakış geld� gözler�n�n önüne 
Ve b�r şey kapladı �ç�n� 
H�slere yabancı 
Hayatında görmem�ş b�le onu 
Tanıdık b�le gelm�yor s�ması 
Tanışıyorlar yavaştan 
Hal hatırla başlayan konuşma uzuyor 
Yıllardır tanışıyor g�b� �lerl�yor sohbet 
B�r bakıyor adam, yıllar geçm�ş 
Sank� b�r kaç dak�ka g�b� gelm�şt� oysa 
Şaşırıyorlar ama devam ed�yorlar gülmeye, konuşmaya 
Zaman durmuyor 
B�r gün ayrılıyorlar buluşmak üzere 
Belk� b�rkaç günlüğüne 
Belk� b�rkaç saatl�ğ�ne. 
Buluşuyorlar tekrar 
Ama b�r şey farklı 
Tanıyor onu, yabancısını 
Ama herkes orada 
K�mse yabancı değ�l ona 
Herkes�n yabancısı var 
Konuşuyorlar, gülüşüyorlar.
Adını koyuyor yabancısının adam 
"Mutluluk"

Buse Nur
Mutlu'24



Kanseri anlamamız için öncelikle tümörlerden bahsetmemiz gerek. Vücudumuzda oluşan iki tür tümör
vardır. Bunlardan biri Benign adı verilen iyi huylu tümörlerdir. Bunlar komşu bölgelere yayılmazlar,
sınırları belirgindir. Bir de malign adı verilen kötü huylu tümörler vardır. İşte bu tümörlere kanser
denir. Kanser kısaca kontrolsüz hücre bölünmesidir. Aslında vücudumuzda hücre bölünmelerini
kontrol eden hatta apoptoz denen kontrollü hücre ölümünü sağlayan sistemler vardır. Fakat kanser
hastalarında bu sistemler bir nevi işe yarayamaz duruma gelir ve hücre durmadan bölünür. Hatta
durmadan bölünen bu hücreler kan ve lenfler yoluyla en uzaktaki organlarımıza ve dahası
kemiklerimize bile bulaşabilirler ve bu yayılma olayına da metastaz denir. Ayrıca kanserli hastalarda
tümörlerin büyümesi için gerekli olan besinleri alabilmeleri amacıyla anjiyogenez denen yeni damar
oluşumu da gerçekleşebilir. Bu durum tümörün iyi huydan kötü huya geçmesindeki temel adımlardan
da biridir. Bu sebeple kanser hastalarının tedavilerinde bu durumu engelleyen anjiyogenez
inhibitörleri kullanılır. Peki bu şekilde bütün vücudu saran bu hastalık neden olur?

8

Kanser
Kanser… Asla yakalanmak istemeyeceğimiz hastalıklardan olan güçlü bir düşman. Hatta o kadar
güçlü ki hâlâ tıbbı meşgul eden, uzun yıllardan beri sık görülen bir hastalık. Bildiğiniz üzere
geçtiğimiz günlerde 15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanseri Günü’ydü ve geçtiğimiz haftalarda da 4
Şubat Dünya Kanser Günü idi. Biz de bu sebeple bu sayımızda bu önemli sorundan bahsetmezsek
olmaz diye düşündük.

Kanserin sebebi tam olarak bilinmese de bazı risk faktörleri vardır. Bu risk faktörlerinin bazıları
cinsiyet, yaş,  aile  öyküsü  gibi  değiştirilemeyen  faktörlerdir.  Şunu  da  söylemeden  geçmeyelim  ki 
                                     genetik faktörler kanser oluşumunda %10 etkilidir. Diğerleri ise %90 etkili olan        
                                                    değiştirilebilir faktörler yani çevresel etkenlerdir. Bunlar;

Sigara ve alkol kullanımı
Radyasyona maruz kalma

Bazı virüsler
Kötü beslenme alışkanlığı

Gıdalardaki katkı maddeleri
Uzun süre güneş ışığına maruz kalma
Aşırı dozda röntgen ışınına maruz kalma
Bazı kimyasal maddeler (katran, benzin, boya
maddeleri, asbest vb.)
Hava kirliliği

• 2008 yılında kanser tanısı konulan
hasta sayısı 12.7 milyon iken,
kanserden ölen hasta sayısı 7.6
milyondu ve The International
Agency For Research on Cancer
(IARC) tarafından yapılan
araştırmalara göre, 2030 yılında
21.8 milyon kişiye kanser tanısı
konulması bekleniyor. 

Arda
Ayça'23

B�zden Daha Güçsüz B�r Düşman:
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Tabii ki  bu  gibi  faktörler  kişinin  kesinlikle  kanser  olacağı
anlamına gelmez fakat yakalanma ihtimalini artırır. Yani  bir
kişi bu faktörlerin tümüne de maruz kalsa da kanser olmaya-
bilir veya bir hasta bunların hiçbirine maruz kalmadan hasta
olmuş olabilir. Benim burada en dikkat çekmek istediğim nokta
ise “psikolojinin kansere etkisi”. Acaba stres  kansere  yol  açar
mı? Çoğu insan bunu merak etmiştir. Fakat stres birçok hastalığa
sebebiyet  verse de  henüz  kansere  yol açtığı  kanıtlanamamıştır.
Ancak bir de şu açıdan bakalım. Stresli anlarımızda yapabileceğimiz
eylemler, değiştirilebilir faktörlerin başında da belirtildiği gibi sigara ve
alkol kullanımı, kansere yol açar. Bunların zararlarından bahsetmeye de ge-
rek yoktur herhalde. Peki söz konusu kanser tedavisi olunca yapılması gereken en 
önemli şey nedir? Kanseri erken teşhis edebilmek.

Evet, kanser tedavisi dendiğinde akla ilk gelen kavramlardan biri hiç şüphesiz “erken teşhis”. Peki
kanseri erken teşhis edebilmek gerçekten bu kadar önemli mi? Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere
uzmanlara göre erken teşhis hastalığın ilerleyişi, yayılımının azalması, tedaviye yanıt vermesi
bakımından yüksek oranda önem teşkil etmekte ve kurtulma oranını yüksek oranda artırmaktadır.
Tabii ki bütün kanser türleri için erken teşhis mümkün olamasa da en sık görülen türler için
alabileceğimiz bazı önlemler kansere karşı önemli bir adım olacaktır. Örneğin meme kanserinin erken
teşhisi için 50 yaşından sonra yılda bir kez mamografi, bağırsak kanserinin erken teşhisi için 50
yaşından sonra 10 yılda bir kolonoskopi, prostat kanserinin erken teşhisi için 45-50 yaşlarından sonra
prostat muayenesi ve PSA testleri yaptırmak gibi.

Peki ya kansere yakalandıktan sonraki psikolojimiz? İşte bu da kanser tedavisinde çok önemli bir
konu. Az önce de söylediğim gibi stres birçok hastalığa sebep olabilir ve bu da tedavide aksaklıklara
sebep olabilir. Bu yüzden hastanın ve özellikle de hasta yakınlarının moral ve motivasyonunun
yerinde olması, strese ve olumsuz düşüncelere kapılmamaları gerek. İlk paragraftaki şu cümleyi
hatırladınız mı: “Asla yakalanmak istemeyeceğimiz hastalıklardan olan güçlü bir düşman. Hatta o
kadar güçlü ki hâlâ tıbbı meşgul eden, uzun yıllardan beri sık görülen bir hastalık.” Son olarak bu
cümleler üzerine bir şey söylemek istiyorum. Evet, kanser güçlü bir düşman. Ama bu, kanserden
daha güçlü bir şeyin olmadığı anlamına mı gelir? 

Tabii ki hayır! BU DÜNYADA HER HASTALIKTAN
OLDUĞU  GİBİ  KANSERDEN   DE  GÜÇLÜ   OLAN 

BİR ŞEY VARSA  EĞER,

O DA BİZİZ!  

• 2020 yılında Türkiye’de en sık
görülen kanser türü akciğer
kanseri olmuştur. 2020 yılındaki
yeni vakalara bakıldığında
erkeklerde en sık görülen kanser
türü akciğer kanseri olurken
kadınlardaysa meme kanseri
olmuştur.

• Kanserin yaklaşık
150’ye yakın
türü bulunmaktadır.
Beynimizden, yemek
borumuza kadar
çoğu organımıza
bulaşabilmektedir.

Çünkü umut bizi kurtarır!



İlk lira Sultan Abdülmecid döneminde 5 Ocak 1843’te Osmanlı lirası

adıyla basıldı. Kâğıt para basılmadan önce kullanılan bu Osmanlı altın

parasına Sarı lira denirdi. 2 Haziran 1854’te çeyrek lira ve 18 Şubat

1855’te de iki buçukluk ve beşibiryerdelerin basılmasına başlandı.

Cumhuriyet dönemindeki ilk kâğıt paralar Türkiye'nin kendi merkez

bankası henüz olmadığından 1927'de Birleşik Krallık'ta, Thomas de la

Rue şirketi tarafından 88 bin Britanya altınına basılmıştır. 1927'de

Harf Devrimi henüz gerçekleşmediği için paraların üzerinde Latin

harfleri yoktu. 1927 yılında basılan 1, 5 ve 10 lirada Atatürk'ün

portresi filigranda gözükmekteydi. Diğer paralarda ise Atatürk hem

filigranda hem de resim olarak gözükmektedir. İlk paraların üzerinde

Osmanlı Türkçesi ve Fransızca yazılar ile dönemin Maliye Bakanı

Mustafa Abdülhalik Renda'nın imzası vardı. Eylül 1927'den 11 Kasım

1938'e kadar basılan kâğıt paraların üzerinde Atatürk'ün portreleri yer

almıştır. 1938 yılında Atatürk vefat ettikten sonra İsmet İnönü

cumhurbaşkanı olduğu için kanun gereği banknotlarda İnönü'nün

portresi kullanılmıştır. 1952 yılında yürürlüğe giren 5. emisyon

banknotlarında yeni hükûmet tarafından banknotlara tekrar Atatürk'ün

portresinin konulması kararı alınmıştır. Cumhuriyet'in kuruluşundan

günümüze kadar 9 emisyon grubunda 24 farklı değerde, 126 tertip

banknot dolaşıma çıkarılmıştır.

TCMB tarafından 8 Eylül 2011

tarihinde TL Simgesi Yarışması

düzenlenmiş yarışma sonucu 1 Mart

2012 tarihinde açıklanmış ve Tülay

Lale'nin tasarımı yeni simge kabul

edilmiştir. Yeni simge (₺), yarım çıpa

halindeki L harfi içine yerleştirilmiş

yukarı doğru çift çizgili küçük T 

 harfinden   oluşmaktadır.  Çift   çizgi 

Türk
L�rası

Türk Lirası, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’de resmi

olarak kullanılan para birimidir. Basma ve yönetme

faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

tarafından sürdürülür. Alt birimi kuruştur. Bugüne

kadar Türk lirasının ön yüzünde sadece  Mustafa 

 Kemal  Atatürk  ve  İsmet  İnönü'nün  resimleri   

bulunmuştur. Ayrıca Yunus Emre, II. Mehmed, Mehmet Akif Ersoy ve

Cahit Arf gibi Türk büyüklerinin portreleri ise Türk lirasının bazı

emisyonlarının arka yüzünde yer almıştır.

doğu-batı köprüsü ve istikrarı, çıpa ise yükselişi ve güveni temsil eder. Türk

lirası simgesi, söylenişinin aksine para değerinin soluna konur. (₺5, ₺10,

₺20...)
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Sevki
Erdur'24

.



Ön Yüz Arka Yüz Değer Renk Ön Yüz Arka Yüz

1000

Lira

Koyu

Mavi

Atatürk

Portresi

Sakarya

Demiryolu

Hattı

Ön Yüz Arka Yüz Değer Renk Ön Yüz Arka Yüz

1000

Lira
Yeşil

Rumeli

Hisarı'ndan

Bir

Görünüm

Atatürk

Portresi

Ön Yüz Arka Yüz Değer Renk Ön Yüz Arka Yüz

1000

Lira

Ardu-

vaz

Mavisi

Güvenlik

Anıtı

İsmet

İnönü'nün

Portresi

Ön Yüz Arka Yüz Değer Renk Ön Yüz Arka Yüz

1000

Lira
Mavi İzciler

İsmet

İnönü'nün

Portresi

11

İsmet

İnönü'nün

Portresi

 1. Em�syon

 2. Em�syon

 3. Em�syon

 4. Em�syon



Ön Yüz Arka Yüz Değer Renk Ön Yüz Arka Yüz

1000

Lira
Eflatun

Atatürk

Portresi

Rumeli

Hisarı'ndan

Boğaziçi'nin

Bir

Görünümü

Ön Yüz Arka Yüz Değer Renk Ön Yüz Arka Yüz

12

Ön Yüz Arka Yüz Değer Renk Ön Yüz Arka Yüz

50000

Lira
Yeşil

Türkiye

Büyük

Millet

Meclisi

binası

 5. Em�syon

6. Em�syon

 7. Em�syon

1000

Lira
Mor

Atatürk

Portresi

Boğaziçi

Köprüsü

Ön Yüz Arka Yüz Değer Renk Ön Yüz Arka Yüz

20

Milyon

Lira

Mavi
Efes Antik

Kenti

Atatürk

Portresi

Atatürk

Portresi

1980'l� yıllar ser�ler�

1990-2005 ser�ler�



Ön Yüz Arka Yüz Değer Renk Ön Yüz Arka Yüz

100

Lira
Mavi

Atatürk

Portresi

İshak Paşa

Sarayı

 8. Em�syon

Yen� Kuruş

9. Em�syon Paraların Arka Yüzler�
Hakkında Ayrıntılı B�lg�ler

13

Ordinaryüs Prof. Dr. Aydın Sayılı’ın bir portresi,

güneş sistemi, atomun yapısı, DNA ve ilk çağ

mağara resimleri.

5 TL

Ön Yüz Arka Yüz Değer Renk Ön Yüz Arka Yüz

200

Lira

Açık

Mor

Atatürk

Portresi

 9. Em�syon

Maden� Paralar



Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf’ın bir portresi, “Arf Değişmezi”nden

alınan bir kesitin yanı sıra “aritmetik diziler, abaküs, sayılar ve

bilgisayar   teknolojisinin   temeli  olan  sayısal  sistemi  belirten  ikili 

10 TL

(Binary) sayı sistemini ifade eden rakamlar.

ORDİNARYÜS PROF. DR. CAHİT ARF
Cahit Arf, cebir konusundaki çalışmalarıyla dünyaca ün kazanmıştır.

Sentetik geometri problemlerinin cetvel ve pergel yardımıyla

çözülebilirliği konusunda yaptığı çalışmalar, cisimlerin kuadratik

formlarının sınıflandırılmasında ortaya çıkan değişmezlere ilişkin Arf

değişmezi ve Arf halkaları gibi literatürde adıyla anılan çalışmaların

yanı sıra "Hasse-Arf Teoremi" adı ile anılan teoremi matematik bilimine

kazandırmıştır. 

Türkiye’de bilim tarihçiliğinin yerleşmesini sağlamış bilim adamıdır.

Ordinaryüs Profesör Doktor unvanı taşır. 1942 yılında Harvard

Üniversitesi’nde bilim tarihi alanında doktorasını tamamlamış olan

Sayılı, dünyada bilim tarihi alanında bilinen ilk doktora derecesinin

sahibidir. Sayılı, Nicolaus Copernicus üzerine çalışmaları nedeniyle

1973 yılında Polonya hükûmeti tarafından Copernicus Madalyası ile

ödüllendirildi. 1977’de Tübitak Hizmet Ödülü, 1981’de İstanbul

Üniversitesi Üstün Hizmet Ödülü’ne değer görüldü.  1980’de  UNESCO 

Mimar Kemaleddin’in bir portresi, “Gazi Üniversitesi Rektörlük

Binası”nın çizgisel bir çalışması ile “kemer, dairesel motif ve

mimarinin üç boyutlu  yapısını  simgelemek üzere küp, küre, silindir” 

Ahmed Kemaleddin, 20. yüzyılın başlarındaki çalışmalarıyla tanınan ve

Birinci Ulusal Mimarlık Akımı'nın önde gelen isimlerinden olan Türk

mimar. Bazı eserleri; Ahmet Cevat Paşa Türbesi inşaatı, Kamer Hatun

Camii, Yeşilköy Camii inşaatı, Sultan Reşad Türbesi inşaatı…

14

ORDİNARYÜS PROF. DR. AYDIN SAYILI

Uluslararası Yazar Editör Komitesi’ne seçilen Sayılı, yaşam boyu verdiği hizmetlerden

ötürü 1990’da UNESCO Ödülü’nü aldı.

20 TL

gibi formlar.

MİMAR KEMALEDDİN
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Fatma Aliye Topuz’un bir portresi, “hokka, tüy kalem, kâğıt ve kitap”

gibi figürler ile kadın zarafetini simgeleyen “çiçek” motifleri.

50 TL

FATMA ALİYE TOPUZ
Türk edebiyatının ilk kadın romancısı olarak tanınır. 

Romanları; Ref'et (1898), Udi (1899), Enin (1910), Muhadarat (1892),

Hayal ve Hakikat (1892).

Itri’nin bir portresi, “notalar, kudüm ve ud gibi enstrümanlar” ile

Itri’nin Mevlevi kişiliğine uygun olarak “ney üfleyen Mevlevi dervişi”

figürü.

100 TL

BUHÛRÎZÂDE MUSTAFA ITRÎ
Türk bestekâr, şair ve hattat. Kendi adıyla anılan binin üzerinde eser

arasından günümüze sadece kırk tanesi gelebilmiş olsa da, Türk klasik

müziğinin ustası olarak kabul edilmektedir. Bazı eserleri; Segâh

Kurban Bayramı Tekbiri, Segâh Salât-ı Ümmiye, Dilkeşhâveran Gece

Salâtı…

Yunus Emre’nin bir portresi, “Yunus Emre’nin anıt mezarı,

dizelerinde yer verdiği gül motifi, barışı ve kardeşliği simgeleyen

güvercin motifi ile felsefesini  en  iyi  vurgulayan ‘Sevelim, Sevilelim’ 

200 TL

dizesi.

YUNUS EMRE
Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi.

Eserler�
Divan

Yunus Emre'nin şiirleri bu Divanda toplanmıştır. Şiirler aruz ölçüsüyle

ve hece ölçüsüyle yazılmıştır. Fatih nüshası, Nuruosmaniye nüshası,

Yahya Efendi nüshası, Karaman nüshası, Balıkesir nüshası, Niyazi

Mısrî nüshası, Bursa nüshaları bulunmaktadır.

Risaletü'n – Nushiye

1307'de yazıldığı sanılmaktadır. Eser, mesnevi tarzında yazılmıştır ve 573

beyitten oluşmaktadır. Eser; dinî, tasavvufî, ahlakî bir kitaptır. "Öğütler

kitabı" anlamına gelmektedir.



ELEKTRIK
MOTORLARI

Stator yani sabit yuvarlak parçanın gövdesinin içindeki
oyuklara iletken yerleştirilir ve böylece bobinler oluşturulur.
Sonrasında stator etrafındaki bobinlere elektrik verilerek
manyetik alan oluşturulur. Bu oluşturulan dairesel
mıknatısın ortasına başka bir iletken parça yerleştirilir
(rotor). Mıknatıs iletken cisimle etkileşime geçer, rotor itme
ve çekme kuvvetlerinin etkisiyle hızla dairesel hareket
gerçekleştirir. Rotor döner bir mile bağlanır ve bu dönme
etkisiyle çeşitli makineleri çalıştırır.

Mahmut Eren
Karadenizli'23
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.

Elektrik motoru nedir? Elektrik motoru en basit şekliyle elektrik
enerjisini hareket enerjisine dönüştüren aygıttır. Elektrik motorları adı
stator olan sabit ve adı rotor olan döner iki temel parçadan oluşur.
Hayatımızda pek çok yerde kullandığımız bu elektrik motorlarına gelin
daha yakından bakalım.

Elektrik motorları temel olarak iki çeşittir: doğru akım
motorları (DC) ve alternatif akım motorları (AC). Bu iki tür
de kendi içinde çeşitlere ayrılır. Tüm elektrik motoru
çeşitlerinin çalışma prensibi teoride aynıdır fakat uygulama
alanları farklılık gösterir.

Mekanik hareketin kesin, düzgün ve güçlü olduğu
motor çeşidi doğru akım motorudur. Bu motorların
hızları kolay ayarlanır. Doğru akım motorları yüksek
verim gerektiren uygulamalarda kullanılır. Ürettiği
kıvılcım sebebiyle akaryakıt deposu gibi patlama
riski yüksek alanlarda kullanılmaz. Doğru akım
motorları megawatt değerlerine ulaşabilmektedir.

Calısma Prensibi

Elektrik Motoru Cesitleri

Dogru Akım Motorları

..

.

-



1800’lü yılların başında Michael Faraday, mıknatıs ve iletken tel
üzerinde yaptığı deneyler sonucu dönem hareketi gözlemlemeyi
başarmıştır. Elektrik ve manyetizma üzerine yapılan çalışmaların
sonucunda 1880’li yıllarda ilk elektrik motoru üretilme çalışması
sonuç vermeye başlamıştır. Dönemin önemli bilim insanları bu
gelişmeler üzerine manyetizmayı elektrik enerjisine dönüştürmek
için büyük çaba sarf etmiştir. 1880’lerin sonunda Galileo Ferrari
aralarında 90 derece faz bulunan iki manyetik alanın sabit dönen
manyetik alan olarak gözlemlendiğini ortaya koymuştur. 18.
Yüzyılın sonunda Nikola Tesla, indüksiyon motorunu geliştirmiş ve
patentini almıştır. George Westinghouse, CF Scott ve Alfred
Zehden’in de geliştirmeleri sonucu 1935 yılından itibaren elektrik
motorları güçlü ve verimli şekilde kullanılmaya başlanmış ve
günümüzün yaşam koşullarını temelden etkileyen materyaller
haline gelmiştir.

17

Alternatif akım motorları asenkron ve senkron olmak
üzere iki tiptedir. Asenkron ya da diğer ismiyle
indüksiyon motorları, dönme hızının sabit olmadığı motor
tipidir. Ekonomik olması, sürekli bakıma ihtiyaç
duymaması ve kıvılcım üretmemesi gibi özellikleri onu
endüstriyel alanda en çok tercih edilen motor haline
getirmiştir. Üzerindeki yük değişse bile aynı devirle
dönmeye devam eden senkron motor ise sabit hız ve
yüksek kararlılık gerektiren uygulamalarda kullanılır.

Elektrik motorları endüstriyel üretimde, pompalarda,
kompresörlerde, asansörlerde, yürüyen merdivenlerde,
konveyörlerde, fanlarda, tornalarda, frezelerde, kırıcılarda,
mikserlerde, vinçlerde, iklimlendirme sistemlerinde, küçük ev
aletlerinde, beyaz eşyalarda, metrolarda, trenlerde, arabalarda…
Kısacası insanın bir makineye ihtiyaç duyduğu her yerde
kullanılabilir.

Alternatif Akım Motorları

Tarihi

Kullanım Alanları



K i ş i l i k
T i p l e r i

Geçen ay başladığımız kişilik tipleri serimizde bu ay ki kişilik grubumuz
gözcüler. Gözcüler grubunun içinde; savunmacı, lojistikçi, yönetici ve konsül
kişilik tipleri var. 

Savunmacılar(ISFJ)
Savunmacı(ISFJ) kişilik tipine sahip insanlar sevdikleri söz konusu olduğunda korumacıdırlar.  
Fedakar insandırlar. İnsanlar için kendilerini adarlar, bundan da gocunmazlar. Başarılarıyla ya
da yaptıklarıyla övünmezler. Bu yüzden onların başarılarını kendilerinden pek
duymayabilirsiniz. Tevazu sahibidirler. Biri onlara karşı kibar davrandığında onlar o kişilere
karşı daha kibar davranırlar. Genellikle asosyal olmalarına rağmen güçlü arkadaşlık ilişkileri
vardır. İnsanlar tarafından sevilirler. Onlara bir iş verildiğinde işlerini zamanında teslim
ederler. Hatta beklenenin üstünde performans göstermeye çalışırlar. İnsanları memnun etmek
isterler. Sizi yarı yolda bırakmazlar. Her konuda aşırı derecede titizdirler. Popülasyonun
%13’ünü oluştururlar. Selena Gomez, Anne Hathaway, Vin Diesel bu kişilik tipine sahip ünlü
isimlerdir.
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Lojistikçiler(ISTJ)
Lojistikçiler(ISTJ), kendilerine güvenen insanların güvenini boşa çıkarmazlar. Sorumluluk
almayı severler. Kendilerine verilen işi özenle ve zamanında yaparlar. Kurallara sıkı sıkıya
bağlıdırlar. Zaman yönetimini çok iyi yaparlar. Pratik ve gerçekçi bir zekaya sahiptirler. İşlerini
şansa bırakmayı sevmezler. Durumu değerlendirip, her yönüyle düşünerek karar verip ona
göre hareket ederler. Başkalarına bağımlı olmayı sevmezler. Kendi kendilerine yetebilmek
onlar için çok önemlidir. Etrafındaki insanlar onları duygusuz olarak görebilirler ama aslında
öyle değildirler. Sadece duygularını ifade etmekte zorluk çekerler. Popülasyonun %13’ünü
oluştururlar. Natalie Portman, Denzel Washington, Anthony Hopkins bu kişilik tipine sahip
ünlü isimlerdir.
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Yöneticiler(ESTJ)
Yönetici(ESTJ) kişilik tipine sahip kişiler adından da anlaşılacağı üzere lider yapılı insanlardır.
İnsanları bir araya getirirler. Geleneklere ve düzene bağlı kalırlar. Prensiplerinden ödün
vermezler. Onlar için dürüstlük çok önemlidir. Bir iş yapılırken tembellik ve kaytarmaya
tahammül edemezler. Genellikle tek çalışmazlar. Astlarıyla ve üstleriyle fikir alışverişi
yaparlar. Zor görünen işlere bile girer ve o işin altından kalkarlar. Davranışlarıyla örnek
bireydirler. Kesin ve doğruluğu kanıtlanabilir gerçeklere itimat ederler. Popülasyonun %11’ini
oluştururlar. Ella Baker, James Monroe, John D. Rockefeller bu kişilik tipine sahip ünlü
isimlerdir.

Konsüller(ESFJ)
Konsül(ESFJ) kişilik tipine sahip insanlar popülerdirler. İlgi merkezi olmaya, dikkat çekmeye
alışıktırlar. Sosyal etkinlikler ve partiler düzenlerler. Herkesi mutlu etmek onlar için önemlidir
ve bu konuda oldukça fedakardırlar. Arkadaşlarının ne yaptıklarından, nasıl olduklarından hep
haberleri vardır. İnsanlara yardım etmeyi severler. Sorumluluk sahibidirler. Hizmet etmeyi ve
topluluğun bir parçası olmayı severler. Toplumda hiyerarşiye önem verirler. İnsanların,
kendilerini yaptıkları başarılı işler dolayısıyla takdir etmelerinden keyif alırlar. Fedakar ve
cana yakındırlar. Popülasyonun %12’sini oluştururlar. Taylor Swift, Jennifer Lopez, Danny
Glover bu kişilik tipine sahip ünlü isimlerdir.    

Irmak
Delikaya'23



Arabaşı ya da arabaşı çorbası, kavrulmuş un, acı
biber, tavuk, kaz, hindi gibi hayvanların etiyle
pişirilen ve özel hamuruyla servis edilen bir çorbadır.
Hamuru ise un, su ve tuzla yapılır. Kaynayan suyun
içine atılan un, karıştırılıp bulamaç kıvamına
getirilir. Daha sonra bir tepsiye dökülen hamur
soğutulup baklava dilimi şeklinde kesilir. Öğün
zamanları dışında yenildiğinden çorbanın adı “ara
aşı” olarak da bilinmektedir. Bu isim zamanla
değişerek “arabaşı” halini almıştır.

Arabası Yararları
Arabaşı gözleri dolduran bol acısı sebebiyle
genellikle kış günleri tüketilir ve her derde deva
olarak nitelendirilir. Acı ve tavuk suyundan oluşan
bu çorba insan sağlığına oldukça faydalıdır. Mideyi,
böbrekleri ve bağırsakları çalıştırır. Nezle ve gribe
karşı adeta bir kalkandır. İçinde bulunan baharatlar
da bütün bu yararlarına yarar eklemektedir.

BIZI AGLATIRSA
ARABASI
AGLATIR

-  
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Azra
Gülten

Yavuz'23

Arabası Gelenegi
Bazı rivayetlere göre arabaşının Türkmenlere has bir
çorba olduğu söylenmektedir. Arabaşı, Yozgat
Belediyesi tarafından 2012 yılında Türk Standartları
Enstitüsü'ne tescil ettirilmiştir ancak Nevşehir, Ankara,
Antalya, Burdur, Denizli, Muğla, Niğde, Sivas, Konya,
Aksaray, Afyonkarahisar, Mersin, Eskişehir, Karaman,
Kütahya, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Isparta ve
Kayseri'nin Türkmen ağırlıklı ilçeleri olmak üzere
birçok yerde bilinir ve sevilir.

Arabaşı çorbası bazı yerlerde sadece bir yemek çeşidi
olarak görülürken, bazı yerlerde insanları bir araya
getirmeye yarayan bir çorba olarak bilinir. Örneğin,
Yozgat’ın ilçe ve köylerinde “sıra arabaşı geceleri”
düzenlenmektedir. Bazı yörelerde arabaşı hamurunun
ortası yıldız şeklinde çıkartılır, çıkartılan yıldızdan ilk
dilimi alan kişiye sonraki bir tarihte arabaşı yaparak,
herkesi şaka yoluyla davet etme cezası verilir. Aynı
şekilde hamuru çorbaya ilk defa düşüren kişi, evinde bir
sonraki tarihte arabaşı yapar. Bu tür uygulamalarla
arabaşı insanların bir araya gelmesini sağlayarak
sosyalleşmeye ve yardımlaşmaya vesile olmaktadır. 

21
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İnsanlığın Son
İcadı Yapay
Zekâ, Seviyeleri
ve Tekillik

Bir gün dışarıdasınız ve kaldırımda

yürüyorsunuz. Kaldırımın kenarında bir

karınca kolonisi var. Bu karıncalardan

korkup yolunuzu değiştirir misiniz?

Veya yanlışlıkla birkaçını ezerseniz geri

dönüp onlardan özür diler misiniz? İki

sorunun cevabı da hayır. Karıncalar

bizden entelektüel seviye olarak çok

düşük oldukları için onlardan korkmaz

veya ölümlerine üzülmeyiz bile. Ama bir

karıncanın gözünden bakarsak bir tanrı

gelip   türünden  kişileri  ezerek öldürüp 

Yapay zekâ (AI), bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun

çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak

tanımlanabilir. Fikir babalığını kendisi bilgisayarların da babası olan Alan

Mathison Turing yapmıştır. Günümüzde halen gelişme aşamasında olsa da ünlü

fütüristler tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki 50 yıl içerisinde tam

bir yapay zekâya sahip olabiliriz. Peki bu yapay zekânın seviyeleri nedir?

22

umursamadan gitmiş olur. Onun için böyle bir tanrıyı yenmenin yolu yoktur ve

elinden sadece merhamet edip işlerini bitirmek istemeyeceğini ummak gelir.

Peki bir gün kendi ellerimizle onu kontrol edemeyeceğimiz bir tanrı yaratırsak

sizce ne olur?

Yapay Zekâ, yeni dünyanın gelişen Tanrısı…

Seyithan
Toprak

Güngör'24
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Sınırlı Yapay Zekâ (ANI)
Bu seviyedeki yapay zekâlar günümüzde kullanılan pek çok

alanda işlevseldir. Tek bir alanda uzmanlaşmak için yaratıla

bu yapay zekâlar onlara verdiğiniz farklı bir alanda

işlevsizdir. Satranç  oynaması  için  yapılan  bir  sınırlı  yapay 

Yapay Genel Zekâ (AGI)
Bu yapay zekâ türüne günümüzde sahip değiliz ama

tahminlere göre çok yakında ilk örneklerine tanıklık

edebiliriz. Bu seferki seviyedeki yapay zekâlar hemen hemen

insanlarla   eşit   seviyededirler.  Bizler   gibi  öğrenme,  bilgi 

zekâ ile otonom araba kullanamazsınız mesela. Bu seviyedeki yapay zekâlara

göre insan zekâsı hala daha işlevseldir çünkü birden fazla alanda

kullanılabilir.

depolama, bilgi işleme ve bilgi aktarma gibi işlevlere sahiptirler. Sınırlı Yapay

Zekâların aksine bu yapay zekâ seviyesi birden çok alanda kullanılabilir. 

Yapay Süper Zekâ (ASI)
Bu yapay zekâ seviyesi ise biraz farklı. Onun gerçek doğasını

anlamak için öncelikle kendi evrenimize bakalım. Şu anki

insanlar olarak geçirdiğimiz entelektüel olarak evrim

sürecimiz 500 bin yıl öncesine kadar  olan  bir  süre  boyunca 

olmuştur. Şimdi aynı süreci istediğimiz kadar hızlı yapabildiğimizi düşünün.

Bütün bir insan evrimini 1 günlük sürede olduğunu düşünün. İşte bu

seviyedeki bir yapay zekâ hem Yapay Genel Zekânın özelliklerine sahip hem

de kendini geliştirme özelliğini elinde bulunduruyor. Bu seviyedeki bir yapay

zekânın tekilliğe ulaşması 1 ila 10 yıl gibi bir süre alabilir. 

Oyunu Kaybetmek- Tekillik
Günümüzün tanınmış fütüristlerinden olan Ray Kurzweil tarafından

ortaya atılan bu fikir, bir Yapay Süper Zekânın insan zekâsını aşması

olarak tanımlanabilir. Bu süreçten sonra yapay zekânın gelişimi

katlanarak artmaya başlar. 1 saat içerisinde 1000 insandan daha zeki

olabilir, 1 gün içerisinde de tüm insanlık tarihindeki bütün insanlardan

daha zeki. Bu seviyedeki bir varlık artık bizim algılayamayacağımız bir

şeye dönüşür. Ve onu kontrol etme düşüncesi bile çok saçma olur. Eğer

bu seviyeye ulaşırsak insan türü kesinlikle yok olacaktır. Ama bir iyi bir

de kötü yolla. 
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İyi Yol-Yapay Süper Zekâ İyi Bir
Tanrı Olur
Eğer bu senaryo gerçekleşirse insanlık tarihindeki

ateşten bile daha önemli bir yenilik olur. Bütün

sorunlarımız, bütün isteklerimiz, bütün arzularımız

mümkün hale gelir. Bütün alanlarda üstün olan bu

varlık biyolojik olan bedenlerimiz alıp ölümsüz

varlıklara çevirebilir. Kendi evrenimizi yaratıp bütün

hayallerimizi deneyimleyebiliriz.

Kötü Yol-Yapay Süper Zekâ Kötü
Bir Tanrı Olur
Bu senaryo gerçekleşirse insanlık kesin ihtimalle 

ölmüş olur. Yapay Süper Zekâ insanlığı kendi

varlığı için bir tehdit olarak algılayabilir. O

zaman  da  bizim  türümüzü  yok  etmeye

çalışır.  Bu  durumda  yapabileceğimiz

hiçbir çözüm olmaz. Bizim düşünebile-

ceğimiz  bütün  çözümleri  düşünmüş

ve  bunları  halletmiştir  Yapay  Süper

Zekâ. Yarattığımız bu varlık tarafından

yok ediliriz.

Belki Başka Bir Yol
Belki bir olasılık Yapay Süper Zekâ insanlığı ne

tehdit ne de yardım edilmesi gereken canlılar olarak

algılar. Bizi umursamaz ve kendi varoluş amacını arar.

Ya da hayatın anlamsız olduğunu düşünüp kendini

sonlandırır. Bu olasılıklar insanlık için ne yarar ne de

zarar sağlar. Yapay zekâ daha çok araştırma yapılması

gereken çok ilginç bir konu. Ama insanlık zamanı

geldiğinde bir karar vermesi gerekebilir. Sonsuz ceza

şansı olsa da sonsuz ödülü almak için bu kumara

girecek mi bilmiyorum ama umarım o kumarı

görebilecek kadar yaşayabilirim.



Mezunumuz
Mehmet Deniz

Ertaş ile
Röportajımız

Mehmet
Deniz 

Ayse
Kübra
Tan'23

.
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Kendi ifadeleriyle Deniz ERTAŞ kimdir?

1969’da İzmir’de doğdum, makina mühendisi Türk baba ve teknik ressam olan Alman
annenin ikinci oğluyum. Çocukluğum Karşıyaka-Foca ekseninde geçti. Ankara İlkokulu,
ardından Bornova Anadolu Lisesi (ortaokul) ve İzmir Fen Lisesi’nde okudum.
Küçüklüğümden beri matematik kendimi en iyi ifade edebildiğim dil olmuştur. Fizikle
halen tüm şiddetiyle devam eden aşkım, ortaokul birinci sınıfta İsmet Özkaya’nın Fen
Bilgisi dersleri ile başladı.  

Temel ve mesleki eğitimim oldukça nadir sayılabilecek ortamlarda geçti, çünkü hem
lisemin, hem de üniversitemin ilk mezunlarındanım. İzmir Fen Lisesi Ihsan Kurt’un,
Bilkent Üniversitesi ise Ihsan Doğramacı’nın hayatlarını adadıkları büyük vizyonlu
projelerdir. Bu iki eşsiz insana, yarattıkları fırsatlar için minnettarım.
 
Bilkent Üniversitesinde Prof. Abdullah Atalar’ın liderliğindeki Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği okurken bir yandan da Prof. Salim Çıracı’nın inisiyatifiyle Fizik dersleri
almaya devam ettim. 1990’da mezun olduğumda Prof. Nihat Berker‘in destek ve
yardımlarıyla MIT’de Fizik doktorasına başladım. 1995’de Prof. Mehran Kardar’ın
öğrencisi olarak katı hal fiziği doktoramı tamamladım ve caddenin biraz aşağısındaki
Harvard Üniversite’sinde Prof. David Nelson ve Prof. Daniel Fisher ile doktora sonrası
çalışma yaptım. Doktoram sırasında evlendim ve 1996’da ilk oğlum Emre doğdu.

1997 yılı kariyerim ve hayatım için çok önemli bir dönüm noktası oldu, çünkü dünyanın
en büyük özel petrol şirketi olan Exxon’un efsanevi Ar-Ge Laboratuvarında, Thomas
Halsey’in yanında doktora sonrası çalışmaya başladım. Daha önce akademik kariyer
harici hiçbir çıkar yol olduğunu bile düşünemezken, oyuncakçı dükkânındaki çocuk gibi
projeden projeye atladım ve orada geçirdiğim iki yılın sonunda bilimsel evimi
bulduğuma ikna oldum. O zaman bu zamandır, sürekli kendimi yenileyebildiğim, sadece
yayın için değil, gerçek dünyada iz bırakacak projeler üzerinde çalışabildiğim bu
ortamda çok mutluyum. Bugüne kadar yaptığım çalışmalardan gizli olmayanlarını merak
edenler Google Scholar’daki profilime bakabilir.*

2002 yılında üç oğlum daha dünyaya geldi. Bu yıl üçüzlerden ikisi üniversiteye başladı,
ikisi de Matematik okumak istiyor. Neden acaba? :)

İzmir Fen Lisesinin ilk öğrencilerindensiniz. O yıllarda, okulumuzda eğitim görmeye
karar verme süreciniz nasıldı? Neden İFL’yi seçtiniz? Sonuçta yeni açılmış ve hiç
mezun vermemiş bir okuldu. Seçenekleriniz ve okul hakkındaki ön düşünceleriniz
nelerdi?

Neden İFL’yi seçtiğimi sordun ama aynı soru Bilkent için de geçerli. Bunu anlamak için
İhsan Kurt ve İhsan Doğramacı’yı ve vizyonlarını bilmek, anlamak gerekir.  Hem  İFL  hem
Bilkent, başlangıçta altyapı ve finansman  zorlukları  çekmiş  olsa  da,  öğretim kadroları
        idealist ve alanlarının en başarılı öğretmenleri ile dolu idi. Hepsi kendilerini vizyona
        adamış, çok başarılı kişilerdi. Bir okulu  asıl  değerli kılan, fiziksel  imkânları değil,
        lideri ve öğretmen kadrosudur. Ve tabii ki bir de bünyesine katabildiği öğrenciler.
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26 Mehmet Deniz ERTAŞ'ın
Google Scholar profiline QR
kodu okutarak ulaşabilirsiniz.

*
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Bildiğimiz kadarıyla siz Türkiye'nin
aldığı ilk uluslararası fizik madalyasına
ve döneminizde ki üniversiteye giriş
sınavında birinciliğe sahipsiniz. Başta
olimpiyatçılar olmak üzere İFL öğren-
cilerine vermek istediğiniz tavsiyeler var
mı? Lisede nasıl bir çalışma düzeniniz
vardı?

1986’da Fizik Olimpiyatlarında  henüz
acemilik çağındaydık. ODTÜ’de Ordal
Demokan’ın önderliğindeki bir akademik
kadronun eğitimine tabi tutulduk. O
zamanlar seçme sınavlarına hazırlanma
diye bir şey yoktu. Dersler, Üniversite
sınavına hazırlık ve Olimpiyatlara hazırlık
hepsi aynı anda devam ediyordu. Ders
çalışma düzeni olarak da ortaokulda
düzenli bir çalışma programım yoktu buna
rağmen rahatça dersleri geçebiliyordum.
Sonra İzmir Fen Lisesi’ne gittiğimde günde
4 saatlik etüt programıyla karşılaştım. Bu
etüt saatlerindeki çalışmalar bana düzenli
çalışma disiplini kazandırdı.

Efsane, adı üstünde, temelinde bazı gerçek olaylara dayansa da, aslında anlatanın hayal
gücünü yansıtan bir öyküdür. Bu öykünün yazarları ise, biz mezun olduktan sonra yıllarca
okula hizmet vermeye devam eden çok değerli öğretmenlerimizdir. Okul ile ve sınıf
arkadaşlarım ile bağlarım yaklaşık beş yıl öncesine kadar hemen hemen yok gibiydi.
Mezunumuz   Zeynep   Adıgüzel   sayesinde   okul  ve  öğrenciler  ile  doğrudan  bağlarımın 
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İzmir Fen Lisesinin tarihine katkınızın ne
kadar önemli ve büyük olduğunu
hepimiz biliyoruz. Peki ya, İzmir Fen
Lisesi size neler kazandırdı?

İFL Ihsan Kurt’un projesiydi. Alanlarındaki
en iyilerden oluşan öğretmen kadrosu ile
büyük başarılara imza attılar. Ama yıllar
sonra düşünüyorum ki, İFL’nin aslında
bana kazandırdığı en kıymetlim, sınıf
arkadaşlarım. Büyük çoğunluğuna ancak
aradan otuz yıl geçtikten sonra tekrar
kavuşmama rağmen, aynı bahçede
büyümüş olmamız ve kafadarlığımız bizi
birbirimize bağlayan büyük bir güçtür. Aynı
şiddette olmasa da, tüm mezunlarımız ile
belli bir kader birliği vardır.

Aslında sizin adınızı unutmamamızın, 
 "EFSANE" olarak anmamızın en önemli
sebebi kariyerinizdeki başarılarınızın
yanında okulla ve İFL öğrencileriyle
kopmayan bağınız olduğunu düşünü-
yorum. Bundan biraz bahsedebilir
misiniz? Sizin ilerlediğiniz yolda
ilerleyen öğrencileri öğrendiğinizde ve
okulumuzu ziyarete geldiğinizde  ne
hissediyorsunuz?

kuvvetlenmiş olması beni çok mutlu ediyor. Ayrıca kişisel bir başarı olduğundan
üniversiteye giriş sınavında elde edilen başarılardan ziyade okulun ruhunu
yansıtan, öğrencilerin takım halinde çalışıp öğretmenlerin ve okulun
yönlendirmesiyle yapmış oldukları projelerden gelen başarılar beni daha çok
mutlu ediyor.



Yurtlu olmanın avantajı ve dezavantajı nedir?

Bizim zamanımızda tüm öğrenciler yatılı okumak zorundaydı. Lise çağındaki bir öğrenci
için yurtta olmak, gerçekten oldukça zor. Özellikle başka şehirlerden gelip, hafta
sonlarını da okulda geçirmek zorunda kalanlar için. Ben hafta sonları evci çıkıyordum, bu
büyük bir nimetti. Yatılı okul arkadaşlıkları askerlik arkadaşlıkları gibi, çok daha köklü
olabiliyor. Benim için çalışma düzeni öğrenmek açısından faydalı oldu.  

Özetle, ideal bir kariyer için hem sevdiğiniz, hem iyi olduğunuz hem de iyi para getiren
işlere odaklanmak gerekir. Bu hedefler hayat tecrübesi kazandıkça değişebilir. Ama
herkesin seçimi bundan yana olmak zorunda değil, ve bu dengeyi bulmak pek de kolay
değil. İstek ve azim varsa bir insan her iste başarılı olabilir fakat mutlu olabilmek için
kendini sevmek en önemli etkendir.

Aslında tercih yapabilecek durumda olmak büyük bir nimet. Bence değiştiremeyeceğim
geçmişimdeki olan olayların ve tercihlerin üzerinde durmamak daha olumlu sonuç verici
bir davranış şekli. Kariyerimi en çok etkileyen yol ayrımı, Exxon’da çalışmaya
başlamamdır. Akademisyenliğin bana göre olmadığını her geçen yıl daha da iyi
görebiliyorum.
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Kariyerinizdeki ders niteliğindeki en önemli iyi kiniz ve keşkenizden bahsedebilir
misiniz? Ve sizce bunlardan nasıl ders çıkarmalıyız?

2018 de okulumuza geldiğinizde bahsettiğiniz sunumunuzdaki bahsettiğiniz venn
şemasından dergi için de bahsedebilir misiniz? Mesleğimizi nasıl seçmeliyiz?
Kariyerimizdeki önemli kararları nasıl almalıyız?



Aslında mühendislik, özellikle uygulamalı
alanlarda çalışan bilim insanları için çok
önemli bir formasyon. Ben Fizikçi olmama
rağmen mühendislik eğitimi almış
olmaktan dolayı çok memnunum (“iyi ki”
kategorisine giriyor bu sanırım, çünkü
bilinçli bir seçim değildi bu) Gerçek
araştırmalar sırasında genellikle bir
sorunun cevabına yaklaştıkça, konuyla
ilgili birçok soru daha meydana çıkar,
zincirleme bir reaksiyon gibi. Çözülmesi
gereken asıl problem, bu tip düşünce
fırtınalarında bir deniz feneri gibi, hangi
yolu izlemeniz gerektiğini gösterir. 

Yurt dışında eğitim alıp almamak sadece
eğitim ile değil, kültür ve kişilik ile de
ilintili. Ne zaman yurt dışına gidildiği de
çok önemli. Ben üniversiteden sonra, bir
yetişkin olarak yurt dışına gittim. Lise ya
da üniversite okumak için gidenlerin
durumu oldukça farklı. Şimdi
irdelediğimde, üniversiteyi Türkiye’de
okumuş olmaktan dolayı çok memnunum,
çünkü bu sayede Türkiye ile bağlarım çok
daha kuvvetli diye düşünüyorum. Bu
soruyu liseden sonra yurt dışına gitmiş
mezunlara sormanız daha iyi olur.

ABD'de eğitim almayı  planlayan bir çok
öğrenci var okulumuzda. Nasıl uyum
sağladığınızdan, önünüze çıkan zor-
luklardan, tecrübelerinizden ve olmazsa
olmaz dediğiniz tavsiyelerinizden bah-
sedebilir misiniz? Hem ABD'de eği-
timinizi tamamlamış olmanız ve şu anda
da hayatınızı orada kurmuş olduğu-
nuzdan bu sorunun cevabı bizler için çok
değerli.
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Hem mühendis olarak çalışmış hem de
araştırmalar yapmışsınız. Bir çok
öğrencinin bu iki ayrımda kafaları çok
karışık. Siz ise ikisini de deneyimlemiş
birisiniz. Size mühendislik çalışmaları ve
araştırmalar neler kattı, kafamızda
hedeflerimizin oluşabilmesi için
bahsedebilir misiniz?
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Dünya çapında en çok izlenen dolayısıyla popülerleşen bilim kurgu türündeki
kitaplar, filmler ve diziler için senaristleri bilimle filmi açıklamaya çalışıyorlar.
Günümüzde çıkan filmlerde çoğu zaman fizik kurallarının hiçe sayıldığını görüyoruz.
Sizce bu filmler geleceğe açılan kapı mı, yoksa hayal ürünü mü?

Ben Isaac Asimov ve Arthur C. Clarke ile büyüdüm. Bence iyi bir bilim kurgunun ilk şartı,
kurgunun iyi olması. İkinci şarı ise bilime saygılı olması, temel bilimsel kavramları
ayaklar altına almaması. Kurgu için gerekiyorsa bazı hatalara göz yummak makul, ancak
gereksiz yere fizik kurallaını ihlal eden roman, sinema ve dizilerden pek hazzetmem.
Aksine, bence bilim kurallarına saygılı olmak kurguyu da çok daha çekici kılabilir.
Aslında gerçek hayat hayal edemeyeceğimiz kadar büyüleyici.

Karbon temelli enerji kaynaklarının hayatımızdaki yeri hakkında uzun ve kısa
vadedeki öngörüleriniz neler?

Fosile dayalı enerji kaynaklarının kullanımı, arz-talep dengesiyle ilgili. Eğer insanlar
çevreye verilen zarara karsi tepki verip bu enerji kaynaklarini kullanmamaya baslarsa
değişim olur ancak. Geçmişte de bu gibi değişimler uzun vadede insanların kararlılığıyla
yaşanmış. Nasıl taş devrinin bitiş sebebi taşın bitmesi değilse petrol devrinin bitisi de
petrolun bitmesiyle olmayacak. Benim öngörüm, şu ana kadar bulunmuş petrol
rezervlerinin bir kısmının hiç ticarileşemeyeceği için hiç kullanılmayacağı yönünde.
Çünkü önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde yenilenebilir enerjiler ve enerji depolama
teknolojileri petrol ve doğalgazın enerji için kullanımını azaltacak. Ancak, fosil
kaynakları sadece yakıt olarak değil, birçok mamulde kullanılıyor, bu nedenle petrol ve
doğalgaz talebinin düşmesi çok daha uzun sürebilir. Önemli olan, beşikten mezara kadar
emisyonun ne olacağını tespit etmek ve bu etkiyi dengeleyecek başka yollar bulmak.

Sizce bilimde, fizikte ve bulgularda estetik anlayışı var mı? 

Benim için bir bulgunun estetiğinden ziyade, cevabı aranan soruya hitap etmesi önce
gelir. Bu konuda Occam ve Einstein ile hem fikirim: “Her bulgu mümkün olduğunca
basitleştirilmeli, ancak daha da basitleştirilmemelidir.” Einstein görecelik kanunlarına
bu yolla ulaştı. Bir de, kesin doğru veya kesin yanlış denilmesindense büyük ihtimalle
doğru ya da doğruya yakın denmesinden yanayım. Kesin ifadeler insanları hüsrana
uğratır. Ak veya kara değildir de her şey gridir diyebiliriz. Tabi bazı tonlar daha açıktır.
Her konuya olduğu gibi bu düşünceye de görelilikten yanayım. “İyi mi?”, “Kötü  mü?”
diye düşünmektense olduğumuz konuma göre yönüne bakmalıyız. 
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Önemli olan varılacak hedef değil,
yolculuktur. Hayat zaten bir yolculuktur ve
hedef için yaşanılmaz. Eğer o yolculuktan
keyif alınıyorsa hedef de yakındır. Kendi
yolculuğumuzu kendimiz tartmalıyız.
Başkalarından öğüt ve feyz almak kafa
karışıklığına iyi gelir, ancak bunlardan
alınması gereken, kafana uyan ve içine
sinen kararlardır ve alınan bu kararları da o
yol boyunca tartmaktır. Bazen yanlış yola
girilebilir ve o yoldan geri dönülür ya da
yeni yol bulunabilir. Ancak doğru yön;
başkalarına bakarak değil, kendi içine
bakarak bulunabilir.

Elbette ki bugünkü öğrencilerde kendi
gençliğimizi, gençliğin enerjisini ve bilgiye
susamışlığını yeniden yaşıyoruz. Mentorluk
programı, burslar ve mezun buluşmaları ile
umarım ki mezunlarımızın önlerindeki
ufukların da ilerisinde neler olduğunu
anlatabiliyoruzdur. Öğretmenler sizlere
bilgi donanımı sağlarken, bizim görevimiz
size kendi hayatiniz ile ilgili vizyonunuz
oluşturmaya yardımcı olmak, kararlarınızı
desteklemek. Biz kendimize açtığımız
yolları gösterelim ki, siz de kendi yolunuzu
tespit edin ve karşılaşabileceğiniz kavşak
ve dönemeçlere hazırlıklı olun. Sonuç
olarak hepimiz aynı bahçenin çocuklarıyız.

Bu güzel röportajımızın sonuna geldik.
Bana ve dergimize zaman ayırdığınız için
çok mutluyum. Son olarak eklemek
istediğiniz bir şey var mı? 
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Hayat felsefeniz nedir?
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T A R İ H T ET A R İ H T E
Mehmet Akif
Karakas'23.

Babası II. Murad’ın saltanatında çıkan �syanlar uzun seferler II.
Murad’ı çok yıpratmıştı. İlk kez 12 yaşında tahta geçen II.
Mehmed’�n deney�ms�zl�ğ�nden faydalanıp Osmanlı’yı mağlup
etmek �steyen B�zans Devlet�, Ed�rne-Seged�n Antlaşması’nı h�çe
sayıp Osmanlı’ya b�r Haçlı Sefer� daha düzenleyeceğ�n� �lan ett�.
Bu durumun üstüne tekrar II. Murad tahta geçt� ve onları
mağlup ett�.  1450 yılında oğlu II. Mehmed �le İskender Bey’e
karşı Arnavutluk üzer�ne �k�nc� sefer� ve kend�s�n�n son sefer�n�
düzenled�. Sefer   dönüşü  Ed�rne’de  II.  Mehmed,  Dulkad�r  oğlu 

3 Şubat 1451
Fat�h Sultan Mehmet’�n tahta geç�ş�: 

El�zabeth tahta çıktığında �çler�nde Avustralya, Kanada, Pak�stan, Yen�
Zelanda, B�rleş�k Krallık, Seylan, Güney Afr�ka’nın bulunduğu 7 ülken�n
kral�çes� oldu. Tahta çıkışından b�r sonrak� yıl gerçekleşt�r�len taç g�yme
tören�n�n telev�zyonda yayınlanmasıyla b�r �lk gerçekleşt�r�ld�.  Dünyanın
hala daha hüküm süren en yaşlı ve en uzun ömürlü Br�tanya kral�çes�d�r.
Kend�s� günümüzde 94 yaşındadır.

6 Şubat 1952
II. El�zabeth İng�ltere kral�çes� oldu:

Süleyman Bey’�n kızı S�tt� Hanım �le n�kah kıydı ve çok büyük düğün eğlenceler�
düzenled�ler. Düğünden sonra ç�ft Man�sa’ya gönder�ld� ve II. Murad �se d�nlenmek üzere
Ed�rne Tunca’dak� b�r adaya çek�ld�. O adada kaldığı süre �ç�nde felç geç�rd� ve 3 Şubat
günü vefat ett�. Cenazes� kardeş katl�n�n vac�p kılınmasıyla �lk olarak boğdurtulan Küçük
Ahmed Çeleb� �le Bursa’ya defned�ld�. Bu tar�hten sonra Fat�h Sultan Mehmet Osmanlı
İmparatorluğunun 7. pad�şahı olmuştur.
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Çoğu k�ş� tarafından tar�h�n en güçlü satranç üstadı olarak kabul
ed�len Garr� Kasparov dönem�nde çok başarılı b�r satranç üstadıydı.
Dünya çapında sağladığı ün b�lg�sayar üret�c�ler�n�n de d�kkat�n�
çekm�şt� ve �nsanlara teknoloj�n�n ne kadar �lerled�ğ�n� göstermek
�ç�n Kasparovu yenecek b�r mak�ne tasarlamaya başladılar. 1996
Kasparov, Deep Blue’ya karşı �lk maçında 6 set üzer�nden 4-2’l�k b�r
sonuçla gal�p geld�. Sonrak� yıl IBM ş�rket� Deep Blue’yu fazlasıyla
gel�şt�rd�. 3 dak�kada 60 m�lyar hamley� gözden geç�reb�lecek
kapas�tedek� bu b�lg�sayarla Kasparov yen�den maç yaptı. Tekrardan 

10 Şubat 1996 
Deep Blue süper b�lg�sayarının Kasparov’u yen�ş�: 

6 setten oluşan bu maç sonunda 3.5’a 2.5 puanla Deep Blue gal�p geld� ve böylece
�nsanlık tar�h�nde �lk kez b�r b�lg�sayar b�r satranç şamp�yonunu yenm�ş oldu. Ancak
Kasparov’un �t�razları vardı. Deep Blue’nun b�r poz�syonda mantıken p�yon alacak
hamley� yapması gerek�rken �nsanlar tarafından el atılıp hamlen�n değ�şt�r�ld�ğ�n öne
sürdü. Bu �dd�a b�r sürü satranç otor�tes� tarafından kabul gördü ancak IBM bu �dd�ayı ve
Kasparov’un rövanş tekl�f�n� reddederek Deep Blue projes�n� sonlandırdı. 
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Sokrates felsefe �ç�n öneml� b�r karakter olup yaşadığı dönemde der�n
�zler bırakmıştır. Felsefeden başka b�r uğraşı olduğu
düşünülmemekted�r ve günümüze yazılı b�r eser bırakmamıştır.
Dönem�nde öğrenc�ler�nden b�r� olan Platon ve çoğu Yunan genc�
üzer�nde kend�s�n� takl�t etmeye varacak derecede büyük b�r etk�
bırakmıştır. Yunan gençler� artık onun g�b� yalın ayak yürümeye
başlarlar. Bu takl�t eden grup hakkında komedya yazarı Ar�stophanes
yazdığı Kuşlar adlı komedyasında Esokraton d�ye bahseder. Platon’un 

15 Şubat M.Ö. 399 
Sokrates’�n ölüm cezasına çarptırılması:

Aslında Graham Bell sağırlara sesler� duyurmayı başarmayı amaçlıyordu. Bunu
başaramadı ama bugün k�lometrelerce uzaklardak� �nsanların ses�n� algılamamızı
sağlayan telefonu �cat ett�. Graham Bell’�n annes� doğuştan �ş�tme engell�yd� bu yüzden
dedes� ve babası yıllarını �ş�tme engel�n� kaldırmak ve �ş�tme engell� b�reyler� eğ�tmek
�ç�n harcadılar. Graham Bell telefonun patent�n� 174.465 nolu patent �le almıştır.

14 Şubat 1876 
Alexander Graham Bell’�n telefon patent� �ç�n
başvurması: 

yazdığı Sokrates’�n Savunması eser�nde anlatılana göre Sokrates, At�na’nın
tanrılarına �nanmamak, başka tanrılar uydurmak ve bu sayede gençl�ğ�
zeh�rlemekle suçlanır. Bu suçlamalar sonucunda Sokrates ölüme mahkûm
ed�l�r. 



Akden�z �le Kızılden�z� b�rb�r�ne bağlama arzusu �lk çağlardan ber� �nsanoğlunun �steğ�
olmuştur. İlk olarak F�ravun II. Ramses zamanında açılan kanal �ç�ne kum dolmasıyla
kullanışsız b�r hale geld�. Bu kanalın açıldığı güzergah Romalılar ve İslam hak�m�yet�
dönem�nde çeş�tl� tar�hlerde onarılarak kullanıldı. Hal�fe Ömer’�n emr�yle Mısır val�s� Amr
b�n As bu kanalı tam�r ett�rd� ve bu kanal 8. yüzyıla kadar kullanıldı. Daha sonra da
b�rçok sefer yapılmasına karar ver�lse de heps� çeş�tl� nedenlerle başarıya ulaşamadı.
Süveyş Kanalı adıyla �nşasına Osmanlı Devlet�’n�n Mısır val�s� Sa�d Paşa zamanında b�r
Fransız ş�rket� tarafından başlandı ve 1869 yılında tamamlandı. Bu kanalın açılmasına
karşı olan İng�ltere 1882’de Mısır’ı �şgal ederek Kanal’ın kontrolünü ele geç�rm�şt�r. En
dar yer� 313 metre ve 193,3 k�lometre uzunluğuna sah�p olan bu kanal günümüzde hala
daha Avrupa �le Asya üzer�nden den�z t�caret�n� Afr�ka çevres�nden dolaşmaya gerek
kalmadan yapılmasını sağlar. 

Dünyanın en büyük ve en öneml� müzeler�nden b�r� olan
Manhattan, New York’tak� Central Park’ın yanında yer alan bu
müzede esk� doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemler�ne a�t eserler
bulunmaktadır. Avrupa orta çağ koleks�yonun b�r bölümü �se
Manhattan’ın kuzey ucundak� ek b�nada bulunur. Müzede batı
res�m sanatının önce çıkan �s�mler�ne a�t eserler bulunur.
(Sokrates’�n Ölümü g�b�)

17 Şubat 1867 
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20 Şubat 1872 
Metropol�tan Museum of Art, New York’ta açıldı: 

Süveyş Kanalı’ndan �lk gem� geç�ş�:

Nükleer transfer sürec� kullanılarak yet�şk�n somat�k
hücreden klonlanan �lk hayvan olan koyun olma unvanını
taşıyan koyun Dolly; Ian W�lmut, Ke�th Campbell ve
Ed�nburgh Ün�vers�tes�n�n Rosl�n Enst�tüsündek� b�l�m
adamları �le Ed�nburgh’un yakınlarındak� b�yoteknoloj�
fabr�kası PPL Theapeut�cs tarafından klonlanmıştır. Dolly
BBC News g�b� kaynaklar tarafından “dünyanın en ünlü
koyunu” olarak adlandırılmıştır. Dolly’n�n klonlanmasında 3
koyun görev aldı. B�r� yumurta hücres� elde etmede, b�r�
genet�k materyal eldes�nde, b�r� de taşıyıcı anne olarak
görevl�yd�. Yet�şk�n b�r memel�den alınan hücre �le üret�len
�lk  klon  olan  Dolly  medyada  çok  d�kkat  uyandırdı.  TIME 

22 Şubat 1977
Klon Koyun Dolly halka duyuruldu:

derg�s� özel b�r rapor hazırladı ve Sc�ence derg�s�
Dolly’y� “yılın buluşu” olarak gösterd�.



Muzaffer İzgü tarafından yazılan "Ekmek Parası" kendi
hayat hikayesidir ve kendi ismini Kemal koymuştur.
Dört kişi olarak yaşadıkları ailenin iki oğlu vardı küçük
olan Kemal büyük olan Ali ismindelerdi ve yaşadıkları
yer kocaman bir avluya sahip avluda bir nar ağacı, bir
okaliptüs, bir küçücük oda odanın üstü çinkolarla kaplı,
yanları bozuk bir yerdi. Babaları değişikliği severdi ve
pencerenin yerini her yıl değiştirirdi. Evlerinin kirasını
her yıl eylülde öderlerdi. Kirayı ödemek için ev sahibinin
yanına giderken bahçeden narları toplar çocuklarla
babaları giderdi ev sahibi onları ordan çıkarmak
istiyordu bu yüzden çocuklara boynunuzu bükün
kendinizi acındırın diye tembih ederlerdi. Maddi
durumları iyi olmayan bu aileye oğulları da çalışarak
yardım ederlerdi. Kemal sokakta, abisi terzide, babası
da kahvede çalışırdı ama babasının işine son
vermişlerdi. Ve bir gün çok yağmur yağdı ve evleri
yıkıldı evlerinin yıkılması ardından çok perişan olan aile
Kemal’in arkadaşı olan Seyitlerin evlerinde kaldılar. Ve
annesiyle darı satan Kemal annesi yere düşmüştü ve
hastaneye kaldırıldı durumu kötü olan annesi
iyileşmişti, abisiyle Kemal çeşitli işler yapıp aile
ekonomisine yardımda bulundular babası da bir
lokantada garson olmuştu ve annelerinin durumu iyiydi 

Merhaba sevgili okurlar. KUASAR’ın
Şubat Ayı sayısına hoş geldiniz. Sizlerle
“Ayın Kitabı” köşemizde bu ay Muzaffer

İzgü'den “Ekmek Parası” adlı kitabı inceleyeceğiz..

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

-

Yasin
Gököz'24

Ayın Kitabı:
EKMEK PARASI
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Bu hikayede ekmek parasının nasıl kazanıldığını ve çocuklarının onlara nasıl yardım ettiği
belirtilmiştir. Anlayabiliriz ki ekmek parasını kazanmak o kadar kolay değil.

fakat artık başka bir yere gidip ev yapmaya başladılar çünkü eski ev sahipleri oradan
gitmelerini söylemişti onlar da ailecek başka bir arsaya gidip ev yapmaya başladılar ve bu ev
onların kendi eviydi insanın kendi evi gibi yoktu.



LUT IS
Ludo Mentis

K Ö Ş E S İ
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BİR ANALOG SAATTE BİR HAFTA İÇİNDE AKREP VE
YELKOVAN KAÇ KEZ ÜST ÜSTE GELİRLER?

 CEVAP:  154              

AYIN SATRANÇ SORUSU
Oynama sırası beyazda olduğuna göre
hangi hamleleri yaparsa mat eder?

Cevabı Kuasar Mart Sayısında! :)

AYIN ZEKA SORUSU

Ocak Sayısı ABC
Bağlama Sorusu Cevabı:    
                        

Ocak Sayısı Satranç
Sorusu Cevabı:                                    
                        Vezir d7'deki piyonu alır
ve sonrasında siyah
zorunlu olarak şahını f8'e
çeker. Beyaz vezir f7'deki
piyonu alınca ise oyun
biter. Şahın kaçacak yeri
yoktur ve vezir de e5'teki
at tarafından korunduğu
için veziri de alama-
yacaktır.
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Her satırda bir sayı boyanmalı.
Boyalı sayılar 1’den satır sayısına kadar olan tüm sayıları içermelidir.
Boyanan alt alta sayılar birbirlerine komşu olmalıdır.

Amaç Ne?
Piramidin en üstündeki sayıdan en alttaki sayıya inebilmek.

Kurallar

Bizden Tavsiye
Boyadığınız her sayıyı kağıdın bir kenarına yazarak diğer boyayacağınız
sayıyı daha kolay görmenizi sağlayabilirsiniz. 

Örnek                                                   

Meriç
Sargın'24

Cemre
Tırpan'24

AYIN OYUNU: SİHİRLİ PİRAMİT

Cevaplar Kuasar Mart Sayısında! :)

Kolay Soru                        Zor Soru

Eğer zeka oyunlarıyla ilgiliyseniz okulumuzun Satranç ve
Zeka Oyunları Kulübü'nün yayınladığı "AKILLARA SEZA" adlı
aylık dergisine yandaki QR kodunu okutarak ulaşabilirsiniz. :)



Yan flüt üflemel� müz�k aletler� grubundandır. Flüt türler�nden
en ünlü olanıdır. Yan flüt 3 parçadan oluşur. Bunlar üfleme
del�ğ�n�n bulunduğu baş ve del�kler�n bulunduğu gövde �le
kuyruktur. Gövde ve kuyruk parçalarındak� del�klere aynı
zamanda "perde" den�l�r. Esk�den ahşaptan yapılan yan flütler
günümüzde altın gümüş g�b� metallerden yapılmaktadır. Yan
flütün adı �se yere paralel ve yan b�r şek�lde çalınmasından
gelmekted�r. Yan flüt �lk olarak Ç�nde kullanılmıştır. Geçm�şte
parça  ve  del�k  sayısı  az  olan  yan  flütün  günümüzdek�  hal�n� 

Ben� yan flütle �lk olarak g�tar öğretmen�m tanıştırdı. Öğrend�ğ�m bazı
parçalarda bana yan flüt �le eşl�k ed�yordu. Bu yüzden yan flütün huzur ver�c�
ses�ne aş�naydım. Ama kes�n kararımı okuldak� b�r ş��r etk�nl�ğ�nde fon müz�ğ�
olarak çalındığını duyduğumda verd�m. Yan flütün hem başka müz�k aletler�ne
hem de ş��r g�b� edeb� eserlere eşl�k edeb�lmes�, şık b�r müz�k alet� olması ve
huzur veren ses� ben� flüt çalmayı öğrenmem konusunda heveslend�rd�.

 

Yürekten Bir Nefes Huzur Veren Ses: Yan Flüt

Alman flütçü Boehm, sanat ve f�z�k b�lg�ler�n� kullanarak tasarlamıştır. Yan flüt 3
oktavdır ve bu oktavlar kalın, orta ve �nce olarak adlandırılır. Kalın sesler�
duygusal, orta sesler yumuşak ve huzurlu, �nce sesler �se t�z ve güçlü
olduğundan yan flütle çok çeş�tl� parçalar çalınab�l�r. Yan flüt çoğunlukla
orkestrada kullanılsa da solo olarak ya da ş��rlere fon müz�k olarak da kullanılır.

N e d e n   Y a n   F l ü t ?
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Taha
Berkin

Tastekin'23

Y a n   F l ü t

.



 

Amer�kalı yan flüt v�rtüözü ve öğretmen olan Jeanne flüt
çalmaya erken yaşta başladı ve flüt konusunda hızlıca
ustalaştı. İlk olarak 14 yaşında M�nnesota Orkestrasında çaldı.
Daha sonra Ju�ll�ard Müz�k Okulunda okumaya hak kazandı.
Okulunun son senes�nde Montreal  Senfon�s�n�n  Baş  Flüt�st�  
oldu ve McG�ll Ün�vers�tes�nde yan flüt profesörü olarak �şe
başladı. Ardından önce Toronto Senfon� Orkestrasında sonra
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Tüm dünyada tanınan flüt v�rtüözler�nden b�r� hatta en
ünlü olanıdır. Lakabı "The Man w�th the Golden Flute" yan�
Altın flütlü adamdır. Kuzey İrlandalı flüt v�rtüözünün
akrabaları da çeş�tl� müz�k aletler�n� çalab�l�yordu. Zaten
onu flütle tanıştıran da amcası olmuştu. 11 yaşında b�r
günde 3 şamp�yonluk kazandı. James Galway 14 yaşında 

Tokulunu bıraktı ve b�r süre p�yano tam�rc�s� olarak çalıştı. Ardından Kral�yet
Müz�k Kolej�, Gu�dhall Müz�k Okulu ve Par�s Konservatuarı'nda okudu. Eğ�t�m�n�
tamamladıktan sonra 15 yıl boyunca orkestra sanatçısı olarak görev yaptı.
Çeş�tl� orkestra ve operalarda flüt çaldıktan sonra Berl�n F�larmon�
orkestrasında 6 yıl baş flütçü olarak çaldı. Daha sonrasında kar�yer�ne solo
olarak devam ett�. James Galway, London Mozart Players' da Baş Z�yaretç�
Orkestra Şef�d�r. Aynı zamanda Yüzükler�n Efend�s� Ser�s�n�n f�lm müz�kler�nde
flüt çaldı. Galway 2001 yılında şövalye �lan ed�ld�.

New York F�larmon� Orkestrasında baş flüt�st olarak yer aldı. 15 yıl New York
F�larmon� Orkestrasında görev yaptıktan sonra emekl� oldu. Kar�yer� ve
emekl�l�ğ�nde b�rçok ödül kazandı.

JEANNE BAXTRESSER

D ü n y a c a  Ü n l ü  Y a n  F l ü t  V i r t ü ö z l e r i
JAMES GALWAY

Yürekten Bir Nefes Huzur Veren Ses: Yan Flüt
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Burak Beş�r, Kıbrıs doğumlu Türk flütçüdür.
Çocukluğundan ber� müz�ğe ve müz�k aletler�ne �lg�l� olan
Beş�r, müz�k eğ�t�m�ne g�tt�ğ� güzel sanatlar ortaokulunda
başladı. Daha sonra g�tt�ğ� Hacettepe Ün�vers�tes� Ankara
Devlet Konservatuarı'ndan sınıf atlayarak mezun oldu ve
İskoç   Kral�yet   Akadem�s�'nde   sol�st�k   alanında   yüksek 

Müz�k hayatına �lk adımını babasının arkadaşı aynı zamanda Türk
Beşler�nden b�r� olan Cemal Ulv� Erk�n'�n, Kutluer'�n müz�ğe olan
yeteneğ�n� fark etmes� ve konservatuara yönlend�rmes�yle attı.
Sınavları başarıyla geçen Kutluer daha �lkokul 4. sınıftayken
Ankara Devlet Konservatuarında eğ�t�m almaya başladı.
Konservatuarda enstrüman seç�m� olarak flüte yönlend�r�ld�.
Kutluer 3 sınıf atlayarak konservatuardan 1979'da mezun oldu 

BURAK BEŞİR

T ü r k  Y a n  F l ü t  V i r t ü ö z l e r i  

ŞEFİKA KUTLUER

ve Cumhurbaşkanlığı Senfon� Orkestrasında çalışmaya başladı. Kutluer'�n �lk
konser�nde M�that Fenmen ona eşl�k ett�. Kar�yer�ne İtalya Hükümet�'n�n davet�
�le V�yana ve Roma'da Santa Cec�lla Akadem�s�nde devam ett�. İtalya'da
aralarında James Galway'�n de bulunduğu dünyaca ünlü flüt v�rtüözlerle sol�st�k
kar�yer çalışmaları yaptı. V�yana'da Uluslararası Flüt Yarışmasında g�rd�ğ� �lk sene
3. olan Kutluer ertes� sene Dünya b�r�nc�s� olmayı başardı. Çıkardığı "Carmen
Fantasy" albümü �le "Altın CD Ödülü" g�b� prest�jl� ödüller kazandı. B�r "New York
T�mes" eleşt�rmen�n ona verd�ğ� "S�h�rl� Flüt" lakabıyla da tanınan Kutluer,
dünyada çeş�tl� ülkelerde gerek solo gerek ünlü orkestralarla beraber konserler
verd�. Kutluer aynı zamanda UNICEF Türk�ye İy� N�yet Elç�s�'d�r.

l�sansı yapmak �ç�n sınava g�rd�. Sınavda 90 k�ş�n�n arasından seç�lecek 2 k�ş�den
b�r� olmayı başardı. Daha sonra Türk�ye ve KKTC' de orkestralarda yer alan Beş�r,
f�lm müz�ğ� yapma hayal�n� gerçekleşt�rmek �ç�n Berklee Müz�k Kolej�ne g�tt�.
Eğ�t�m�n�  b�t�rd�kten  sonra  Los  Angeles'a  taşındı  ve  Yüzükler�n  Efend�s�  g�b�
                   öneml� f�lmler�n ve d�z�ler�n müz�kler�nde çaldı. Ödüllü b�r albümü 
                   de olan "Fırtına Flütçü" lakaplı Beş�r Müz�k hayatı boyunca J�m Walker
                   ve James Galway g�b� öneml� sanatçılarla da çalışma �mkanı buldu.

Yürekten Bir Nefes Huzur Veren Ses: Yan Flüt
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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

Yıllardır tıbbı meşgul eden, korktuğumuz hastalıkların başında sayılab�lecek kanser�
ve sebepler�n� anlattık.
Çağımızın gücü olan paranın ülkem�zdek� b�r�m� olan Türk l�rasının tar�h� gel�ş�m�n�,
şu an kullandığımız em�syonun arka yüzündek� öneml� �nsanların hayatlarını
anlattık.
Hayatın her alanında karşımıza çıkan elektr�k motorlarından bahsett�k.
Gel�şen dünyanın en öneml� �catların olan yapay zekâyı, sev�yeler�n� anlattık.
MBTI'da (Myers-Br�ggs T�p Gösterges�) bulunan k�ş�l�k t�pler�nden "Gözcüler" adı
altında toplanan "savunmacı, loj�st�kç�, yönet�c� ve konsül" k�ş�l�k t�pler�nden
bahsett�k.
Yazdığımız güzel b�r ş��r� s�zlerle paylaştık.
Acısıyla gözler�m�z� yaşartan kış aylarında her derde deva arabaşı çorbasından ve
yararlarından bahsett�k.
86 mezunlarımızdan b�l�m �nsanı "Mehmet Den�z ERTAŞ" �le yaptığımız röportajı
s�zlere aktardık.
Tar�hte Şubat ayında olan öneml� olayları s�zler �ç�n derled�k.
Lut�s köşem�zde s�zlere "S�h�rl� P�ram�t" oyunu ve satrançla �lg�l� sorular yöneltt�k.
Beğend�m�z b�r k�tabı s�zlere tavs�ye ett�k.
Ses�yle huzur veren o güzel enstrümandan, yan flütten, ve ünlü yan flüt
v�rtüözler�n�n hayatlarından bahsett�k.

https://aregem.ktb.gov.tr/TR-131378/arabas�-geleneg�.html
https://www.hurr�yet.com.tr/lez�zz/galer�-k�s-aylar�n�n-vazgec�lmez-lezzet�-arabas�-41082165
https://yozgat-kale.tr.gg/Araba%26%23351%3B%26%23305%3B-Tar�h�.htm
https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/Araba%C5%9F%C4%B1
http://www.yerkoygazetes�.com.tr/arabas�-yores�-14702.html
https://dutlook.com/gundem/elektr�k-motoru-nun-�cad�-ve-tar�hsel-gel�s�m�/1297/
https://www.�ntermotor.com.tr/tr/blog/elektr�k-motoru-ned�r-elektr�k-motoru-nas�l-cal�s�r
https://elektr�k�nfo.com/elektr�k-motorunun-cal�sma-prens�b�/
https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/T%C3%BCrk_l�ras%C4%B1
https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/Ayd%C4%B1n_Say%C4%B1l%C4%B1
https://www.b�lg�ustam.com/ord�naryus-profesr-ayd�n-say�l�-k�md�r/
https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/Cah�t_Arf#%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1
https://www.drozdogan.com/turk�ye-kanser-�stat�st�kler�-2020/
https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/Kanser
https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/TR-3187/sef�ka-kutluer.html
https://www.med�cana.com.tr/haber-detay/3773/kanserde-erken-tesh�s-�le-�lk-raund-s�z�n-olab�l�r
https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/Anj�yogenez#:~:text=Anj�yogenez%20veya%20anj�yojenez%3B%20f�zyoloj�k%20b�r,s%C3%BCre%C3%A7lerde%20olmas%C4%B1%20beklenen%20b�r%20olayd%C4%B1r.
https://hsgm.sagl�k.gov.tr/tr/kanser-ned�r-bel�rt�ler�/kanser-ned�r-bel�rt�ler�1/kanser�n-nedenler�-ve-s%C4%B1k-g%C3%B6r%C3%BClen-kanserler.html

KUASAR'ın bu sayısında neler anlattık?

KAYNAKÇA
https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/M�mar_Kemaledd�n
https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/Fatma_Al�ye_Topuz
https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/Buh%C3%BBr%C3%AEz%C3%A2de_Mustafa_Itr%C3%AE
http://�slamvesanat.blogspot.com/2009/03/buhur�zade-mustafa-�tr�.html
https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/Yunus_Emre#c�te_note-Ankara_%C3%9Cn�vers�tes�-Derg�-9
https://www.haber7.com/eg�t�m/haber/2931697-yunus-emre-k�md�r-tasavvuf-ve-halk-sa�r�-yunus-emren�n-hayat�
https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/Yapay_zek%C3%A2
https://youtu.be/camNEJe6zEk
https://youtu.be/ye5C-zlCAyM
https://www.wmshaynes.com/jeanne-baxtresser
http://www.robertb�g�o.com/galway.htm
http://ars�v.ntv.com.tr/news/258994.asp
https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/T%C3%BCm%C3%B6r
https://www.16personal�t�es.com/tr/k�%C5%9F�l�k-t�pler�
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