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Sevg�l� okurlarımız,
Hep�n�ze tekrardan selamlar!
KUASAR'ın 2021 yılındak� �lk
sayısına hoş geld�n�z. Bu
sayımızda y�ne bomba g�b�
�çer�kler s�zlerle! Bütün emekler�
�ç�n başta s�z değerl� okurlarımız,
çalışkan, yaratıcı, araştırmacı
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.
Evet, 2021 bomba g�b� geld� ve
b�r�nc� ayı göz açıp kapayıncaya
kadar geçt�. Ş�md� önümüzde
güzel b�r tat�l var. Herkese sağlıklı,
ver�ml�, bol eğlenmel�, bol
d�nlenmel� ve en öneml�s�
KUASAR'lı tat�ller d�l�yoruz!
Key�fl� okumalar! İy� tat�ller!

N�l Den�z Sözver
Arda Ayça
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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

Okul Müdürümüz Sayın
Mahmut YILDIZ liderliğinde
Bilim Kurulu Proje Koordi-
natörümüz Ergül ATICI
GÜVEN            koordinesinde 

21  Ocak  2021
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TÜBİTAK 2204A, 2204C ve 4006 başta olmak üzere
okulumuzda yürütülen proje çalışmalarının mevcut
durumlarının değerlendirmesi gündemimizle tüm
öğretmenlerimizin katıldığı öğretmenler kurulumuzu
gerçekleştirdik.

Okul Müdürümüz Sayın Mahmut YILDIZ'ın liderliğinde Değerli Bilişim
Teknolojileri Öğretmenimiz  Sertaç  ATEŞ koordinesinde Türkiye Okullar
Arası Zeka Oyunları Şampiyonasında aldıkları puanlara 11. Sınıflarımızı
Bölge Finalinde temsil edecek olan Alper T., Zeynep Ş. ve Eren E. Bölge
Finali  için   bireysel   ve   takım   hazırlıklarını   tamamlamışlar   ve   takım 

 21 0cak 2021

koordinasyonunu ve teknik konuları deneyimlemek için yarışma organizasyonunun hazırladığı
bölge denemesine katılmışlardır.

Müdür Başyardımcımız Dr. Filiz KARAOĞLU'nun koordinesinde Okul
Psikolojik Danışmanı ve Rehberlik Öğretmeni Seyran CANBAZ'ın
desteğinde 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri
tarafından verilen Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü
tanıtımına katıldılar.

 21 0cak 2021

Azim ve çalışkan-
lıkları ile kendi-
lerini kanıtlamış ve
insanlık için uğraş
veren öğrencilerin
olduğu    okulumuz 

24 Ocak 2021
Öğrencilerimizin kendilerini ifade
etme becerilerini artırmaları ve
sosyal medyanın gücünü kullan-
ma yeteneklerini geliştirmeleri
için    Okul     Müdürümüz    Sayın  

24 Ocak 2021

Mahmut YILDIZ liderliğinde Bilişim Teknolojileri
Öğretmenimiz Sertaç ATEŞ'in sorumluluğundaki
KUASAR dergimizin Yayın Komisyonundan Ceyda
Bursalı'nın yazısı sosyal medyada da büyük ilgi
gördü.

Değerli Felsefe Öğretmenimiz Gülşen ÖZSOY koordinesinde uluslararası
eTwinning Projesi olan "Digital Wisdom" projesi çalışmaları çevrimiçi olarak
devam ediyor.  Bu yılın teması medya okuryazarlığı ve bilgi kirliliği olan bu
projede hem kendimizi hem İngilizcemizi geliştiriyoruz.

 28 0cak 2021

öğrenci  ve  mezun-

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk,
"Ziya Öğretmen Bizim Okulda"  buluşmasında
okulumuza konuk  oldu.  İzmir  Fen  Lisesi 
 ailesiyle birlikte olduğunuz için teşekkürler
Ziya Hocam!

 29 0cak 2021

ları  ile  hem sosyal  medyada  hem  de  yazılı
ve görsel  basında  kendilerinden  söz 
 ettirerek  iç   motivasyonumuzu   arttırıyor.



N�kola Tesla; dünyadak� b�l�m ve teknoloj� yapısını temelden değ�şt�ren, günümüzde
kullandığımız b�rçok mak�nen�n muc�d� olan, 700’ü aşkın �cadı bulunan, yüksek
zekası ve yaptıklarıyla tar�hte ve günümüzde çok öneml� b�r yer etm�ş muc�t ve
f�z�kç�d�r. N�kola Tesla; elektromanyet�zma alanında devr�msel buluşlara �mza atmış,
teor�ler� ve patentler� sayes�nde alternat�f akım, elektr�k güç s�stem�, çok fazlı güç
s�stem� ve �ndüks�yon motorlarının gel�şmes�n� sağlamıştır. 1984 yılında kablosuz
uzaktan kumanda �le gerçekleşt�r�ld�ğ� göster� ve “Akım Savaşları”ndan gal�p
çıkması neden�yle en büyük elektr�k mühend�sler�nden b�r� olarak kabul ed�lm�şt�r.
En büyük düşü olan “Kablosuz enerj� aktarımı” konusunda deneyler yapmış,
k�lometrelerce ötedek� lambaları kablosuz olarak aydınlatmıştır. Hayatını �catlarına
adamış ve b�rçok zorlukla karşı karşıya kalmış N�kola Tesla’ya gel�n daha yakından
bakalım.

HAYATI
N�kola Tesla Sırp asıllı Amer�kalı muc�t, f�z�kç� ve elektro f�z�k uzmanıdır. Aslında
dünyadak� b�l�m ve teknoloj� yapısını tam anlamıyla 'kökünden' değ�şt�reb�lecek
b�rçok 'kullanılan ve kullanılmayan' deneye/buluşa da �mza atmasına rağmen, ders
k�taplarında adı nad�ren geçer. Özell�kle 'elektr�ğ�n kablosuz taşınab�lmes�' g�b� b�r
buluşu ve bunu kanıtlaması onun ne kadar benzers�z b�r muc�t olduğunu açıklar.
Ed�son �le arasında amansız b�r b�l�msel mücadele geçm�şt�r. Elektr�k üzer�ne yaptığı
sayısız deneyler ve buluşlar vardır. 7 Ocak 1943 yılında kend�s�ne a�t patent aldığı 700
buluşla en çok patent sah�b� k�ş� olarak dünya tar�h�ne geçm�şt�r. Babası b�r papaz
olan Tesla'nın annes� okuyup yazamamasına karşın, halk arasında prat�k ev gereçler�
muc�d� olarak b�l�n�rd�. N�kola'ya göre annes�, yaratıcı dah� olmaya adaydı. Babası her 

D Ü N Y A Y A
Yön Verenlerde Bu Ay

Çağının Ötes�ndek� Adam:
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zaman papaz olmasını �st�yordu, Tesla �se mühend�sl�k
okumayı �st�yordu. Tesla ölümcül b�r hastalık sırasında,
mühend�sl�k okursam çok daha �y� olurum dem�ş,
babası da onu kıramamıştır. Annes�n�n de desteğ�ne
sah�p olan Tesla, f�z�k ve matemat�kte b�lg�s�n�
arttırırken Graz'dak� Pol�tekn�k okuluna g�rd� ve Prag
Ün�vers�tes�'nde eğ�t�m�n� sürdürdü. Yabancı tekn�k
yapıtları okuyab�lmek �ç�n, orada, yabancı d�l kursunu
sürdürdü. Anad�l� olan Sırpça ve a�lece b�ld�kler�
Almancaya ek olarak İng�l�zce, Fransızca ve İtalyancayı
da öğrend�. N�kola a�ledek� beş çocuktan b�r�yd�. B�r
büyük erkek kardeş� vardı ve adı Dane(Dan�el) �d�.
Ağabey�, N�kola 5 yaşındayken vefat etm�şt�r. Vefat
ett�ğ� sırada Dane, henüz 12 yaşındadır. Ağabey� Dane
ata b�nme kazası yüzünden öldü. 



Bazı kaynaklar da ağabey� ata b�nd�ğ� sırada Tesla'nın atı
korkutmasından dolayı kazaya neden olduğu söylen�r. Ab�s�n�
henüz çocukken kaybett�ğ� �ç�n Tesla'da b�rçok takıntı oluşmuş
ve ş�zofren�ye yakın bel�rt�ler gösterm�şt�r. Fakat h�ç kuşkusuz bu bel�rt�ler
N�kola'nın dehasına katkıda bulunmuştur. 3 kız kardeş� (M�lka, Angel�na ve Mar�ca)
vardı. A�les� 1862 yılında Gosp�c'e göç ett�. Tesla okula Karlovac'ta g�tt�. Tesla
Avusturya Graz Pol�tekn�k'e 1875 yılında başladı burada elektr�k üzer�ne olan b�lg�s�n�
arttırdı. Ancak k�ş�sel takıntıları ve asosyall�ğ� neden�yle üçüncü sınıfın �lk
dönem�nden �t�baren okulu bıraktı. K�m� çevreler okulu b�t�rd�ğ�n� söylese de
ün�vers�te Tesla'nın mezun olmadığını ve okula 1878'�n �lk dönem�nden sonra devam
etmed�ğ�n� b�ld�rm�şt�r. A�les�yle �l�şk�s�n� keserek b�r oto mühend�sl�k f�rmasında
çalışmaya başlayan Tesla bu dönem oldukça ağır b�r depresyon dönem� geç�rd�.
Daha sonra babasının �steğ� üzer�ne Prag'da Charles Ferd�nand Ün�vers�tes�'ne
başladı. Burada b�r yaz dönem� öğret�m�ne devam ett� ve babasının ölümü üzer�ne
okulu bıraktı. Sonra Par�s'te b�r telefon ş�rket�nde çalışmaya başladı. Burada doğru
akım motorları ve d�namolar konusunda gen�ş ve öneml� tecrübeler ed�nd�.
Oradayken çalıştığı döner mak�neler�n� korumak �ç�n regüle ed�c� kontrol c�hazları
�cat ett�.

ICATLAR

Uzaktan radyo kontrolü:
Sonradan, Tels�z den�len, radyo alanında N�kola Tesla'nın öncülüğü, Mors koduyla
yapılan haberleşmeden de �ler� g�tt�. 1898'de New York şehr�n�n Mad�son Parkı'nda 
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tels�z �le uzaktan kontrollü, parlak b�r göster�
düzenled�. Geleneksel Elektr�k Fuarı'nın
gel�şt�ğ� yer ve genell�kle Barnum-Ba�ley
s�rk�n�n çalıştığı büyük alanın ortasına büyük
b�r tank koydu ve suyla doldurdu. Bu küçük
gölün üzer�ne, yüzmes� �ç�n, 1 metre
uzunluğunda anten d�reğ� olan b�r tekne
koydu. Teknen�n �ç�nde b�r radyo alıcısı vardı.
N�kola Tesla, sey�rc�ler�n �steğ�
doğrultusunda �ler� g�tme, sağa veya sola
dönme, durma, ger� g�tme, ışıkları yakıp
söndürme g�b� çeş�tl� şeyler� uzaktan radyo
kontrol sayes�nde yaptı. Unutulmaz göster�
tüm sey�rc�ler� hayran bıraktığı g�b� günlük
gazeteler�n ön sayfalarında yer aldı.

.



Kablosuz Enerj�:
Enerj�n�n Kablosuz olarak �let�lmes� konusunda da N�kola Tesla b�r devr�m açtı. 1891
yılında patent�n� aldığı Tesla bob�n� �le kısa mesafede enerj�y� kablosuz olarak
aktarmayı başardı. Temelde yükselt�c� b�r transformatör olan Tesla bob�n�, çok çok
yüksek ger�l�mler elde etmey� mümkün kıldı.Tesla, kend� adını verd�ğ� bu
�ndükleme bob�nler�n� elektr�kle aydınlanma, yüksek frekanslı alternat�f akım ve
özell�kle kablosuz elektr�k �let�m� g�b� alanlardak� çalışmalarında deney�mled�.
Kablosuz şek�lde elektr�k aktarmayı kafasına koymuş olan Tesla, bunu daha fazla
b�r yüksekl�k kullanarak yapab�leceğ�n� düşünüyordu. 1899 yılında “büyüteç ver�c�”
adını verd�ğ� en büyük ve en güçlü Tesla bob�n�n� �nşa ett�. Bu ver�c� 15 metrel�k
çapa ve 3 adet bob�ne sah�pt�. M�lyonlarca volt elektr�k ve o zamanın en büyük
�nsan yapımı ş�mşekler� olan 39 metrel�k ş�mşekler üreteb�l�yordu. Problem
Tesla’nın dönem�ne göre çok hırslı olmasıydı. Kablosuz elektr�ğ�n 2010’un
ortalarında yen� yen� ortaya çıktığını düşünürsek, proje başarıya ulaşamamış olsa
da n�yet� oldukça etk�ley�c�. Büyüteç ver�c�, Tesla’nın tüm dünyaya ücrets�z elektr�k
sağlamayı hedefled�ğ� Wardenclyffe Kules�’n�n öncüsüydü. Kule projes�n�n
çalışmalarına 1901’de başlandı fakat 1915’te f�nansal destekç�ler çek�l�nce proje
yerle b�r oldu. Proje Tesla’yı da yıktı. İflas kararı aldı ve ps�koloj�k sorunlar yaşadı.

Radyo:
1895’te Tesla, 80 k�lometre uzaklığa b�r radyo s�nyal� �letmeye hazırlanıyordu, ancak
bunu gerçekleşt�remeden önce laboratuvarı yandı ve test gec�kt�. Bu sırada
İng�ltere’de Gugl�elmo Marcon� �s�ml� b�r İtalyan kablosuz telgraflar üzer�ne
çalışıyordu. 1896’da c�hazı �ç�n patent aldı. S�stem� Tesla’nın �nşa ett�ğ�nden çok
farklıydı, sadece �k� devre kullanıyor ve uzun mesafeler boyunca �letem�yordu.
Tesla’nın buluşu �se onu daha da güçlend�recek çoklu devreler kullanıyordu. Tesla
1897’de patent başvurusu yaptı ve 1900’de patent ver�ld�. Marcon� �se 1900’de
patent başvurusu yapıldığında, Tesla’nın c�hazına çok benzed�ğ�nden redded�ld�.
Yılmayan Marcon� Carneg�e ve Thomas Ed�son, Andrew g�b� güçlü destekç�ler�
arkasında bulunduran kend� ş�rket�n� açtı.1901 yılında Tesla’nın b�rkaç patent�n�
kullanarak Marcon�, Atlant�k’�n her yer�ne s�nyal ulaştırab�l�yordu.
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1904 yılında h�çb�r neden sunmadan patent of�s� kararlarını değ�şt�rerek Marcon�’ye
patent haklarını verd�ler. Bu kend�s�n� radyonun muc�d� yapmıştı. 1911’de Nobel
Ödülü kazanan Marcon�’y� Tesla 1915 yılında dava ett�. Fakat yaşamının o dönem�nde
devasa b�r ş�rkete karşı savaşacak kadar güçlü ve zeng�n değ�ld�. Dava Tesla’nın
ölümünden b�rkaç ay sonra, 1943’te Tesla leh�ne çözüme kavuştu.

Tesla Usulü Röntgen: Shadowgraph:
1895 yılında Alman b�l�m �nsanı W�lhelm Conrad Röntgen X-ışını adını verd�ğ�
g�zeml� b�r enerj� keşfett�. El�yle kurşun perde arasına fotoğraf f�lm� yerleşt�rd�ğ�nde,
f�lmdek� el�n kem�kler�n�n görüntüsünü oluşturduğunu fark ett�. Röntgen’�n
çalışmalarını halka duyurmadan önce Tesla’nın X-ışınlarından zaten haber�
olduğuna da�r bazı kanıtlar var. Tesla’nın X-ışınları hakkında kend�s�n�n sürdürdüğü
çalışmalar 1895’te Röntgen, çalışmasını halka duyurmadan kısa b�r süre önce
laboratuvarında yangın çıkınca sona erm�şt�. Çalışmadan �lham alan Tesla, elektron
tüpler� kullanarak “shadowgraph” �sm�n� verd�ğ� kend� röntgen�n� oluşturdu.
Ayağının röntgen�n� çekerek Röntgen’� tebr�k eden b�r mektupla gönderen Tesla
Amer�ka’da �lk X-ışınları �le f�lm çeken k�ş�d�r. Shadowgraphler röntgen
mak�neler�n�n gel�şt�r�lmes�nde öneml� b�r rol oynamışlardır.

H�droelektr�k Santral�:
N�agara Şelales� Kom�syonu, yıllarca şelalen�n akış gücünü kullanacak h�droelektr�k
santral� kurmak �ç�n b�r ş�rket arıyordu. İlk başta Ed�son’un doğru akım tes�s�n�
düşünüyorlardı, ancak Tesla’nın West�nghouse Electr�c tarafından sunulan alternat�f
akıma tanık olduktan sonra, 1893 yılında West�nghouse’a sözleşme tekl�f ed�ld�.
West�nghouse, Tesla’nın tasarımlarını kullandı ancak böyle büyük b�r projen�n 

çalışıp çalışmayacağı �nsanların aklında
soru �şaretler� bıraktığından dolayı
f�nansman sağlanmasının önünde b�r
engel vardı. Bunlara rağmen, şalter 16
Kasım 1896’da kaldırıldı ve Adams Enerj�
Santral� Trafo Ev� New York’un Buffalo
kent�ne güç vermeye başladı. On
jeneratör daha eklend� ve New York’un
tamamına güç ver�lmeye başlandı. Tes�s
b�r devr�md�. Modern h�droelektr�k
santraller� �ç�n standartları bel�rled�.

İndüks�yon Motoru:
İndüks�yon motoru alternat�f akım
kullanır, stator ve rotor olarak esasen �k�
parçadan oluşur. 
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Stator sab�t kalır ve ortasındak� rotoru döndürmek �ç�n elektro mıknatısları
kullanır. Dayanıklı, bakımı kolay ve mal�yetler� azdır. 1880’lerde �ndüks�yon
motorları �ç�n ayrı ayrı çalışan �k� k�ş� vardı: Tesla ve Gal�leo Ferrar�. Her �k�s� de
1888’de, (Ferrar� Tesla’dan �k� ay önce) bulgularını sundu. Fakat Tesla patent
konusunda daha çabuk davranmıştı. İndüks�yon motorları �nanılmaz derecede
etk�ley�c�yd�. Günümüzde hâlâ elektr�kl� süpürgeler, saç kurutucular ve motorlu
aygıtlarda bu motorlar kullanılıyor.

Alternat�f Akım:
Kuşkusuz, N�kola Tesla’nın en öneml� alternat�f akıma katkılarından oluşuyor.
Alternat�f akımı �cat etmed�ğ�n� ve keşfetmed�ğ�n� unutmamak gerek�r. Ancak
�catları alternat�f akımın yaygın kullanımını sağladı. Tesla’nın alternat�f akımının
nasıl baskın b�r güç s�stem� hal�ne geld�ğ�n�n h�kayes�n�, Ed�son hakkında
konuşmadan anlatmak �mkansız. N�kola Tesla, kar�yer�n�n başlarında, ş�rket� doğru
akımı gel�şt�ren Ed�son �ç�n çalıştı. Doğru akım b�r p�le benzer, çünkü yalnızca
dışarı elektr�k ver�r. Doğru akımın sorunu, elektr�ğ�n uzağa g�tt�kçe gücünü
kaybetmes�d�r. Tesla’nın gel�şt�rd�ğ� alternat�f akım �se sadece güç göndermekle
kalmaz, aynı zamanda gücü tekrar kaynağa get�r�r. Bu gen�ş b�r alana büyük
m�ktarda enerj� gönder�lmes�n� çok daha uygulanab�l�r hale get�rm�şt�r. Ed�son
alternat�f akımdan nefret ed�yordu ve Tesla’nın bu konuda tamamen yanıldığını
düşünüyor, aralarının bozulmasına sebep oluyordu. Tesla �şs�zken kend� elektr�k
ş�rket� �ç�n para bulana kadar pek çok �şte çalıştı. Çalışmaları, Ed�son’un alternat�f
akımı �çeren patentler�n�n çoğunu alan mühend�s ve �ş adamı Geroge
West�nghouse’un d�kkat�n� çekt�. 1893’te Kolomb Dünya Fuarı’nı aydınlatmak �ç�n
yarış başladı. Hem Ed�son hem West�nghouse f�yat tay�n ett�ler. Ed�son tüm fuarı
554.000 dolara, West�nghouse �se 399.000 dolara aydınlatab�leceğ�n� söyled�.
West�nghouse anlaşmayı kazandı. Fuar başarıyla aydınlatıldı, alternat�f akım
popülerleşerek günümüzde kullandığımız baskın elektr�k s�stem� hal�ne geld�.

ÖLÜMÜ VE SONRASI
Sıradışı b�r karaktere sah�p olan Tesla, para yönet�m�nde h�çb�r zaman başarılı
olamadı. Hayatının son yıllarını borçlarından kaçmak �ç�n sürekl� otel değ�şt�rerek
geç�rd�. 7 Ocak 1943 tar�h�nde 86 yaşındayken New Yorker Otel�'n�n b�r odasında
kalp yetmezl�ğ� sebeb�yle hayata veda ett�. Ölmeden önce teleforce s�lahı adını
verd�ğ� b�r çalışma yürütmekte olan Tesla'nın bütün dokümanlarına ABD 

hükümet� tarafından el konuldu.
Tesla'nın ger�de bıraktıkları �le en çok
�l�şk�lend�r�len kurum Kal�forn�ya
Teknoloj� Enst�tüsü oldu. Tesla'dan
ger�de kalanlar üzer�nde çalışmalara
devam ed�ld�ğ� ve gel�şt�r�len teknoloj�ler
olduğu söylent�ler� bulunmaktadır.
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Bundan yüzlerce yıl öncesinde bilinmeyen bir kıtanın ortasında, dağların arasında kalan
bir düzlükte küçük bir köy vardı. Bu köydeki insanlar küçük bir yerde bulunmanın
mütevazılığıyla sade, sıradan ama huzurlu bir hayat sürdürürlerdi. Toprakları bereketli,
hayvanları verimliydi. Bu sebeple kimsenin geçim sıkıntısı olmaz, günün sonunda herkes
evine bir şekilde  ekmek götürürdü. Günler ise birbirinin aynısı gibi gece gündüzü, gündüz
geceyi kovalarken geçip giderdi.
Köy halkının her zamanki gibi ineklerini otlattığı, meyvelerini topladığı, kilimlerini
dokuduğu, buğdayını öğüttüğü bir gün köyün meydanından sesler gelmeye başladı.
Duyulanlar, iki yıl önce karısını şimdiyse tek evladını ölümcül bir hastalık sebebiyle
kaybeden yaşlı bir çiftçinin feryatlarıydı. Adam soluk almaksızın ağlıyor, gözyaşlarının
ıslattığı dudaklarıyla oğlunun ismini sayıklıyor ve çillenmiş ellerini dizlerine vuruyordu. Onu
sakinleştirmeye çalışanları ise gözü görmüyordu çünkü acısı tüm benliğini esir almıştı.
Saatler sonra ağlamaktan yorgun düşen çiftçi, köylüler tarafından evine götürüldü. Yaşlı
çiftçi büyük bir hüznün içine gömülmüştü , sanki her an birileri yüreğine kürek kürek acı
fırlatıyordu. Gözündeki yaşlar tükenene kadar ağlayan acılı baba, gecenin bir vakti
evinden çıktı ve hızlı adımlarla yürümeye başladı. Bakışlarından adımlarının öylesine
atılmadığı belli oluyordu, varmak istediği bir yer için yola çıkmıştı. Gecenin ayazı tüm
bedenini sardıysa da acısının yangınıyla soğuğun farkında bile değildi. Adımları o
yaşlardaki bir adama göre fazlasıyla ritmik ve hızlıydı; yaşlı bedeniyle uyuşmuyor gibi
gözüken bu adımlar, ruhundaki hüznün ve çaresizliğin tesiriydi. Yürüdü, yürüdü, yürüdü...
Sonunda olmak istediği yerdeydi, köyün dışında kalan bir dağın eteğindeki kulübenin
kapısının önünde duruyordu. Kapıyı mecalsiz elleriyle tıklattı ve kulübenin kapısı aralandı,
arkasında oldukça yaşlı bir adam belirdi. Ben diyeyim yüz siz deyin iki yüz yaşlarındaki bu
adam; pamuk tarlası gibi saçları, baktıkça insana huzur veren gözleriyle insanlardan
uzakta yaşayan bir bilgeydi. Bilge, çiftçiye neden geldiğini sormaksızın içeri buyur eden
bir el hareketiyle bir sedir, kilim ve gaz lambasının bulunduğu küçük salonunu işaret etti.
Acılı çiftçi kulübeye adımını attı ve sedire oturdu, yaşadıklarını üzüntüyle anlattı. Onu
sabırla dinleyen bilge:” Benden birini iyileştirmemi ya da sana akıl vermemi istemiyorsun.
Eğer dilediğin oğlunun hayata dönmesiyse bunun için yapabilecek bir şeyim yok. Bu acıyla
yaşamak senin sınavın. Şifa ise senin içinde, gözyaşlarında, kalbinden dökülen
sözcüklerde. O yüzden şimdi sabret ve acını yaşa, hüznünün azalması için elinden geleni
yap, sonra her şey yoluna girecektir.” dedi sakin bir şekilde. Çiftçiyse duydukları
karşısında bir hayli öfkelenmişti ve yüksek bir ses tonuyla konuşmaya başladı:” Ben bu
durumla savaşmak istemiyorum, artık yoruldum. Bu kambur sırtım, yaşlı bedenim
yaşadıklarımı kaldıramaz vaziyette. Biliyorum, ne karım ne de oğlum gittikleri yerden geri
gelecekler ama onlar gelemeyecekse en azından acımı dindirecek, mutluluğumu geri
getirecek bir şeyler yapın.”. Bilge uzun uzun baktı yaşlı adamın gözlerine. “Peki.” dedi
“Senin derdine bir derman biliyorum. Yaşlı çiftçinin uzun süre sonra ilk defa dudakları iki
yana hareket etti ve gözleri parladı. Bilge konuşmaya devam etti:” Bu dağın tepesinde
sadece belli zamanlarda meyve veren bir ağaç var: mutluluk ağacı. Hüznünün sebebini bir
kağıda yaz ve zarfın içine koy. Ardından ağacın meyvelerinden birini dalından
kopar, onun yerine ise mektubunu as. Meyveden ısırık aldığın anda huzuruna 
kavuşacaksın. Karar senin, ne yapmak istediğini sen seç.“. Bilgenin
anlattıklarının ardından çiftçi teşekkür ederek neşeyle kulübeden
ayrıldı ve evine döndü. 

MUTLULUK AĞACINA HAPSEDİLEN HÜZÜNLER
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O gece mutluluğuna kavuşacak olmanın heyecanıyla uyuyamadan güneş dağların
ardından gözükür gözükmez tüm hazırlıklarını yapıp yola koyuldu. Dağın tepesine
yaklaşırken ağacın heybetini ve dallarının uzunluğunu görebiliyordu. Sonunda zirveye
ulaştı ve ağaca doğru yaklaştı. Yapraklarını okşadı, mutluluk meyvelerine göz gezdirdi.
Ağacın meyveleri daha önce gördüğü hiçbir meyveye benzemiyordu ancak o, hüznünden
kurtulmayı o kadar çok istiyordu ki tereddüt dahi etmeden meyveyi dalından kopardı.
Derdini yazdığı mektubu, dalından koparttığı meyvenin yerine astı ve meyveden bir ısırık
aldı. İnanılır gibi değildi belki ama hüznü bir anda yok oluvermişti. Sanki kalbindeki acı kuş
olup uçmuş, göğsündeki tonlarca ağırlık bir anda kalkmıştı. Çiftçi yaşadıklarının şaşkınlıkla
karışık mutluluğuyla koşarak köyün yolunu tuttu. Köye vardığında yaşadıklarını eksiksiz
bir şekilde bütün köy halkına anlattı. Çiftçiyi dinleyen köylüler onun deli olduğuna kanaat
getirdiler çünkü böyle bir şeyin olması imkânsızdı. Tek bir meyve nasıl oluyor da bu kadar
büyük bir acıyı ortadan kaldırıyordu? Ama çiftçiyi, “deli” diye yaftalanması bile
üzmüyordu; o zaten mutluluğuna kavuşmuştu varsın insanlar akıllı bilmesindi onu. Olayın
ardından günler geçti ve hayat bu ya, köylülerden birinin en çok süt veren ineği öldü.
İneği ölen köylü, çiftçinin evinin yolunu tuttu. Oysa o da birkaç gün önce çiftçinin
dedikleriyle alay edenlerdendi. Fakat insanın içine umut tohumu ekilmesi için kimin ne
söylediği önemli olmaz. Falanca biri çıkıp: ” Dünyanın tamamında kuraklık sona erecek.”
dese zaten nehrin yanında yaşayanlar: ”Delinin zoruna bak.” derler belki ama ağızlarına
tek bir yudum su süremeyenler  sadece umut ederler. Umut etmenin tek bir kötü tarafı
varsa o da budur. Umut arısı çiçeğin zehirli olma ihtimalini düşünmeksizin bulduğu her
umut kırıntısını toplar. Ama zehirli çiçeğin poleninden yaptığı deli bal peteğe karıştığı an,
onu yiyen umut dolu insan zehirlenir. Neyse ki bizim köylümüz doğru çiçeğin balını yedi de
umutları boşa çıkmadı ve çiftçiyle mutluluk ağacının yolunu tuttular. Tabi ki ineği ölen
köylü de meyveyi yer yemez mutluluğuna kavuştu. Aradan bir hafta geçmeden mutluluk
ağacı köylülerin dertlerini barındıran mektuplarla doldu. İnsanlar artık en ufak
sorunlarında mutluluk ağacına koşar olmuşlardı. Ufak sorunlar dediğim gündelik
rutinlerden başka bir şey değildi. Elbisesi yırtılan kadınlar, bıyığı beyazlayan amcalar
hatta ayağı çizgiye değdi diye seksek oyununu kaybeden çocuklar bile soluğu mutluluk
ağacının yanında alıyorlardı. Ancak kimse tükenen meyveleri hesaba katmıyordu ya da bu
ihtimali düşünmek onları korkutuyordu. Durumlar böyleyken günlerden bir gün mutluluk
ağacına hüznünü asmaya giden biri telaşla bağırarak köy meydanına geldi. Avazı çıktığı
kadar yüksek bir sesle :” Gördüm, gördüm ağacın dallarından biri kurumuş!” diye haykırdı.
Köylüler bu duruma hayret ettiler. Çünkü ağacın her tarafı yeşilliklerle kaplıyken tek bir
dalının kuruması akıl alır gibi değildi. Onlar bunları düşünürken içlerindeki en saygın ve
yaşlı kişi: ” Demek ki kağıtta yazan dert o kadar büyükmüş ki ağacın bile üzüntüden dalı
kurumuş.” dedi. Bu söylenenler köylülere o kadar mantıklı geldi ki konu o gün orada
noktalandı. İlerleyen günlerde de kuruyan birkaç dal oldu ancak kimse bunu önemsemedi.
Zaten hep böyledir, nedeni olmayan kötü olaylar insanı derin bir kuşku kuyusunun içine
atar. İnsan da o kuyudan bir an önce kurtulmak için küçük de olsa bir sebep arar ve
bulduğu ilk sebebe sorgulamadan tutunuverir. Bu sebep onu kimi zaman kuyudan
kurtarırken kimi zaman ipi kopar ve yeniden derinliğe gömülür. Aslında çoğu neden
mantığa uymaz ama insan, içindeki şüpheyi susturmak için aklını kandırmayı tercih eder.
Bazen: “Kara kedi gördüm ondandır.”   bazense: ” Hep bu kapalı havalardan.”  şeklinde
uydurmalarda bulunur. Fakat bir şekilde şüphesinin sebep olacağı sorgulama eyleminin
önüne geçer. Bizim köylülerimiz de tutundular bir ipe ama kuyuya düşerler mi bilinmez.
Bu yaşanılanların ardından haftalar geçti ve herkesin dile getirmeye bile çekindiği gerçek
kendini gösterdi. Mutluluk ağacındaki bütün meyveler tükenmişti. Ağacın dalları yüzlerce 
          hatta binlerce mektupla doluydu ancak ağaçta tek bir meyve dahi yoktu. Koca bir 
          ağaç insanların büyüklü küçüklü dertleriyle, acılarıyla doluydu. Şimdiyse köylüler 
          hayatlarına dertleriyle devam etmek zorunda kalacaklardı. 
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Eski dertlerini unutmuşlardı belki ama hayat bu, her an başlarına kötü bir olay gelebilirdi
ve en kötüsü artık sığınacak mutluluk meyveleri de yoktu. Bütün köy halkı büyük bir
hüzünle derin düşüncelere dalmışken birden yağmur yağmaya başladı. Ne kadar üzgün
de olsalar hayatlarına devam etmek zorunda olan köylüler, her yağmur yağdığında 
 yaptıklarını   uygulamaya   koyuldular.    Yağmur    suyunu    değerlendirmek    için
bulabildikleri   kap  kacakları  yağmurun  işlediği  her  yere  koydular  ve  onların  suyla
dolmasını   beklediler. Yağmur yağdığı için sevinmeleri gerekiyordu ama içlerini anlamsız
bir hüzün kaplamıştı. Aslında her şeyin bir manası olduğu gibi bu hüznünde arkasında
yatan bir sebep vardı ama bunu onlar anlayamıyorlardı. Korkunun hüznüydü hissettikleri;
uzun süredir hiçbir şeye üzülmemelerinin ,sahte mutluluklarının, yok oluşunun hüznüydü.
Hüzün göz kırpmak kadar sıradan bir şeyken onlar kendilerini gözlerini kapatmamaya
alıştırmışlardı. Şimdiyse gözlerini kırptıklarındaki bir salise bile sürmeyecek karanlıktan
korkuyorlardı. Mutsuzluğu da mutluluğu da unutmuşlardı artık. Hep mutlu olduklarını
düşünüyorlardı fakat mutluluk böyle bir şey değildi ki. Gökkuşağının sadece yağmurdan
sonra çıktığı için; yazın kıştan, kışın yazdan sonra geldiği için; masalların yaşanan kötü
olaylardan sonra mutlu sonla bittiği için kıymetli olduğu bu dünyada, mutluluk da kimi
zaman hüzün kimi zaman da sarf edilen emeklerin ardından değer kazanırdı ama onlar
bunu unutalı çok olmuştu. Daimi mutluluk hüzün getirmezdi belki ama hüzünleri yok
saymak için üstlerine kondurulan sahte mutluluk gülücüklerinin, büyük bir keder getireceği
kesindi. Köylüler de içten içe o hüznü bekliyorlardı âdeta. Onlar beklerken yağmur bir an
olsun durmadı. Dolan kaplar evlere götürülmeye başlandı ve o sırada kaptaki sudan bir
yudum almaya çalışan bir kadın, suyu ağzına aldığı gibi tükürmek zorunda kaldı. Su
tuzluydu! Evet, âdeta gökten deniz yağıyordu. Olanlarla eş zamanlı olarak tarlalarını
kontrol eden çiftçiler, bütün ürünlerinin kuruduklarını gördüler. Yaşanılanlar, köy halkının
zincirleme bir felaket silsilesinin içine düştüğünü gösteriyordu. Bunca kötü olayın ardından
tabi ki tek bir kişi sorumlu tutuldu: oğlu ölen yaşlı çiftçi. İnsanlar içlerindeki kuşkuyu
susturmak için sorgulamadan ilk buldukları sebebe tutunmayı tercih etmişlerdi yine. O gün
köy halkı yaşlı çiftçiye demediğini bırakmadı. Hatta ona bu belayı başlarından almazsa bu
köyde barındırılmayacağı gibi korkunç tehditler savurdular. Mutluluk meyvelerini yerken
çiftçiye minnettarlıkla bakan gözlerinden alevler çıkıyordu her birinin. Çiftçiyse eli
mahkum olduğundan o yağmurların arasında yola koyuldu. İlginçtir ki köyden dışarı
adımını atar atmaz yağmurlar kesiliverdi. Bilgenin evine ulaştığındaysa onun da
gözlerinden alevler çıkıyordu. Çünkü o, olanların suçlusunun bilge olduğunu düşünüyordu.  
Kapıyı hiddetle çaldı ve bilge kapıyı araladığı anda hışımla içeri daldı. “ Neden bunu
yaptın?” diye bağırmaya başladı. Bilge ise sakinliğini koruyarak:” İnsanın başına gelenler
seçimlerinin yansımasıdır.” diye yanıtladı. Çiftçi daha da öfkelenerek:” Durumu ‘Ben
yapmadım.’ demeye getiriyorsun ama her şeyin sorumlusu sensin. Bana mutluluk ağacını
sen anlattın.” dedi ve ekledi:” Olanları bildiğini biliyorum, şimdi bana her şeyi açıkla!” .
Bilge oturduğu yere iyice yerleşti ve uzun bir konuşmaya başlarcasına derin bir nefes
aldı:” Ben buraya ilk geldiğinde sana sabretmeni söylemiştim ancak sen tek isteğinin bir an
önce mutlu olmak olduğunu dile getirdin. Hüznünü yaşayıp mutluluğa kavuşmayı değil onu
hiç yaşamamış gibi yapıp sahte mutlulukların gölgesinde yaşamayı seçtin. Hayatın senden
birilerini alarak sana verdiği tecrübelere sahip olmamayı tercih ettin. Oysa sabretsen ve
acını dindirmek için çabalasan mutluluğuna kavuşacaktın. Acılarının üstünü bir bezle
kapattın ama merhemini sürmeyi unuttun. Daha doğrusu merhemin mutluluk meyvelerinde
olduğunu düşündün fakat yanıldın. Acılarının merhemi onlara direnmekten başka bir şey
değildi. Unutma, ben sana sadece bir seçenek sundum, sen ise sonuçlarını düşünmeden o
fikrin peşinden koştun.”. Çiftçi duydukları karşısında afallamıştı. Hüznüyle 
yüzleşemeyecek kadar korkak biri miydi o? Belki de öyleydi. Peki şu an bunun
bir önemi var mıydı? 
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Çiftçi, bu düşüncelerin arasına gömülmüşken birden kuruyan dallar aklına geldi ve yine
hiddetlendi:” Ya kuruyan dallar? Mutluluk ağacını bile kurutacak kadar büyük bir hüznü
hangi insan kaldırabilir? Onlar da mı sabredecekler? Bunlara da bir cevabın var mı bilge?”  
dedi ve bir yarışı kazanmış olmanın haklı gururunu yaşıyormuşçasına bakışlar fırlattı
bilgenin suratına. Bilge ise tebessüm etti ve konuşmaya başladı:” Demek kuruyan dallar...
Hiçbiriniz mektuplarda yazanları okumadınız değil mi? Çünkü hepiniz başkasının dertlerine
ortak olmaktan dahi korktunuz. O ilk kuruyan dala asılan mektupta ‘İki yıl önce komşumun
ineğini çaldım. Şimdiyse çok üzgünüm.’ yazıyordu. O kişinin hissettiği şey pişmanlıktı ve
pişmanlık yalın bir duygu değildir. İçinde korkuyu, hüznü, huzursuzluğu barındırır. Eğer
yaptığın bir kötülükten dolayı pişmanlık hissediyorsan bunu birinin duymasından korkar,
kalbinin kirlenmesine üzülür ve de hatanı düzeltememekten huzursuzluk duyarsın. Bütün
bu karışıklık ruhunu işgal etmişken araya, belki de, duyguların en güçlüsü karışır: vicdan.
Ardından kalbinin içinde hiç susmamacasına konuşur durur. Kendini savunmak istersin,
vicdanına haklı olduğunu ispatlamak uğruna yanıp tutuşursun. Yaptığın davranışı haklı
çıkaracak tek bir dayanak ararsın. Bunların hepsi vicdanını susturmak içindir ama vicdan
bu rüşvetlerin hiçbirini kabul etmez. Bütün dayanakları tek bir sözüyle yok eder:’
Suçlusun!’. Hüzün susar, sevinç susar, gurur bile susar ama vicdan hep konuşur, ta ki
hatanı telafi edinceye dek. Ağacın dallarının kurumasına sebep olan mektupların sahipleri,
hatalarını telafi etmeye çalışmadılar çünkü onlar suçlu oldukları kadar da bencil insanlardı.
Tek istekleri mutluluklarına kavuşmaktı, hatalarını ise yok sayacaklardı. Ama o insanlar,
meyveyi yediklerinde mutlu olamadılar çünkü bencillikleri hem onların kalplerini hem de
ağacın dallarını çürütmüştü. İçten içe ağacın kurumasına sebep olduklarını biliyorlardı
ancak kendilerine itiraf etmeye çekindikleri gerçeği size söylemeye yeltenemediler bile.”.
Çiftçi bilgenin ağzından çıkan her bir sözle daha da şaşırıyordu. Karşısındaki insanın
saygınlığını yeni kavrayabilmenin pişmanlığıyla nazik bir şekilde:” Peki tuzlu yağmur
sularının sebebi nedir?” diye sordu. Bilge sabırla diğer soruları yanıtladığı gibi bunu da
açıklamaya başladı:” Sana kapıma ilk geldiğinde şifanın içinde olduğunu söylemiştim. O
tuzlu yağmur damlaları sizin gözyaşlarınızdı, zamanında dökmediğiniz gözyaşları. Gülmek
insanı iyi hissettirir belki ama yeri geldiğinde gözyaşları da şifadır. Gözünüzden süzülen
yaşlar, hüznün ruhunuzda oluşturduğu gölün damla damla boşalmasıdır. Bu yüzden
ağlamak da sabır işidir. Fakat siz yine sabredemediniz , ağlamamak için durmaksızın
meyvelerden yediniz ve sonra içinizdeki göller denize dönüştü ama siz bunun farkına bile
varmadınız. Çünkü sahip olduğunuz sahte mutlulukların acılarınızı yok ettiğini
düşünüyordunuz. İşte bugün bulutlardan dökülen yağmur siz fark etmeseniz de
dalgalarıyla yüreğinizi aşındıran hüzün deniziydi.”.  Dinlediklerinden sonra çiftçinin
gözünden bir damla yaş geldi ve ardından hüngür hüngür ağlamaya başladı. O ağlarken
bilge bir anda mavi bir kırlangıca dönüşüverdi, kanatlarını yavaş yavaş çırparak
havalandı ve açık kalan pencere aralığından uçup gitti. Çiftçi ise o kadar şiddetli
ağlıyordu ki olanları fark edemeden bütün gece gözyaşı döktü. Güneş pencereden içeri
dolmaya başladığındaysa köyün yolunu tuttu. Kan çanağına dönmüş gözleriyle köye
vardığında karşılaştığı manzaranın bir rüya olduğunu düşündü. Çünkü gökyüzünü beyaz
güvercinler kaplamıştı. O kadar çoklardı ki kanat sesleri tüm köyde yankılanıyordu.
İnsanlarsa havada süzülen güvercinleri mest olmuş bir şekilde izliyorlardı. Güvercinlerin
gagalarında mutluluk ağacındaki mektuplar vardı. Gökyüzünde şiir gibi süzülen
güvercinler, bir anda aynı yöne doğru uçmaya başladılar; mutluluk ağacına gidiyorlardı.
Köylüler de büyülenmiş gibi güvercinlerin peşlerine takıldılar. Beyaz güvercinlerin
arasında bir de mavi bir kırlangıç vardı. O kadar güzel bir manzaraydı ki bu görülen, sanki 
           gökte mürekkep damlatılmış beyaz bir çarşaf süzülüyordu. 



Sonunda mutluluk ağacına ulaştıklarında köylüler yine hayrete düştüler çünkü mutluluk
ağacı yoktu. Şaşkınlıkla etrafı inceleyen köylüler, eskiden mutluluk ağacının olduğu yerde
bir halka oluşturdular. Beyaz güvercinlerse köylülerin hüzünlerinin saklandığı mektuplarla
sonsuzluğa doğru uçtular, geride sadece mavi kırlangıç kaldı. Mavi kırlangıç, bir süre
süzülerek havada dans ettikten sonra insanların oluşturduğu halkanın tam ortasına
üzerinde “eudaimonia” yazılı bir mektup bıraktı. O günden sonra köyde her şey yoluna
girdi. Topraklar eski verimine, köy eski güzelliğine, insanlarsa normal hayatlarına
kavuştular. Mektupta ise şu satırlar yazılıydı: ”Mutluluk gölgeye benzer. Güneş ışığı sizi
sarıp sarmalarken hep yanınızdadır ancak hüzün dünyanızı kararttığında yok oluverir.
Gece gündüz kadar olağansa hüzün de mutluluk kadar olağandır. Karanlık olmadan
aydınlığın hüzün olmadan mutluluğun kıymeti kalmaz. Bu yüzden gecenin karanlığına
gömüldüğünüzde -zamanın hızlı geçmesi için- gerekirse dünyanızın dönüşünü hızlandırın
ancak yapay bir ışıktan sahte gölgeler oluşturmaya çalışmayın. Siz elinizden gelenin
fazlasını yapın, sabredin, çabalayın, gündüzün geceyi kovalamasını bekleyin. Ve sonra
aydınlık karanlığı yendiğinde bırakın güneş bütün sıcaklığıyla kalbinize dolsun, gerçek
gölgeniz yeniden size kavuşsun. Eğer hayat hüzün ve mutluluğun birleşimiyse tek derdiniz
yarım yaşamamak olsun.”
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Telev�zyon
Telev�zyon, b�r ver�c�den elektromanyet�k dalga hal�nde yayınlanan
görüntü ve sesler�n, ekranlı ve hoparlörlü elektron�k alıcılar sayes�nde
yen�den görüntü ve sese çevr�lmes�n� sağlayan haberleşme s�stem�d�r.
Aynı zamanda k�tle �let�ş�m aracı da olan telev�zyon, yayınlanan görüntü
ve sesler� alıcıya ulaştıran elektron�k c�haz s�stem�d�r.

Telev�zyonun İcadı
Telev�zyon 1923 yılında, John Log�e Ba�rd
tarafından B�rleş�k Krallık'ın Hast�ngs kasabasında
�cat ed�lm�şt�r. İlk telev�zyon görüntüsü �se y�ne
Ba�rd tarafından 1926 yılında yayınlanmıştır.
Başlangıçta noktalar hal�nde ve t�trek olan
görüntüler�n kal�tes� Ba�rd tarafından
gel�şt�r�lm�şt�r. Ba�rd'�n telev�zyon s�stem�nde
mekan�k olarak döndürülen d�skler kullanmasına
karşın aynı dönemde Marcon� - Em� s�stem� g�b�
elektron�k olarak �şleyen rak�p s�stemler de
üret�ld�.

Renkl� telev�zyonlar
Renkl� telev�zyonlar 1940'larda renkl� telev�zyon çalışmaları hız kazandı.
1950'lerde ABD'de �lk renkl� telev�zyon satışa çıktı, ancak renkl� telev�zyon
ABD'de 1960'larda gen�ş k�tlelerce kullanılmaya başlandı.

TELEVİZYONUN İCADITELEVİZYONUN İCADI

VE KATOT IŞINLARIVE KATOT IŞINLARI



Katot Işınları ve Katot Işın Tüpü
Katot ışınları tüpü, bugün kullandığımız sıvı kr�stal ekran (LCD) mevcut
olmadan önce, CRT b�lg�sayar mon�törü ve telev�zyon ekranlarının
kalb�yd�. İlk katot ışın tüpü M�cheal Faraday tarafından yapılmıştır.
Faraday, havası büyük oranda boşaltılmış b�r cam borudan elektr�k akımı
geç�rd�ğ� zaman, negat�f uç veya katot tarafından yayılan katot ışınlarını
keşfetm�şt�r.

Gerçekte katot ışınları gözle görülmezler. Ancak çarptıkları b�r yüzeyden
yaydıkları ışıkla görüleb�l�rler. Katot ışını tüpünün ucu ışıldayab�len
maddelerle boyanır ve böylece katot ışınları görüleb�l�r.

Katot Işını Tüpü 
Yüksek ger�l�m kaynağı soldak�
elektrot (katot) üzer�nde negat�f
yük oluşturur. Sağdak� elektrotta
(anot) �se poz�t�f yük meydana
get�r�r. Katottan çıkan katot
ışınları metal b�r levhanın
yarığından geçerek anoda g�der.
Katot ışını ancak ç�nko sülfür
kaplanmış   b�r   ekran   üzer�nde  
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oluşturduğu     yeş�l     floresansla görüleb�l�r. Tüpün d�ğer yerler�nde �se katot
ışınları görünmez. 

Sevki
Erdur'24
.



K i ş i l i k
T i p l e r i

İnsanları birbirinden ayıran belli başlı kişisel özellikler vardır. Bu özellikleri
kategorize eden birçok kişilik göstergesi vardır. Bunlardan en çok
bilinenlerinden biri de MBTI’dır. MBTI (Myers-Briggs Tip Göstergesi), Katharine
Cook Briggs ve kızı Isabel Briggs Myers tarafından oluştulan, dünyada en çok
kullanılan kişilik göstergelerinden biridir. 

MBTI 16 tane kişilik tipinden oluşmaktadır. Bu kişilik tipleri dört gruba
ayrılmaktadır. Bunlar; kaşifler, gözcüler, diplomatlar ve analizcilerdir. Ben ise
size bu ay kaşifler grubunu anlatacağım. Peki bu kaşifler grubunun içerisinde
hangi kişilikler var? İşte bunlar: becerikli, maceracı, girişimci ve eğlendirici
kişilik tipleridir.

Becerikliler(ISTP)
Sorun çözmede, fikir bulmada iyidirler. Deneme ve yanılma yollarıyla kendileri bir şeyler
öğrenmeyi severler. Bir şeyleri parçalarına ayırıp sonra tekrar birleştirmek onlar için
eğlencelidir. Onlar, evde bir tesisat sorunu varsa tesisatçıyı çağırtmaz sorunu kendileri
halleder. Hani her eve lazım dediklerimizden. Kendileri küçük yapıtlar yapmayı da severler.
Becerikliler, insanlara yardım etmekten ve deneyimlerini aktarmaktan hoşlanırlar.
Popülasyonun sadece %5’ini oluştururlar. Becerikliler popülasyonunu genellikle erkekler
oluşturur, çok az kadın bulunur. Tom Cruise, Michael Jordan, Olivia Wilde gibi ünlü isimler
becerikli kişilik tipine sahiptirler.

18



19

K
iş

ilik
           

 T
ip

le
r

i
Girişimciler(ESTP)
Bir ortama girdi mi oradaki insanlar üzerinde etkilerini bırakırlar. Dikkat çekmeye bayılırlar.
Espri yeteneklerinin güçlü olması ve kıvrak zekaları ilgi odağı olmalarına yardımcı olur. Sizinle
iddialara girmekten kaçınmazlar. Yarışmacı bir ruha sahiptirler.  Kişilikler içinde en yüksek
sezgilere sahip olan girişimciler küçük değişiklikleri hemen fark ederler. Bu sezgileri kendi
lehine kullanmayı iyi bilirler. Bazen vurdumduymaz olabilirler. Onlar ilgisini çekmeyen konuları
dinlemeyebilirler. Popülasyonun %10’unu oluştururlar. Ernest Hemingway, Madonna, Samuel
L. Jackson gibi ünlü isimler bu kişilik tipine sahiptirler.

Eğlendiriciler(ESFP)
İnsanları eğlendirmek için ellerinden geleni yaparlar. En küçük şeylerden bile keyif alırlar.
Onları mutlu etmek zor değildir. Hayatlarında sıkıcı bir şey olmaz. Delidoludurlar. Onların
yanında olunca onların enerjisi size de geçer. Ortamlarda hemen kendilerini belli edip ilgi
merkezi olmayı severler. İnsanlara zaman ayırma konusunda en cömert kişiliktirler.
İnsanların duygularına önem verirler. Yanlarında bir insanı üzgün gördüler mi gidip onları
teselli ederler ve çözüm önerileri sunarlar. Yani bu kişilik tipine sahip bir arkadaşınız varsa
şanslısınız demektir.  Ev döşeme ya da moda gibi birçok konuda yeteneklidirler ve bu
konularda kendilerine has tarzları vardır. Popülasyonun %12’sini oluştururlar. Miley Cyrus,
Adele, Marilyn Monroe gibi ünlü isimler bu kişilik tipine sahiptirler. 

Maceracılar(ISFP)
Tam anlamıyla sanatçıdırlar. Kalıpların dışına çıkmayı, farklı bakış açıları kazanmayı severler.
Onlara bak bunu böyle yapmalısın öyle çok aykırı kaçar deseniz bile onlar sizi dinlemezler.
Kendilerini oldukları gibi kabul ederler. Renkli bir dünyaları vardır. Spontanedirler, ne
yapacakları önceden kestirilemez. Yani hayatı planlamazlar. Onlar için geçmiş ya da gelecek
değil bugün önemlidir. Anı yaşarlar. Adrenali yüksek sporları yapmak onlar için eğlencelidir.
Popülasyonun sadece %7’sini oluştururlar. Avril Lavigne, Frida Kahlo, Michael Jackson gibi
ünlü isimler maceracı kişilik tipine sahiptirler. 

Irmak
Delikaya'23



Leonardo Da V�nc� Rönesans Dönem�’n�n en öneml�
sanatçılarından b�r�s�d�r. Evl�l�k dışı b�r çocuk olarak
doğan Da V�nc� yaşadığı dönemde gayr�meşru çocukların
ün�vers�teye g�tmes� yasaklandığından dolayı ün�vers�te
öğren�m� görmem�şt�r. Babası tarafından dönem�n ünlü
heykeltıraşı  Andrea del Verrocch�o'ya atölyede çalışması
�ç�n  çırak ver�lm�şt�r. Hayatı boyunca b�rçok alanda
çalışmalar üreten Da V�nc� sürekl� değ�şken �lg�
alanlarından dolayı çoğu eser�n� tamamlayamamıştır.
Ressam olarak yaptığı b�rden çok ünlü eser� vardır. Da
V�nc� ded�ğ�m�zde aklımıza gelen en ünlü eserler� ”Mona
L�sa“, ”Son Akşam Yemeğ�“ ve “V�truv�us Adamı”dır. Bu
yazımızda Da V�nc�’n�n ünlü eser� “Son Akşam Yemeğ�”
üzer�nde duracağız.

LEONARDO DA VINCI:
SON AKŞAM YEMEĞİ

Son Akşam Yemeğ� 15. yüzyılda M�lano'da Leonardo da V�nc� tarafından Santa Mar�a
Dele Graz�e'n�n duvarına yapılmış b�r freskt�r. Bu fresk�n dönem�nde yapılan d�ğer
fresklerden ayrılan yönü Da V�nc�’n�n kullandığı  tekn�kt�r. Dönem�nde kullanılan
tekn�ğ� canlı renkler elde etmek �ç�n reddeden Da V�nc� taş üzer�ne tempera boyalar
kullandı , neme karşı özel b�r astar gel�şt�rd� ama bu tekn�k başarısız oldu. Çürüyen
boyalar döküldü ve başarısız restorasyon �şlemler�yle esk� �ht�şamını kaybett�. Şu an
el�m�zde �se Leonardo’nun çömezler�nden Marco d’Ogg�one’n�n 1510 yıllarında, aslının
bütün parlaklığı �ç�nde bulunduğu sıralarda yapmış olduğu kopyalar vardır; Par�s’te
Louvre Müzes�’nde bulunan kopya �le Londra’da Güzel Sanatlar Mekteb�’ndek� kopya
bu ressama affolunmaktadır.
Son Akşam Yemeğ�, İsa Mes�h’�n Romalı askerlerce yakalanmasından önce 12 Havar�s�
�le yed�ğ� son akşam yemeğ�n� resmetmekted�r. Bu 12 Havar�n�n �sm� kutsal k�taplardan
b�l�nd�ğ� sürece Petrus , Andreas, Büyük Yakup, Yuhanna, F�l�pus, Bartalmay, Tomas,
Matta, Küçük Yakup, Taday ve Yehuda’dır.
Eser� �ncelemeye başladığımızda öncel�kle havar�ler�n İsa Mes�h’�n sağında ve solunda
üçerl� kümelenmeler gösterd�ğ�n� göreb�l�yoruz. Eserdek�  yaşatılan anın İsa Mes�h’�n
”Hak�katte s�ze der�m k� s�zden b�r� ben� ele verecekt�r.“ ded�ğ� ana a�t olduğunu
söyleyeb�l�r�z k� havar�ler�n yüz �fadeler� de bu anı destekler b�r şek�lded�r. İsa’nın
söyled�ğ� sözle şoka uğrayan havar�ler farklı duygular yaşamıştır ve Da V�nc� bunu çok 
                �y� b�r şek�lde resmetm�şt�r. Sol baştak� üçlü sorgulayıcı ve şaşkın bakışlar
                �ç�nded�r. Andreas şok �ç�nde eller�n� kaldırmıştır.

LEONARDO DA VINCI

SON AKŞAM YEMEĞİ
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İsa’ya �hanet eden Yahuda burada el�nde Romalı askerlerden aldığı gümüş s�kke dolu kese
tutmaktadır ve el�n� İsa’yla aynı tabağa uzatmaktadır. Burada İsa’nın “Bana �hanet edecek
ben�mle aynı tabakta yemek y�yecekt�r.”  sözüne atıfta bulunmaktadır. Yahuda’nın gölge
�ç�nde ve kafasını �çer�ye doğru çekm�ş olması onun olaya sey�rc� olduğuna ve �hanet
eden�n o olduğuna referanstır. Yahuda’nın yanındak� Petrus el�nde b�r bıçak
bulundurmaktadır, burada Romalı askerler�n İsa’yı yakalamaya geld�kler�nde Petrus’un
Romalı askerlerden b�r�n�n kulağını kesmes�ne gönderme yapılmaktadır. Petrus’a dayanmış
olan en genç havar� Yuhanna’dır. O zamanlarda ergen b�r oğlan olan Yuhanna kadınsı b�r
görünümde resmed�lm�şt�r. İsa’nın sağındak� �lk üçlü Tomas Büyük Yakup ve F�l�pus’tur. Bu
üçlü d�rekt olarak İsa’ya yönelm�ş ve b�r açıklama beklemekted�r. Masanın en sağında
bulunan Taday ve Matta S�mun’a dönmüş sorgular b�r şek�lde bakmaktadırlar. Bu kaos
ortamında İsa huzurlu b�r şek�lde tam orta noktaya konumlandırılmıştır. Da V�nc� İsa
Mes�h’�n �ç�ndek� hüznü �se o kadar etk�ley�c� ve buruk b�r şek�lde resmetm�şt�r k� 
 h�ssetmemek elde değ�ld�r. Da V�nc� dönem�ndek� eserlerdek� az�zlerde ve peygamberlerde
bulunan ışık çember�ne gerek duymadan İsa Mes�h’� eser�n ortasındak� b�r penceren�n
manzarasının önüne yerleşt�rm�şt�r. Esere genel olarak baktığımızda ışığın sadece İsa
Mes�h’�n üzer�nde olduğunu göreb�lmektey�z. Eser büyük b�r gölge ve karanlıkta olmasına
rağmen Da V�nc� eserde b�r boğuculuk yaşatmamıştır. Eserde Hr�st�yanlık’ın kutsal
üçlemes�ne (baba-oğul-kutsal ruh) b�rçok yerde gönderme yapılmaktadır. Pencereler,
k�r�şler, havar�ler hep üçlü konumda yerleşt�r�lm�şt�r ve İsa da duruşuyla b�r üçgen�
ç�zmekted�r. D�ğer d�kkat çek�c� unsur �se �ç�ndek� perspekt�flerd�r. Perspekt�fler�n
b�rleş�m� İsa’yı �şaret eder ve eser� �ncelemeye başladığınızda �ncelemeler�n�z İsa’ya doğru
olur.

Aynı konu üzer�nde yoğunlaşan b�rçok eser
olmasına rağmen, bunların arasında en ünlüsü
Leonardo Da V�nc�’n�n Son Akşam Yemeğ�
eser�d�r. Burada tab�� k� de Leonardo Da
V�nc�’n�n muhteşem ötes� zekası ve hayal gücü
ön plana çıkmaktadır.

Selver
Eylül
Küçük'24 21



Kuşlar cıvıldarken
Ağaçlar büyürken umrunda olmadan b�z
Yapraklar yeş�llenmeye başlarken 
Yen�den b�r bebek gözler�n� açarken dünyaya
Söylen�rken şarkılar d�llerde 
Söylenmek �stenen sözcükler 
Dökülürken d�llerden b�rer b�rer 
Gözümün fer� sönerken b�raz b�raz 
Rüzgarlar çarpmaya başlayınca 
Uçurumdak� kadına yen�den 
Eteğ� uçuşmaya başlayınca 
B�r adım daha atınca den�ze karşı
Ve b�raz daha yaklaşınca bana 
B�r ben daha kayboldu benden, 
B�r ben daha kaçtı yeryüzünden
Söylenen şarkıların sözler� g�tt�
Renkler kararmaya 
Papatyalar yok olmaya başladı y�ne 
Yapraklar sararmaya 
Ve her şey terketmeye başladı yuvasını.
Kapandı gözler
Karardı gökyüzü
Ve yok oldu her şey
Ve kadın den�z oldu, rüzgar oldu
Est� y�ne sertçe.

Uçurum

22 Buse Nur
Mutlu'24



M E Z U N U M U Z
S E R T A Ç
Y E R L İ K A Y A  İ L E
R Ö P O R T A J I M I Z

S E R T A Ç

Cemre
Tırpan'24
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       Küçüklüğünüzdeki  başarılarınıza  dair  hatırladığınız,  sizi  etkileyen  neler var?

İzmir Fen Lisesi benim için güzel bir başarıydı. Babamın işinden dolayı Karabük’ten
Konya’ya taşınmıştık ve istediğim okulda kalamamıştım. Yeni okulumda aradığımı
bulamadım ve ben de 14 yaşında İzmir Fen Lisesi’nde okuma kararı aldım. Ankara
Fen Lisesi’nden çok sonra İstanbul Fen Lisesi ve İzmir Fen Lisesi arka arkaya yeni
kurulmuştu. İzmir Fen Lisesi 2. dönem öğrencilerini alacaktı. Ben de İzmir’i merak
ettiğim için İzmir Fen Lisesi’ni seçtim. İyi bir derece ile de girdim.  Zor yıllardı, hiç
kolay olmadı. Belki ilk yıllar olduğu belki de ailemden uzak olduğum için. Ama
kendi seçimim ve başarım olduğu için o zorlukları da aşma gücünü buldum.
Akademik olarak her zaman başarılıydım, sosyal faaliyetlerle sahnede olmak da
kendimi mutlu hissettiğim bir alandı.

Herkes gibi benim de pandemi döneminde kendi
başıma kalma ve düşünme fırsatım oldu. Bu soru
da en çok kafamı meşgul eden soru oldu. Endüstri
mühendisiyim. Otuz yıldır bankadan perakendeye,
üretimden girişimciliğe farklı sektörlerde, Avrupa,
Afrika ve Ortadoğu’da farklı ülkelerde çalıştım.
Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda
Danışmanım. Geriye dönüp baktığımda hayattan
ne istediğini bilen, elindekileri yeni fırsatlara
dönüştüren bir Sertaç görüyorum. Dünyaya niye
geldim,    misyonum    ne    diye   sorduğumda    ise 
birleştirmek, sistem kurmak cevabını alıyorum kendimden. Yeni ufuklar, yeni şeyler
vaat eden bir lider gibi değil, insanların kendi içindeki gücü ortaya çıkarmasına
ortam sağlayan böylelikle kendi kendine de işleyebilen yapılar kuran biri. 
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       Sizce  Sertaç  Yerlikaya  kimdir,  kendinizi  nasıl 
 tanımlarsınız? 



Bugün yine geri dönüp kendi
dönemime baktığımda, diğer mezunlar
ve öğrencilerle konuştuğumda hala
aynı düşünceye kapılıyorum. Pırıl pırıl,
istekli ve azimli öğrenciler ile onların
potansiyelini ortaya koyacak, ufuk-
larını açacak yine aynı istek ve azimde
öğretmenleri bir araya getiren bir yer
Fen Lisesi. Herkesin okuldan,
öğretmenlerinden, öğrencilerinden ve
akranlarından alacağı çok şey var. Ben
İzmir Fen Lisesi’nde okuduğum dö-
nemde en çok sosyal alanda
beslendim. Birçok müzik grubunu,
edebiyat, tiyatro eserini, felsefi tar-
tışmaları lisede yaptık. İzmir Fen
Lisesi, sınavdan benzer puanlar almış
olmalarına rağmen birbirinden bu
kadar farklı, bir o kadar da renkli
insanlarla tanışmamı sağladı. Dün-
yaya bakışım lisede şekillenmeye
başladı. 

      Gerek üniversite sınavı gerek proje
gerekse olimpiyat başarıları, sosyal ve
kültürel yönüyle okulumuz İzmir Fen
Lisesi lise hayatınız ve devamında size
neler kattı, neler kazandırdı?Çok değişik anılar var tabi.

Arkadaşlıklar hep çok güzeldi.  Okulun
şartları açısından baktığınızda ise çok
zorlu bir dönemdi. Mesela, ben hafta
sonu kalıyordum,  evci çıkanlar hafta
sonu evlerine giderdi. Hafta sonu sıcak
su olurdu (olması beklenirdi).
Yatakhane binası tekti. Üst katta kızlar
alttaki üç katta erkekler kalırdı. En üst
kata sıcak su çıkmadığı için bütün bina
boşaltılır ve önce kızlar alt kattaki
duşlarda duş alırdı. Ama ben hangi
duşa girsem ya sıcak su akmaz ya da
soğuk su akmazdı. Hafta sonunda
yaşanan bu tip benzer zorluklar bizim
evci çıkanlara oranla okulu daha çok
sahiplenmemize sebep olurdu. Şimdi
düşündüğümde birçok komik, zorlu anı
geliyor aklıma. Örneğin her hafta
matematik sınavı yapan öğretmeni-
mizin sınıfta gürültü var diye sınavı
iptal ettiğinde bir tepsi baklava
ısmarlayıp sınavı yapması için özür
dilememiz gibi. Zira sınav bittiğinde
rahatlıyorduk. Akşam etütte yeniden
çalışmaya başlayacağımızı bile bile.
Derslerin yoğunluğundan her zorluk
ayrı bir maceraya sebep oluyordu.
Güzel bir geleneğimiz de edebiyat
öğretmenlerimiz bizi hafta için
konserlere götürmesi idi. Yatılı okul için
mükemmel bir özgürlüktü.

       Lise hayatınız nasıl geçti? Malum ilk
mezunlarımızdan birisiniz o zaman-
lardan lise içinde hatırladığınız bir
gelenek veya güzel anılarınız var mı?

25
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Bu iki yıl pandemi nedeni ile
herkes için çok zor geçti,
geçmeye devam edecek. Online
olarak eğitime ulaşabilmek adına
güzel fırsatlar getirdiği gibi
birçok faaliyetin yapılama-
masına neden oldu. Şimdi yurt
içi   ve   yurt   dışında    rahatlıkla 

        2021  yılında  mezun  olacak
üst dönemlerimize tavsiyeleriniz
ve uyarılarınız varsa bizlerle
paylaşır mısınız?

Tabii ki. İlk “Kuzu Günü” biz son sınıftayken yapıldı. Çünkü ilk mezuniyet bir sene
önce olmuştu. Çok zor bir matematik öğretmenimiz vardı, ismini o koymuştu. O
nedenle çok sorgulamıştık “neden kuzu günü” diye. Sonra farklı zamanlarda 3 kez
daha geldim. Biri mezun olduktan 15 yıl sonraydı herhalde. Herkes değişmiş
olmasına rağmen arkadaşlarımın yüzlerine baktığımda lisedeki hallerini
görüyordum, yaklaştıkça değiştiklerini ediyordum. Hepimiz yıllar sonra okulda bir
araya gelmekten çok mutluyduk. Sonra 25. Mezuniyet yılımızda gelmiştik. O gün
okulun depremden dolayı yıkıldığını görüp çok üzülmüştük.  Fakat 30. yılda tekrar
geldiğimizde okul binası yeniden yapılmıştı. Öğretmenler, öğrenciler bizim için
hazırlık yapmış, şiir ve kompozisyonlar yazmışlardı. Hocalarımız da vardı. Çok
duygulandım, çok duygulandık. Hem zamanın geçtiğini anlamak hem de birtakım
hayatlara dokunabilecek yaşta olmak farklı bir duygu. Sevgili Tolga Günvar, “Lise
hayatı aslında insanların hayatının hamurlarının birlikte karıldığı bir dönem” 
 demişti. O dönemde oluşan bugünkü benliklerimiz. Okul zamanında hiç
konuşmadan koridorda selamlaşıp geçip bugün daha samimi olduğumuz
arkadaşlarımız var. Bunlar hep kuzu günündeki geri dönüşlerde bir araya
geldiğimizde kurulan bağlar. Her fırsatta gelmek isterim.

    Okulumuz her yıl “Kuzu Günü” adı altında mezunları ve öğrencileri bir araya
getiren bir etkinlik düzenliyor. Daha önce bu etkinliğe katılmış mıydınız? Müsait bir
zamanınıza denk gelirse bir gün siz de bizlere teşrif eder misiniz? Eğer
katıldıysanız bu sizin için nasıl bir deneyimdi, neler hissettirdi size eski günleri yad
etmek?

ulaşabileceğiniz fırsatlar var. 
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"Robotlar işlerimizi alacak ve hepimiz işsiz mi kalacağız?” dijital dönüşüm konusu
açıldığında ilk akla gelen soru oluyor.  Dijital dönüşüm, yeni bir kavram ve o
nedenle farklı tanımlar için de kullanılabilmekte. Daha anlaşılabilir hale getirmek
adına şöyle anlatabiliriz: Artık cep telefonlarımız, bilgisayarlarımız ve üzerlerindeki
uygulamalar başta olmak üzere, arabalardan, yaşan alanlarından, çalıştığımız
ortamlardan, bağlantıyı sağlayan sensörler aracılığı ile farkında olduğumuz ya da
olmadığımız birçok veri elde edilmekte. Bu verilerin elde edilmesi, bir yerde
depolanması, işlenerek anlamlı hale getirilmesi ile anlamlı hale gelen veriden yeni
bilgiler üretilmesi, böylece atılacak adımların öngörülmesi hatta arada karar verici
olmadan adımların atılmasının sağlanması mümkün. Tüm bu akışı sağlayan
teknolojilere, iletişimi sağlayan sistemlere ve hangi sorunları çözeceğimizi ortaya
koyan yönetişim modellerine “Dijital Dönüşüm” diyoruz. Yönetişim modelleri,
devletin iş yapma ve karar verme sistemlerini, şirketlerin kendi organizasyonları ile
birbirleri ile iş yapma biçimlerini kapsadığı gibi, okul ve üniversite yapılarını, sağlık
başta olmak üzere vatandaşa sunulan tüm hizmet yöntemlerini kapsamakta.

Dijital dönüşüm adını da verdiğimiz 4. Endüstri devrimi teknolojileri makineden
yazılım ve veri teknolojilerine geçişi temsil etmekte. 4.endüstri devrimi
teknolojilerine geçiş için yapılacak en önemli yatırım ise yazılım ve yapay zeka
temelli teknolojileri geliştirecek ve bu teknolojileri kullanacak yeni yetkinliklere
sahip insan kaynağına yapılacak yatırımdır.

   Dijital dönüşüm dersleri vermekte ve business 4.0 seminerleri düzenle-
mektesiniz. Peki, sizce dijital dönüşüm nedir ve gelecekte bizi bu konuda neler
bekliyor?

2021 yılında mezun olacak İzmir Fen Lisesi öğrencilerinin tüm fırsatları
değerlendirip kendilerine en uygun olanı bulacaklarına eminim. Tek tavsiyem şu
olur; kararlarına destek almak, akıllarındaki sorulara cevap bulmak için mezunlarla
ilişki kurmaktan çekinmesinler. Artık hepimiz köklü ve gelenekleri olan bir okulun
parçasıyız.  Çok güzel bir mezun bağlılığımız, ağımız var. Bunu kullansınlar.
WhatsApp gruplarından, LinkedIn’den merak ettikleri alan ve okullardaki
mezunlara ulaşıp sorularını sorsunlar, destek istesinler. Böylelikle ulaşacakları
bilgi çok farklı imkanları değerlendirmeleri için mezun olacak öğrencilerimize
fırsatlar sunacaktır. Burs imkânları, yeni üniversite programları, çift dal imkanları…
İyi değerlendirsinler.
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Boğaziçi Üniversitesi’ni hedefleyenlere tavsiyem hedeflerini mutlaka tutturmaları
olur. Ben İzmir Fen Lisesi’nden sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde de çok mutlu
okudum. Öğrencilere birçok fırsat sunan bir yerdir Boğaziçi Üniversitesi. Liseden
üniversiteye geçmek kolay değil. Bir anda çok liberal bir ortama giriyorsunuz. İlk
zamanlarda zorlanmıştım, arkadaşlarımın çoğu Bilkent’te idi. Bir önceki yıl
mezunlardan da az kişi vardı, gerçi onların çoğu da Endüstri Mühendisliği’ndeydi.
Ama artık yeni başlayacakların önünde onlara okulu ve üniversite öğrenciliğinin ne
demek olduğunu anlatacak üst dönem mezunlar var. Büyük şans.  Üniversitenin
sunduğu ufuk açıcı fırsatları değerlendirmelerini öneririm. Ben endüstri
mühendisliği okurken finans ve ekonomiden dersler aldım. Şimdi geri dönsem
felsefe dersleri mutlaka alırdım. Psikoloji almaya çalışmıştım, fakat o dönemde
mühendislere vermiyorlardı.  Özellikle teknoloji alanında çalışacakların felsefe
dersleri almasını tavsiye ederim. Mühendislik ve Tıp, Fen Lisesi mezunlarına
önerilen alanlar. Mühendisliğin her alanında ne kadar farklı disiplinler ile bir arada
çalıştığınıza bağlı olarak fırsatlar var. Matematik temelli ve ilerideki iş imkanları
açısından benzerlikler barındıran Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi
gibi.

        Boğaziçi hedefleyen öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?



    Küresel olarak endüstri 4.0’a yönelik yüksek yatırım yapan ve çalışmalar
yürüten kuruluşları düşündüğümüzde dünya ve ülkemizdeki gelişmeler hakkındaki
fikirleriniz nelerdir?

Ülkeler yeni teknolojilere göre kendilerini yeniden konumluyor: ABD ve Çin hem
yapay zeka hem de robotik teknolojilerinde diğer ülkelere göre ilerde. Çin yıllar
itibarı ile oluşturduğu sermayeyi Avrupa’daki şirketleri alarak doğrudan teknoloji
transferi yapmaya başladı. Avrupa ise bu denklemde biraz daha geride kaldı. Ama
en önemli ve karlı Pazar olma özelliğini sürdürdüğü için vatandaşının refahı ve
ülkelerin ulusal güvenliği için kural koyucu olma rolünü üstleniyor.
Geleneksel olarak ülkemiz dünyadaki gelirin %1 ine sahip bir ülke. Bu demek ki
yeni teknolojilerin her birinde de en az %1 gelir payına sahip olmalıyız. Akademik
alanda yapay zeka ve yazılım teknolojilerinde başarılı ülkeler arasındayız.  Robotik,
eklemeli imalat, büyük veri analitiği, siber güvenlik başarılı olduğumuz diğer
alanlardan. Akademik başarıların özel sektöre aktarımı, araştırmaların ürüne
dönüşerek ticarileştirilmesi içinde bulunduğumuz dönüşüm döneminin en önemli
gündemi. Sektörel baktığımızda ise sırası ile mobilite (otomotiv, raylı taşıtlar,
İHA'lar vb.) , tekstil, elektrik-elektronik bugüne kadar dış ticaret fazlası verdiğimiz,
dolayısı ile güçlü olduğumuz sektörler. Ama henüz 4.endüstri devrimine bu
sektörler geçiş yapmadıkları için risk altındalar. Milli 2.seviye otonom (şoförlü ama
kendi kendine gidebilen) otomobil, kargo için insansız hava araçlarının kullanımı,
milli lokomotif projeleri geçişi sağlayacak inisiyatiflerdir. “Milli Teknoloji Hamlesi”,
yerli ve milli teknolojilerle daha güçlü bir Türkiye olma hedefini tanımlayan
Türkiye’nin 4. endüstri devrimi programını tanımlamaktadır. 
“Milli Teknoloji Hamlesi”nin bence en önemli misyonu “Ben de yapabilirim.”
duygusunu oluşturmak ve yaygınlaştırmak. Mesela TeknoFest ile Türkiye’nin her
okulundan yarışmaya katılan gençler birçok icat çıkarmakta, onları izlemek için
akın akın gelen aileler hem gençlerin başarısının mutluluğunu yaşamakta hem de
dijital dönüşüme şahit olmakta. Dijital dönüşüm ancak toplumsal dönüşümle
gerçekleşir, çok seslilik çok renklilikten beslenen toplumsal dönüşüm için de her
bireyin parçası olacağı organizasyonlar önem taşımaktadır. Öğrencilerimiz,
öğretmenlerimizin ve gerektiğinde mezunlarımızın hem bireysel hem de içinde
bulundukları kurumlardan yönlendirecekleri destekleri ile yarışmalara katılmalılar.
Ayrıca aileleri ile de heyecanlarını paylaşmalılar. 
Dönüşümde yurtdışında hem akademi hem özel sektörde öncü çalışmalar yapan,
karar mekanizmalarında bulunan mezunlarımıza da büyük işler düşüyor. Edindikleri
bilgi ve network birikimini uluslararası işbirlikleri aracılığı ile Türkiye’deki
 ekosistemle paylaşmaları, Türkiye’de yatırıma dönüştürmeleri ülkemizin
dijital dönüşümünde etkin itici bir güç olacaktır. 29



30

    Karşınızda teknoloji üzerinden ilerleyerek geleceğini bununla şekillendirmek
isteyen ve sizi örnek alan bir öğrenci olsaydı ona ne demek isterdiniz?

Ben, strateji ve iş geliştirme konularında çalıştım. Boğaziçi Üniversitesi’nde
yönetici olarak çalıştığım dönemde yine Fen lisesi, Ankara Fen Lisesi Lale Akarun
Hoca ile Endüstri 4.0 Platformu kurduk. Lale hoca akademik tecrübe, üniversite
araştırmacılarını bir araya getirirken ben de sektörel iş birliği için şirketleri bir
araya getirdim. Böylece Endüstri 4.0 teknolojilerinde ortak çalışma alanları
oluşturduk, çalışma yöntemleri geliştirdik. Son iki senedir Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nda ise teknoloji stratejileri ve kamu - özel sektör - akademi iş birliği
yapıları üzerinde çalışıyorum. Stratejiden teknolojiye geçişte 4. endüstri devrimi
ile teknoloji ve iş dünyasının birbirine yakınsaması etkili oldu. Dolayısı ile bugün ya
teknoloji geliştireceksiniz ya da teknolojiyi kullanacaksınız ya da teknoloji
kullanımı ile ilgili politika geliştireceksiniz. İster geliştiren, ister kullanan olun, ister
akademisyen, ister kamu ya da iş dünyasına giriş yapın mutlaka doktoranızı
tamamlamanızı öneririm. Kritik düşünme becerisi ancak doktorada elde
edilebiliyor. Bugün, bir fen lisesi mezununun ihtiyaç duyacağınız en önemli
yetkinlik.  Analitik düşünme önemli idi bugün neden kritik düşünme önemli diye
sorarsanız? “Robotlar işlerimizi alacak ve hepimiz işsiz kalacağız” bugünün en
temel korkusu. Diğer taraftan yapay zekâ teknolojileri farkında olmadığımız birçok
veriye ulaşarak kararlar alabiliyor ve bu durum birçok etik soruyu da gündeme
getiriyor. “Yüz tanıma ile karar veren sistemler ırkçılığı neden artırıyor, işe alımda
kullanılan yapay zekâ algoritmaları neden kadın-erkek eşitsizliğini daha bariz hale
getiriyor?”. Teknolojiler geliştikten sonra bunları tartışmak yerine teknoloji
geliştirenlerin “kritik düşünerek”, “etik unsurları” dikkate alarak çalışmalarını
yapması çok daha önemli hale geldi. O nedenle teknolojiyi geliştirecek, kullanımını
tanımlayacak ya da kullanacak olan İzmir Fen Liseli her öğrenci ve mezunun “kritik
düşünme” becerisine sahip olması, bilim felsefesi ve sosyolojisi bilmesi kritik. 

Tabi karşılaştım. Yine de şuan pandeminin neden olduğu sorun daha büyük.
Sizlerin içinde bulunduğunuz sorunlara getirdiğiniz çözümler de çok daha etkilidir.
Sen de pandemi bittiğinde yeni okuluna başlayacaksın. Çok kolaylıklar diliyorum.
Bu yaşadıklarımız ileride nasıl sonuçlar getirir bilmiyorum, ama hep  bir  sınav.  Ben 

   Eğitim hayatınızda azminizi etkileyecek sorunlarla karşılaştınız mı? Eğer
karşılaştıysanız bunlarla nasıl baş ettiniz?

bir problemle karşılaştığımda kendi içimdeki duygusallıktan çıkıp
yukarıdan, karşıdan bakıp öyle çözmeye çalıştım. Hedef neyse hedefi
belirleyip en yalın yoldan ulaşmaya çalıştım. 



Sertaç Hanım ile konuşmak benim için çok büyük bir gururdu ve çok motive
ediciydi. Bu sorular dışında ayrıca kendisiyle konuştuğumuz bir konu da var:
UMUT. Kısaca özetlemek gerekirse ne kadar kötü dönemlerden geçersek
geçelim yaşayan her insan için daima umut vardır. Bunu da sizlerle paylaşmak
istedim. Buradan kendisine ve iletişim kurmamızı sağlayan Bilişim Teknolojileri
Öğretmenimiz Sertaç ATEŞ’e de çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağlıklı, mutlu ve
başarılı yıllar! -Cemre TIRPAN

Herkesin sağlığına ve bu evde kaldığımız günlerde psikolojisine dikkat etmesini
isterim. Sınava girecekler başta olmak üzere tüm öğrencilere başarılar dilerim.

    Son olarak dergimizi okuyanlara KUASAR aracılığıyla iletmek istediğiniz bir
mesajınız var mı?
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Pandemiden önce aslında şu olacak bu olacak demek daha kolaydı fakat pandemi
ile birlikte belki on yıl sonrası için beklediğimiz dönüşüm gerçekleşmiş oldu.
Eğitimle ilgili çok çalışma yapıyorduk mesela en iyi eğitmenlerin bütün okullarda
eğitim vermesi gibi. Mesafeleri azaltmak katılımı artırmak temel amaçtı . Mesela
sen Amasya’dasın şu an ben İstanbul’da. Sen okuluna fiziksel olarak
başlayamadın, ben de evden çalışıyorum. Böyle bir mülakatı planlamak ve
gerçekleştirmek çok kolay oldu. Diğer taraftan bu teknolojiler bizim ufkumuzu açtı,
sonrasında da devam edecek alışkanlıklar oluşturdu. Artık fiziksel mekanlara çok
ihtiyaç kalmayacak. Mesela alışveriş merkezleri, marketler, ofisler azalacak. Birçok
şirket şimdiden ofise dönüşün eskisi gibi olmayacağını açıkladı ve yeni bir çalışma
ortamı oluşturdu bile. Çok tartışmalar var. Herkesin gelecekten başka bir beklentisi
var tabii.  Ama burada ortak ve en önemli konu artan veri ve bağlantılı olma
durumundan dolayı ortaya çıkan siber güvenlik ve etik konuları. Biraz daha
dijitalleşmiş bir dünya, çok farklı bir gelecek bizleri bekliyor.

        Gelecekte bizi endüstri 4.0 konusunda neler bekliyor, öngörüleriniz nelerdir?

Tabi adım adım, her seferinde bu kadar kolay dışarı çıkmak mümkün değil. Bazen
başarısız oldum. Yine de hep pozitif tarafta kalmayı başardım. Bu aşamalarda
zorluklarla karşılaşmak bizi daha dirençli yapıyor belki başka başarılara kapı
açıyor. Bir de hep danışabileceğim benden daha tecrübeli abi, abla, mentörlerim
oldu. Onlardan da çok faydalandım. Sonuçta kendi karar verdiğimi yapsam da
kararımı başka bir sesten duymak daha da güçlendirdi. İzmir Fen Lisesi
mentörlerinden mutlaka kendinize bir mentör bulmanızı öneririm. Mezunlarımıza da
bir öğrenci ya da yeni mezunla eşleşmelerini öneririm. İki taraflı bir kazanım.



Çiğ köfte; bulgur, isot, kıyılmış et, salça, soğan,
maydanoz ve çeşitli baharatların yoğurulup
karıştırılması ile hazırlanan, pişirilmeden tüketilen,
Türk mutfağının dünyaya armağanı olan bir
yiyecektir. Sadece Türkiye'de değil dünyada da ilgi
gören çiğ köfte, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere
dünyada da kendinden söz ettirir.

Adıyaman’ın dışında başta Şanlıurfa’da, Adana,
Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Mardin gibi
illerde de çiğ köfteler yapılır. Hatta Şanlıurfa’da
‘yımırtalı küfte’ adını verdikleri çiğ köfte çeşidini de
yaparlar. Genellikle ince ve uzun köfte parçaları
şeklinde ve marul yaprağı ile servis edilir. Şanlıurfa’da
açık ekmek bazı yörelerde de lavaş ekmeği ile
tüketilir. Çiğ köftenin ana vatanının Şanlıurfa mı,
Adıyaman mı olduğu yıllardır tartışılır. Elazığ
olduğunu iddia edenler bile vardır. 

Ülkemizin geleneksel lezzetlerinden olan çiğ köfte acı
sevenler için sadece bir yiyecek değil aynı zamanda
tutkudur. Çiğ köftenin ne kadar sevildiğini merak
ederseniz, haberlere bir göz attığınızda otobüste
yolculuk yaparken, araba sürerken ve daha nice
alakasız yerlerde çiğ köfte yapan
ve yiyen, düğününde pasta
yerine çiğ köfte kesen
bir Türk görmeniz
mümkündür.

Dillere Destan
Lezzet: Çig
Köfte
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Azra
Gülten

Yavuz'23

Çiğ köftenin bu kadar sevilmesi bir yana bu lezzetli
yiyecek sağlığa da yararlıdır. Besin değerleri
yüksektir, tokluk hissi sağlayarak kilo
vermeyi kolaylaştırır. İçinde bulunan
baharatlar bağışıklık sistemini güçlendirir.
Etsiz çiğ köfte içinde yer alan isot ve pul biber,
yüksek derecede E ve C vitamini içerir. Hatta bu
C vitamini oranı portakaldan 3 kat daha fazladır. Çiğ
köftenin düzenli tüketimi sonucu vücudunuz E ve C
vitamini depolamış olur. Böylelikle yüksek
kolesterolün düşmesi sağlanır. Aynı zamanda çiğ köfte
içinde bulunan ceviz, kanın pıhtılaşmasını önler.

Adıyaman yöresinde eski bir medeniyetin kralı olan
Kral Nemrut, Hz. İbrahim'i tek tanrıya inandığı için
yakmaya karar verir. Halkına verdiği emir ile
krallıktaki bütün ağaç ve odun parçalarını büyük bir
meydanda toplatır. Evlerde yemek pişirmek için odun
parçası kalmamıştır ve ateş yakılmasını yasaklamıştır.
Hz. İbrahim’i yakmak için meydana toplanan ağaç ve
odun parçaları yakılacak tek ateştir. Bu ateş o kadar
büyüktür ki; Hz. İbrahim bu ateşten kurtulsa da, bu
ateşin büyüklüğü ve dehşeti yöre halkını derinden
etkiler ve o günden sonra hiç kimse bir daha ateş
yakmaya cesaret edemez. İşte herkesin ateş
yakmaktan korktuğu bu dönemde, insanlar her şeyi
çiğ yer. Lakin eti çiğ yemek mümkün değildir, bunun
üzerine insanlar eti biber gibi baharatlarla yoğurmaya
başlarlar, etin baharatlarla yoğurulması onun
ağırlığını alıp eti yumuşatmaktadır. İlk başlarda
sadece et ve biber karışımı olan bu yiyeceğe zamanla
bulgur, yeşillikler ve diğer baharatlar eklenir ve çiğ
köfte meydana gelmiş olur. Hz. İbrahim’in ateşe
atıldığı zaman, yaklaşık dört bin yıl önce ortaya çıkan
çiğ köfte, bir yemek çeşidi olarak o günden günümüze
kadar gelir.
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Concorde yolcu uçağı olarak tasarlanan ancak ses hızını aşab�lecek güçte b�r uçaktır.
Başlıca amacı hız yapmaktır ancak t�car� seferlerde de kullanılmıştır. Bu uçaklar saatte
2.132 k�lometre hıza ulaşab�l�yor ve Atlant�k Okyanusunu 3 saatte aşab�l�yordu ancak
tahm�n ed�leb�leceğ� g�b� çok mal�yetl�yd�. B�r Concorde uçağının üret�lmes� 23.000.000
Euro �ken sadece 1 Concorde uçağını kaldırmak 6 adet Boe�ng-747’n�n yapacağı
seferdek� mal�yete eş�tt�r.  Başlıca amacı hız yapmak olduğu �ç�n haf�f ve ısıya dayanıklı
t�tanyum maddes�nden üret�lmes�ne rağmen burnu 130 derece gövdes� �se 92 dereceler�
göreb�l�yordu. Bu yüzden Concorde uçuş sırasında 7.5 cm uzuyordu. B�letler� merak
ett�n�z m�? Ses hızını aşab�len bu uçakla b�r sefer yapmanın bedel� 12.000 doları
bulab�l�yordu. Şanslıysanız ünlülerden b�r�yle de fotoğraf çekt�rmey� unutmazsınız. Bu
Concorde sevdası 25 Temmuz 2000 Par�s-Charles de Gaulle Havaalanı'ndan kalkışından
1,5 dk sonra kaza yaptığı �ç�n b�tm�şt�r.

T A R İ H T ET A R İ H T E

Sovyetler B�rl�ğ� tarafından 2 Ocak 1959 yılında Baykonur Uzay Üssü’nden Vostok
roket�yle uzaya fırlatılmıştır. 4 Ocak 1959’da Ay’ın 5995 km yakınından geçm�şt�r ve
Güneş yörünges�ne g�ren �lk �nsan yapısı nesne unvanını kazanmıştır. Yörünges� Dünya
�le Mars arasındaydı.

Kend�s� �le 859 b�n 453 kez çarpılan 2’den 1 çıkarılmasıyla elde ed�len bu sayı tam 258.716
hanel�d�r. Aynı zamanda b�r Mersenne Asalıdır. Mersenne Asalları 2^n-1 şekl�nde �fade
ed�leb�len asallardır.

11 Ocak 1995 Matemat�kç�ler�n En Büyük
Asal Sayıyı Bulması: 

34

9 Ocak 1969 Concorde’n�n Ses Hızını Aşması:

2 Ocak 1959 Luna 1’�n Fırlatılışı:

New York’ta 146 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan b�r uçak, Hudson Nehr�’ne düştü ve
muc�ze eser� ölen olmadı.

15 Ocak 2009 Kayıpsız Uçak Kazası: 

Mehmet Akif
Karakas'23.
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Bu tar�hte basketbolun  doğum yer� sayılan  Massachusetts’te James Na�sm�th
tarafından oyunun kuralları yayınlandı. İlk başlarda basketbol atletlere ve beyzbolculara
kış antremanı yaptırmak �ç�n oynanan kapalı b�r sahada tahtadan yapılmış altı kapalı 3
metre yüksekl�ğe monte ed�lm�ş şeftal� sepetler�ne futbol topunun sokulmasından
�baret olan b�r oyundu. James Na�sm�th’�n bu oyunu tasarlarken Orta Amer�ka’da
yerleş�k Mayalardan günümüze gelen kalıntılarda ortaya çıkan Tlah�oten�eé �s�ml�
oyundan es�nlend�ğ�n� düşünülmekted�r. Tlah�oten�eé bugünkü basketbol sahasının 5
m�sl� büyüklüktek� b�r sahada mermer duvarlar �çer�s�nde yaklaşık 4 metre yüksekl�ktek�
yere d�k olarak sab�tlenm�ş ve yarım metre çapındak� çemberlerle oynanan b�r oyundur.
Zamanla ol�mp�yatlarda yer ver�lmes�yle oyun şek�llenmeye başlamıştır.

NASA’nın Columb�a Uzay Mek�ğ�’n�n ardından kullanmaya başladığı �k�nc� uzay
mek�ğ�d�r. Son uçuşunu 28 Ocak 1986’da (10. Ve son uçuşu) yapan mek�k kalkıştan 73
san�ye sonra �nf�lak etm�ş ve 6 astronot ve b�r öğretmenden oluşan 7 k�ş�l�k mürettebat
ölmüştür. Bu fac�a Amer�ka ulusal telev�zyonlarında canlı olarak yayınlanmıştır.
Challenger fac�asından 6 yıl sonra NASA, Endeavour adlı yen� uzay mek�ğ�n� kullanmaya
başlamıştır. 

Mîsâk-ı M�llî Kurtuluş Savaşı’mızın s�yas� man�festosu olan altı maddel�k b�r b�ld�r�d�r.
Bugünkü Türk�ye Cumhur�yet� sınırlarını kapsar. İstanbul’da toplanan son Mecl�s-�
Mebusan tarafından 28 Ocak 1920’de oy b�rl�ğ� �le kabul ed�lm�şt�r ve 17 Şubat’ta dünya
kamuoyuna duyurulmuştur. Bu b�ld�r�, 1. Dünya Savaşı’nı sona erd�recek
barış antlaşmasında Türk�ye’n�n kabul ett�ğ� asgar� barış şartlarını �çer�r.
Mîsâk-ı M�llî dey�m� Ulusal Yem�n anlamına gel�r.

15 Ocak 1892 Basketbolun Doğuşu

Oğuzlar’ın Kayı boyuna mensup Osman Gaz�, Söğüt ve Doman�ç c�varında, Anadolu
Selçuklu Devlet�’n�n obası ve kend�s�ne uç beyl�ğ� olarak tahs�s ett�ğ� bölgede
bağımsızlık �lan ederek Osmanlı Devlet�’n� kurmuştur. 

17 Ocak 1299 Osmanlı’nın Kuruluşu: 

17 Ocak 1909’da Fenerbahçe ve Galatasaray �lk kez karşı karşıya gelerek bu ezel�
rekabet�n temel�n� atmış oldular. Skor çok da öneml� olmasa da bel�rtmekte fayda var.
FB:0 GS:2

17 Ocak 1909 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın İlk Maçı: 

Golden Retr�ever c�ns� 2 yaşında b�r köpek olan Rub�a bu tar�hta Arjant�n Andlar’ında
bulunan Güney Amer�ka’nın en yüksek dağı olan Aconcagua’nın 6.959 metre �rt�fadak�
z�rves�ne çıkarak bu alanda dünya rekoru kırdı. 

19 Ocak 2004 Rub�a’nın Rekoru:

28 Ocak 1986: Challenger Uzay Mek�ğ� Fac�ası: 

28 Ocak 1920 Mîsâk-ı M�llî’n�n Son
Mebusan Mecl�s� Tarafından Kabulü: 



Y Ü Z Y I L I N
S O R UNU :
K U R AK L I K
Size ilk önce kuraklığı tanımlamak istiyorum çünkü şuan kuraklık
ne kadar büyük bir sorun olsa da maalesef bunu bilmeyen ve
önemsemeyen insanlar var.

KURAKLIK:  Bir bölgede nem miktarının geçici
dengesizliğinden kaynaklanan su kıtlığı.

İşte bu şekilde tanımlanabilen kuraklık, doğal bir iklim olayıdır ve
herhangi bir zamanda ve yerde meydana gelebilir. Kuraklık
genellikle yavaş gelişir ve uzun bir dönemi kapsar. Kurak iklimlerin
hüküm sürdüğü yerlerdeki hayvanlar ve bitkiler, nem eksikliğinden
ve yüksek değişkenlikteki yağıştan dolayı olumsuz etkilenirler.
Kuraklık tespit edilmesi en zor felaketlerdendir. Kuraklık tabiatın
gizli tehlikesi olup genellikle herhangi bir mevsim veya bir zaman
diliminde yağış miktarındaki azalmadan ya da dengesizliğinden
dolayı meydana gelir. Kuraklık, yalnızca fiziksel bir doğa olayı
olarak görülmemelidir. Kuraklığın, insan ve faaliyetlerinin su
kaynaklarına olan bağımlılığı nedeniyle, toplum üzerinde çeşitli
olumsuz etkileri vardır. Bu tanımdan sonra anlamamız gerekeni
anladığınızı düşünüyorum ki şimdi de bazı etkilerinden
bahsedelim.
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Uzun süreli kuru hava, nem azlığı yaratarak orman ve suUzun süreli kuru hava, nem azlığı yaratarak orman ve su
kaynaklarında azalmaya neden olduğundan, ciddi çevresel,kaynaklarında azalmaya neden olduğundan, ciddi çevresel,
ekonomik, kent hayatı, kalkınma, teknoloji, gıda, temiz su ve sağlıkekonomik, kent hayatı, kalkınma, teknoloji, gıda, temiz su ve sağlık
sorunları ortaya çıkar. Bunun yanı sıra ciddi anlamda tarıma dasorunları ortaya çıkar. Bunun yanı sıra ciddi anlamda tarıma da
etkisi vardır. Kuraklığın başlama ve bitme zamanının tespitietkisi vardır. Kuraklığın başlama ve bitme zamanının tespiti
zordur. Etkisi yıllar boyu devam edebilir. İlk etki tarımda görülür,zordur. Etkisi yıllar boyu devam edebilir. İlk etki tarımda görülür,
sonra diğer sektörlere yayılır. Tarımda önemli olan, yıll ık toplamsonra diğer sektörlere yayılır. Tarımda önemli olan, yıll ık toplam
yağış değil, bitkinin gelişme ve büyüme döneminde kökyağış değil, bitkinin gelişme ve büyüme döneminde kök
çevresindeki su miktarıdır. Bu suyun eksikliği tarımsal kuraklıkçevresindeki su miktarıdır. Bu suyun eksikliği tarımsal kuraklık
olarak isimlendirilir. Karaların yaklaşık %16'sı kurak ve yarı kurakolarak isimlendirilir. Karaların yaklaşık %16'sı kurak ve yarı kurak
bölgelerden oluşur. Tarımda sulama veya kuru tarım yöntemleribölgelerden oluşur. Tarımda sulama veya kuru tarım yöntemleri
kuraklığa çare olarak uygulanmaktadır. Çöllerde doğal sukuraklığa çare olarak uygulanmaktadır. Çöllerde doğal su
kaynaklarının bulunduğu vahalar hariç tarım yapılmaz. Il ıman vekaynaklarının bulunduğu vahalar hariç tarım yapılmaz. Il ıman ve
nemli bölgelerde mevsimsel kuraklık tehlikesi bulunur. Bunemli bölgelerde mevsimsel kuraklık tehlikesi bulunur. Bu
bilgilerden sonra anlamalıyız ki kuraklık aşırı önemli bir doğalbilgilerden sonra anlamalıyız ki kuraklık aşırı önemli bir doğal
olaydır ve buna insanlar önem verip bundan sonra nasıl bir yololaydır ve buna insanlar önem verip bundan sonra nasıl bir yol
izlemeleri gerektiğini bilmelilerdir.izlemeleri gerektiğini bilmelilerdir.

Sular kirletilmemelidir, su depolamaları yapılıp boşuna suSular kirletilmemelidir, su depolamaları yapılıp boşuna su
kullanılmamalıdır çünkü suyun önemi hayatımızda çok büyüktür.kullanılmamalıdır çünkü suyun önemi hayatımızda çok büyüktür.
Su canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. En küçük canlıSu canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. En küçük canlı
organizmadan en büyük canlı varlığa kadar, bütün biyolojik yaşamıorganizmadan en büyük canlı varlığa kadar, bütün biyolojik yaşamı
ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Dünyamızınve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Dünyamızın
%70 ʹ ini kaplayan su, bedenimizin de önemli bir kısmını%70 ʹ ini kaplayan su, bedenimizin de önemli bir kısmını
oluşturmaktadır. Ancak yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşıkoluşturmaktadır. Ancak yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık
%0.3 ʹü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. İnsanlar kuraklık%0.3 ʹü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. İnsanlar kuraklık
hakkında eğitilmelidirler, ağaç dikilmelidir. Bunlara göre bizimhakkında eğitilmelidirler, ağaç dikilmelidir. Bunlara göre bizim
kuraklığa önem verip büyük bir sorun olmasını engellemeliyiz kikuraklığa önem verip büyük bir sorun olmasını engellemeliyiz ki
dünyadaki yaşam umudu devam etmeli çünkü dünyamız şuandünyadaki yaşam umudu devam etmeli çünkü dünyamız şuan
kuraklıkla savaşıyor bu savaşı bizim yenmemiz lazım bu yüzdenkuraklıkla savaşıyor bu savaşı bizim yenmemiz lazım bu yüzden
lütfen kuraklığa karşı yapılması gerekenleri yapalım.lütfen kuraklığa karşı yapılması gerekenleri yapalım.

Yasin
Gököz'24 37



Kuantum dolanıklığı, hiç şüphesiz

kuantum fiziğinin en garip

fenomenlerinden biridir ve

günümüzdeki bilimsel

araştırmaların ve teknolojik

çalışmaların yapılmasında da bir

temel taş durumundadır. Peki nedir

bu kuantum dolanıklığı?

Kuantum dolanıklığı, birbirinden

mekansal olarak ayrı olsalar da iki ya

da daha fazla kuantum nesnesinin

durumlarının birbirinden bağımsız

tanımlanamayacağını söyleyen

kuantum fenomenidir. Bu durumda,

dolanık iki parçacığın birini

gözlemleyerek diğerinin durumu

hakkında yorum yapabiliriz. Bunu iki

ayakkabı gibi düşünebiliriz.

Ayakkabınızın sağ tekini

bulduğunuzda kayıp olanın sol tek

olduğunu anlayabiliriz. Yani bu

ayakkabı çifti “dolanık”tır diyebiliriz.

Niels Bohr ve Werner Heisenberg, bir

nesnenin durumunun ancak

gözlendiğinde ortaya çıkabileceğini   

            ve bunun dışında varlığının 

            sadece bir olasılık olduğunu 

            savunmuştu. 

K U A N T U M  KUANTUM
DOLANIKLIGI  

Ama Albert Einstein ve Erwin

Schrödinger gibi diğer bazı

fizikçilere göre bir kutunun içindeki

canlının biz bakmadan ne ölü ne

de diri olduğunu iddia ettiği için

akıl almaz olduğunu

savunmuşlardı.

Albert Einstein ve Erwin

Schrödinger gibi diğer bazı

fizikçilere göre bir kutunun içindeki

canlının biz bakmadan ne ölü ne

de diri olduğunu iddia ettiği için

akıl almaz olduğunu

savunmuşlardı.

Sonrasında iki fizikçi, Boris Podolsky

ve Nathan Rosen, Einstein’la birlik

olup iki nesnenin bir şekilde

etkileştiği bir düşünce deneyi ileri

sürdüler.38
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Taylan
Yalçın'23
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Nesnelerden birini gözlemleyerek çiftini gözlemlemeden onun durumu

hakkında bilgi edinebilirdik. Buna EPR (Einstein-Podolsky-Rosen

paradoksu) dendi. 

Bu ikilemin ardından Bohr, uzaklık fark etmeksizin iki nesnenin de

durumlarının “gerçek” olduğunu yani ikisinin de aynı anda

gözlemlendiğini (süperpozisyondan dolayı bir parçacığın durumu

gözlemlenmeden önce olasılıklardan ibarettir, gözlemlendiğinde ise

gerçek bir duruma “çökecektir”) öne sürmüştür. Bu, uzaklık fark

etmediği için aynı zamanda bu etkilerin ışık hızından hızlı yolculuk

ettiğini iddia ederek Görelilik ile çelişir. Hatta Einstein bu olaya “spooky

action at a distance” yani “uzaktaki garip eylem” diyerek şaşkınlığını dile

getirir.

                                                   Dolanıklığın fizikteki ve teknolojideki

uygulama alanları çok geniştir. Öncelikle, kuantum fiziğindeki temel

taşlardan biridir. Kuantum bilgisayarlarında ve devrelerinde ise kubitler

dolanıklaştırılarak birden fazla hesaplamayı birden yapmalarının önünü

açarak devasa bir hızlanmaya yol açar. Bu fenomen, bilgi aktarımı

konusunda çalışan kuantum bilgi alanını ortaya çıkararak bilgi aktarımı

konusuna yeni bakış açıları getirmiştir.

Ayrıca kuantum dolanıklığı sayesinde bazı parçacıkların ışınlanarak

transfer edilmesi bile mümkündür. Böyle garip ve anlaşılması güç bir

fenomenin böylesi projelerde kullanıldığını görmenin heyecan verici

olduğunu düşünüyorum. İleride başarılabileceklerin düşüncesi bile

insanı alnından vurulmuşa döndürecek cinsten.  Bizleri kuantum ve

genel olarak fizik alanında nasıl gelişmelerin beklediğini gelecekte

göreceğiz ve bu çok heyecan verici. Bir başka yazıda görüşmek üzere...



LUT IS
Ludo Mentis

K Ö Ş E S İ
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Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Aşağıdakilerin hepsi doğrudur. 
B) Tüm şıklar yanlıştır. 
C) H şıkkı doğrudur. 
D) B şıkkı doğrudur. 
E) Aşağıdakilerin hepsi doğrudur. 
F) Yukarıdakilerin hepsi doğrudur.
G) H şıkkı yanlıştır. 
H) Yukarıdakilerin hepsi yanlıştır.

 CEVAP:  G              

AYIN SATRANÇ SORUSU
Yandaki satranç pozisyonunda en son
siyah f4'teki piyonu f3 e oynamıştır.
Buna göre beyazın yapabileceği en iyi
hamle nedir?

Cevabı Kuasar Şubat Sayısında! :)

AYIN ZEKA SORUSU

Aralık Sayısı Sudoku
Bulmacası Cevabı:                
                        

Aralık Sayısı Satranç
Sorusu Cevabı:                                    
                        Beyaz vezir, f8'deki siyah
karesini alır. Siyah en
mantıklı çözüm olan fille
f8'deki beyaz veziri yer.
Beyaz at artık güvenli
hale gelen f6'daki şah,
vezir çatalını  atar. Beyaz
at siyah veziri yer. Bu
durumda beyaz iki puan
kâr elde eder.
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Sadece dikey ve yatay çizgiler kullanılmalıdır.
Tüm noktalar kullanılmalıdır. 
Aynı harfler birbirine bağlanmalıdır. (A,A) (B,B) (C,C)
(D,D) (E,E) (F,F)
Hiçbir çizgi birbirini kesmemeli.

Nasıl Çözülür?
Noktalar kullanılarak çizgiler ile harfler birbirine bağlanır.

Kurallar

Örnek                                                   

Soru

Meriç
Sargın'24

Cemre
Tırpan'24

AYIN OYUNU: ABC BAĞLAMA

Cevabı Kuasar Şubat Sayısında! :)



Bugün beraber Led Zeppelin’in Kasım 1971’de çıkardığı Led Zeppelin 4 olarak bilinen bir
albümü inceleyeceğiz. 37 milyon kopyası satılan bu albüm müzik dünyasında hala hissedilen
etkiler bıraktı. Londra ve Los Angeles’ta kaydedilen albümün aynı zamanda Led Zeppelin’in
Robert Plant dışında stüdyolarda kaydettiği tek vokalist Sanny Denny’i de bulundurma
özelliği vardır. Hard rock, blues ve folk müziğinin harmanıdır. Listelerde hızlıca yükselmiş ve de
Billboard 200’de 5 yıl 5 ay boyunca kalabilmiş. 
Jimmy Page albüme isim koymak yerine her üye için bir anlamı olan 4 farklı sembolü koymayı
tercih etti. Bu semboller grubun karakterine ortaya koyacak ve albümü tanıtacaktı. Bunların
yanında Sandy Denny’den de 5. bir sembol istendi ancak albüm kapağına konulmadı. 
Robert Plant’in simgesi Mısır tanrıçası Ma’at’ın yuvarlak içine alınmış tüyüydü. Aynı zamanda bu
sembol bazıları tarafından var olduğuna inanılan efsane kıta Mu’nun da sembollerinden birisi. Tüy,
adalet ve iyiliği simgeliyor.
John Paul Jones’un simgesi bir çember ve üzerine yerleştirilmiş iç içe geçen üç yay parçasıdır.
İnsanın güvenini ve yeteneğini sembolize ediyor.
John Bonham’ın işareti iç içe geçmiş üç halkadan oluşuyor. Genel kanıya göre anne, baba ve
çocuktan oluşan aile yapısının sunuluş biçimi.
Jimmy Page’in işaretiyse şüphesiz en ilgi çekici sembollerden birisi. Aynı diğer grup üyeleri gibi o
da sembolünü mitik kökenli almıştı. Genel olarak ‘Zoso’ olarak bilinse de Jimmy Page aslında
simgenin aslında yazıdan ziyade daha derin bir anlam taşımakta olan bir gösterim olduğunu
söyledi. Ne röportajlarda açıklanan ne de herhangi bir yerde geçen sembol sadece teorilerin odağı
oldu fakat gerçek anlamı 40 senedir gizli.
Sandy Denny’nin işareti ise albümde olmamasına rağmen afişlerde geçti. Birbirine dokunan üç
üçgenden oluşuyor ve yıldız olarak biliniyor.
Albüm kapağını biraz daha ayrıntılı incelemek gerekirse arka planın yıpranmış bir bina duvarı olduğu
ve üzerinde çerçeve olduğu açıkça görülür. Çerçevede ise yaşlı bir adamın sırtında taşıdığı çubuklar
bulunuyor. Grup albüme isim koymadan piyasaya çıkarmıştı ve albüm kapağındaki yaşlı adam
hakkında satışlar süresince açıklama yapmadılar. Düşünün ki Apple çıkardığı telefonun üzerine
sadece imgesel ifadeler koyup yazı yazmıyor... Veya aldığınız bir ürünün üzerinde sadece semboller
varken herhangi bir açıklama yok. Bu açıdan bakılınca bunun gibi sıradışı bir hamlenin gizem
uyandırmadığını inkar etmek anlamsız olur. Albüm kapağına geri dönecek olursak fanlardan bazıları
Salisbury Kulesi’ni gören bir açıdan albüm kapağını doğru yere koyunca arka planla uyuştuğunu
fark ettiler. Daha sonradan ise Jimmy Page, Led Zeppelin 3 ile beraber bu albümün kent-kırsal
ikilimeni anlatmanın bir yolu olduğunu söyledi. Albüm içerisinde yine başka bir resim
kayalıkların üzerinde duran ve elinde fener tutan esrarengiz yaşlı bir adamdır. Led Zeppelin’in 
                      Tolkien hayranı olduğu su götürmez bir gerçek  olmasına  rağmen  aslında  bu  
                      keşiş  bir  tarot kartından alıntıdır.  Keşiş’in  doğruluğu  ve  bilgeliği  araması    
                      aslında  Stairway  to  Heaven şarkısının ruhuyla ne kadar uyuştuğunun bir 
                      ispatıdır aslında.
 ,

Led Zeppelin 4... Tüm zamanların en iyi rock and roll
 albümlerinden birisi... Led Zeppelin gibi efsane bir grubun

 en yükseklerde olduğu zamanlarda çıkardığı şaheser... İçinde savaş
melodilerinden mitolojik referanslara, İngiliz halk hikayelerinden California’nın

60’lardaki çılgınlığına kadar birbirinden renkli, kafanızın içinde dinledikten sonra yüzlerce defa
yankılanacak parçalar... Stairway to Heaven ve Black Dog gibi tarihe ismini yazdırmış şarkılar...

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

-
Ayın Albümü:

Led Zeppelin 4

42



Şarkılara gelecek olursak... Ayrı ayrı inceleyelim bu şarkılarımızı. Birinci olarak Misty
Mountain Hop geliyor.

Misty Mountain Hop
Şarkının genel yorumlanışı Tolkien’ın eserindeki Sisli Dağlar’a işaret etse de Plant
röportajlarında 7 Temmuz 1968 Hyde Park olaylarından yola çıkarak toplumun daha iyi bir
boyuta getirilmesi için çalışılması gerektiğini ifade etti.  Şarkıda John Paul’un etkisini gözden
kaçırmak mümkün değil. John her zamanki gibi multi enstrümantalist yeteneklerini
konuşturmuş ve hem elektronik piyanoda hem de ses kaydında harika iş çıkarmış. Grubun en
kaliteli stüdyo kayıtlarından birisi kesinlikle. Melodisi ise... Yorumunu size bırakmak lazım.

Four Sticks 
Misty Mountain Hop’a benzer bir melodiyle karşılayan şarkı aynı zamanda John Bonham’ın
yeteneğini sergilediği en güzel parçalardan birisi. İsmini Bonham’ın her elinde ikişer tane
olmak üzere kullandığı dört bagetten alıyor. Sadece bir defa 1971 Kopenhag Konseri’nde canlı
çalınabilmiş bir şarkı aynı zamanda. Jimmy Page’in gitarını duymak insanı rahatlatırken
arkada bir anda VCS3 birleştiricisini kullanan John Paul şarkıyı bir anda başka bir boyuta
taşıyor. Plant’in yüksek notaları çok fark edilemese de ses kontrolü açısından kelimelerin
yetersiz olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Şarkı bunun yanında Hint müziği
elementlerini de içeriyor.

Going to California
Son derece akustik ve sakinleştirici bir melodiyle giren müzik Robert Plant’in yumuşacık
sesiyle kendisini dinlettiriyor. Amerika’nın batı kıyısındaki yaşanan 60’ları ve o zamanların
basitliği ile güzelliğinden bahsediyor. Kaliforniya’nın güzelliğinden ve folk müziğinden
etkilendiği görünen köy. Şarkı çoğu Led Zeppelin şarkısına göre basit kalmasına rağmen
vermek istediği mesajı kalbimizde duyuruyor olması yeterli.
 
Rock and Roll
Four Sticks’in kayıtları esnasında Bonham’ın ve Page’in bir iki gün içinde birbirinden güzel
riff’ler oluşturması Zeppelin’in en iyi parçalarından biri olması için yeterli oldu. Four Sticks’in
kaydı ertelendi ve en hızlı şekilde hem hareketli hem de rock ‘n’ roll ruhunu yansıtan bir
parça ortaya çıktı. Kesinlikle en dinamik ve en enerjik rock and roll şarkısı Robert
Christgau’nun dediği gibi. Jimmy Page’in efsane Chuch Berry’e benzer sololarla çıkagelmesi
ise şarkının varlığını iliklerinize kadar hissettiriyor. Robert Plant’in ise ses aralığını en iyi
şekilde kullanması ayaklarınızın hareket etmesine neden oluyor. Tek kelimeyle muhteşem
eserlerden birisi.

A y ı n  A l b ü m ü
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When the Levee Breaks
Aslında orijinal When the Levee Breaks, ünlü 1927 Mississippi selini anlatan ve 1929 yılında
single olarak piyasaya çıkan Kansas Joe McCoy ve Memphis Minnie’nin eseridir. Led
Zeppelin ise şarkıya yeni bir tat katmak amacıyla daha farklı bir versiyonu kaydetmişlerdir.
Bas gitarın en güzel hâliyle karşımıza çıktığı yerlerden biridir ayrıca. Bonham’ın ise tüm
gücüyle bateriye vurması zihinde silinmez bir iz bırakır. Distortion sesin ise en güzel
örneklerinden birisidir. Hani dinlediğimiz bir şarkıyı aslında 40 yıldır dinliyormuş gibi bir hisse
kapılırız ya... İşte When the Levee Breaks bunun en güzel örneklerinden birisidir aslında.
Bilinçaltından silinmeyecek bir başka melodidir kendileri...

Battle of Evermore
Kelt ve Tolkien mitolojilerinin en güzel harmanıdır zannımca. En güzel savaş melodilerinden
birisidir. Mordor’a giden Frodo’nun ayak sesleri ve kederi kucaklayışı, Işığın Leydisi Galadriel,
King Arthur efsanesindeki Avalon Adası’nın melekleri hemen yanı başınızda beliriverir. Robert
Plant’in sesinin en güzel uyuştuğu sanatçılardan birisi Sandy Denny ile düet yapması sizi
bulunduğunuz yerden başka bir evrene taşır. ‘The night is long’, ‘With flames from the dragon
of darkness’ gibi ifadelerle hüznü alıp kalbinizi onunla kaplar. Jimmy’nin Paul’dan ödünç
aldığı mandolinle şarkı boyunca çaldığı melodinin sizi sizden alması işten bile değildir. 

Black Dog
Şarkı klasik bir aşk şarkısı gibi görülse de kullandığı anlatım onu müzik tarihinin
mücevherlerinden biri yapıyor. Nitekim en popüler şarkılardan birisidir. En unutulmaz
riff’lerden birisine sahiptir aynı zamanda. Bonham’ın baterisini ve Plant’in sesinin birbirinden
çok farklı diyarlarda gezdiği bu şarkıda Jimmy Page gitarıyla dengeyi sağlar. Arkadansa
John Paul Jones’un bas gitarının müziği tamamlaması onu hak ettiği yere koyuyor. Çok
yüksek enerjili bir şarkı olmasına rağmen Led Zeppelin’in konserlerde şarkıyı olduğu gibi
yansıtması müziğin ruhunu ne kadar benimsediklerini gösterir.

Stairway to Heaven
Stairway to Heaven... Hakkında yıllardır yüzlerce yazı yazılıp binlerce yorum yapılmış ve
Zeppelin’in hem anlam yönüyle hem sanatsal yönüyle en çok saldırıya uğrayan şarkısıdır.
İçinden birbirinden farklı anlamlar çıkarıldığı bariz olsa da Robert Plant şarkının hiçbir zaman
gizli bir anlam içermediğini sadece gözüktüğü gibi bir şarkı olduğunu söyledi. Sekiz dakikalık
şarkı ilk dinleyenleri kaçınılmaz şekilde büyülüyor. Page’in akustik girişle başladığı şarkı
John Paul Jones’un ona elektronik piyanoyla katılmasıyla devam ediyor. Plant ise yumuşak
ses tonunu kullanarak şarkıya adımını atıyor ve şarkı sizi içine çekmeye başlıyor. Jimmy ritim
çalmaya başlayınca orta kısma geliyoruz. Vokalin sesi hızını kazanmaya başlıyor ve gitara
ayak uyduruyor. Sesindeki yükselmeler de kaçınılmaz oluyor. Uzun bir süreden sonra
Bonham bateriyle müziğe girince işler değişiyor. Jimmy aynı ritimle devam ederken, Plant
kırsal folk sesini kullanmaya başlıyor. Paul Jones ise kendini belli etmekten geri durmuyor
hiçbir zaman. Bir süre sonra ritimi tam anlamıyla öne çıkaran Page bizzat kendim de çalmayı
çok sevdiğim ve rock tarihine altın harflerle ismini yazdırmış o Stairway to Heaven solosunu
atıyor. Solo bittikten sonra Plant en canlı sesiyle şarkıya giriyor tekrar ve Page ile Bonham
en oturmuş ritimleriyle ona katılıyorlar. ‘To be a rock and not to roll’ ve ‘She’s buying a
stairway to heaven’ harikulade sözleriyle ve giderek yavaşlayan ritimle şarkı kapanıyor. Ve
dönüp baktığınız zaman dediğiniz tek şey ‘İşte sanat’ oluyor.

Not: Bu yazının tamamı Led Zeppelin 4
dinlerken hazırlanmıştır.

44 Burak
Karatas'23.



yardım eder, farklı sihirbazların sırlarını çözmeye çalışırdı. Bir gün yine böyle bir gösteri
yaparken Borden, Robert Angier’in eşini su tankının içinde numarasını sergilemesi için
bileklerinden bağlarken her zaman bağladığı gibi değil farklı bir şekilde bağlar. Su tankından
çıkamayan Julia, Robert ve Borden’ın mentoru Harry Cutter’ın yardımlarına rağmen
kurtulamaz. Julia’nın cenazesine sürpriz bir şekilde gelen Borden, Angier’i sinirlendirir ve o
günden sonra ezeli düşmanı olur. Sonrasında Borden “Mermi Yakalama” adlı bir numara
keşfeder. Aynı gün içinde ilk sahne şovunu ayarlar ve de çocuğu olacağını öğrenir. İlk
gösterisinde keşfettiği numarayı sergileyecek olan Borden’ın seçtiği gönüllü Angier’den
başkası değildir. Ve de Angier bu numarayı bozar ve Borden’ı gerçek bir kurşunla vurur. Bunun
üzerine savaş başlar. Daha sonra Angier “Muhteşem Danton” ismi ile Bay Merrit’in
tiyatrosunda ilk gösterisine çıkar. Harry Cutter ve kendi buldukları özel numarasında seçtiği
gönüllü Bordendır ve gösteriyi bozarak güvercini öldürüp diğer kadın gönüllünün parmaklarını
kırar. Bunun üzerine Angier ve Harry Cutter tiyatroyla olan bir haftalık anlaşmalarını
tamamlayamadan atılır. Bu şekilde savaşları devam eder. Bunuz üzerine Borden’ın eşi ve
çocuğu olduğunu gören Angier savaşı daha şiddetli hale getirir. Borden ise en yeni numarası
“Yer Değiştiren Adam”ı dünyaya tanıtır. Angier bu numarayı çalmak ister ve Harry Cutterla
dublör kullanmak hakkında anlaşırlar. 
                  

“Filmimiz 19. Yüzyılın sonlarında İngiltere’de yaşayan
iki sihirbazın öyküsünü anlatmaktadır. Başarılı genç
sihirbazlarımız Alfred Borden ve Robert Angier iki ezeli
rakiptir. Angier, gösterisinde Alfred Borden’in ünlü
numarası “Yer Değiştiren Adam”ı sergilediği sırada
küçük tuzak kapısından kaçarken bir su tankının içine
düşer ve orada boğularak ölür. Mahkemede suçlu
bulunan Alfred Borden hapis cezasına mahkûm edilir.
Hapishanede Lord Caldlow’un teklifi üzerine “Yer
Değiştiren Adam” hariç tüm numaralarını 5 bin sterlin
karşılığında satar. Israrlara rağmen en iyi numarasını
satmayan Borden’e ezeli rakibi Robert Angier’in
günlüğü verilir. Bu günlükte “Yer Değiştiren Adam”ı
öğrenmek için geçirdiği zamana kadar hayatını anlatan
Robert Angier’in günlüğündeki anılar ile film hız
kazanıyor ve de bu benim filmde en çok hoşuma giden
kısım olmuştur. Önceden Angier’in en yakın arkadaşı
olan Borden onunla gösterilerde diğer sihirbazlara 

Merhaba sevgili okurlar. İzmir Fen Lisesi’nin
dergisi olan KUASAR’ın Ocak Ayı sayısına hoş

geldiniz. Sizlerle “Ayın Filmi” köşemizde buluştuğum
için çok memnunum. Bu ayki yazımızda başrollerini

Christian Bale ve Hugh Jackman’ın paylaştığı
“Prestij” adlı filmi inceleyeceğiz..

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

- Ayın Filmi: Prestij
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Bu gösteriyi mükemmel bir şekilde sergiledikten sonra Angier, Borden’a olan takıntısı
yüzünden numarayı mükemmelleştirmek için onun sırlarını çalmak ister. Bunun için sevgilisi
ve yardımcısı olan Olivia’yı onun yanına gönderir ve Olivia plana göre hareket eder ve
Borden’a numarayı anlatır. Borden Angier’in dublörünü bularak onun kafasının içine girer ve
Angier üzerinde gücü olduğuna ikna eder. Angier’in son gösterisinde ise onu hiç beklemediği
bir yerden vurur. Düştüğü yerdeki desteği kaldırarak onu sakatlar ve de dublörü yerine
geçerek onu küçük düşürür. Sinirle Olivia’yı suçlamaya giden Angier, Olivia’nın Borden’ın
defterini aldığını öğrenir ve de bu defteri saklayarak bunu çözmek için yıllarını verir. Fakat
aradığı cevabı defterde bulamaz. Borden’ın gösterisinden sonra Borden’ı takip eden Angier
aynı şekilde Borden’ın mühendisinin de onu takip ettiğini biliyordur ve onu Harry Cutter ile
kurduğu tuzağa sürükler. Sonrasında Borden mühendisini kurtarmak için ona “Yer Değiştiren
Adam” numarasını nasıl yaptığını anlatan bir kâğıt vermek zorunda kalır. Kâğıtta “Tesla”
yazıyordur. Angier bunu görünce hemen Amerika’ya gitmek istemiştir. Harry Cutter ne kadar
onu vazgeçirmeye çalışsa da o vazgeçmemiş ve Amerika’ya gitmiştir. Orada Teslayla buluşan
ve ondan makine isteyen Angier, Borden’ın günlüğünün sonuna gelince hiç beklenmedik bir
şeyle karşılaşır. Borden’ın sırrını çalmasını istediği asistanı ve sevgilisi Olivia ona ihanet
etmiştir. Bunca zaman boyunca Borden’ı seven Olivia, onun isteği üzerine Angier’e bu defteri
vermiştir ve de Angier’ın yıllarca boşa kürek çekmesini sağlamıştır. Hışımla Tesla’nın yanına
giden Angier Tesla’ya kızsa da sonrasında hiç beklenmedik bir şeyle karşılaşır. Tesla
makineyi kedi üzerinde dener ve kedi kaybolmaz. Fakat kedinin bir ikizi oluşur. Bütün şapka
deneylerinden sonra da şapkalar oluştuğunu gören Angier ve Tesla çok şaşırır. Oradan
ayrılan Angier bir dahaki gün gittiğinde o bölgeyi yıkılmış bir halde bulur. Fakat Tesla
makineyi Angier’e bırakmıştır. Angier makineyi dener. Ve de günlüğün sonuna geldik. Angier
günlüğün sonunda Borden’a hitaben “Hücrende oturmuş, günlüğümü okurken beni öldürme
suçundan idam edilmeyi bekliyorsun.” Yazar. Borden buna çok şaşırır. Sonraki sahnede
Borden ve karısının kavga ettiğini ve de Sarah’ın intihar ettiğini görüyoruz. Aynı vakitte 2
yıldan sonra İngiltere’ye dönmüş olan Angier, Harry Cutterla buluşur ve son gösterisini
yapmak ister. Gösterileri en büyük tiyatroda yapmak isteyen Angier aynı zamanda
çalışanlarını kör seçer. Asistanı ise Olivia’dır. Angier bu gösterilerin Borden’ın ilgisini
çekeceğini bilir ve son gösterisinde makineyi incelemesi için seçtiği insanlardan biri de
Borden’dır. İnceledikten sonra sahnenin altına geçen Borden, Angier’in makinesinin altındaki
su tankını görür ve tam o sırada Angier su tankına düşer. Su tankı Angier düşünce kilitlenir ve
Angier orada Borden’ın tüm çabalarına rağmen boğularak can verir. Borden ise katil olarak
idama mahkûm edilir. Hapishanede son günlerini yaşayan Borden kızını görmek istediğinde
kızı Lord Caldlow ile birlikte gelir. 

A y ı n  F i l m i
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Borden orada Lord Caldlow’un Robert Angier olduğunu fark eder. Daha sonrasında
“Yer Değiştiren Adam” için kullanılan makineyi almak için Lord Caldlow ile
konuşmaya gelen Harry Cutter da hayatının şokunu yaşar. Borden’ın asılmasından
önce ise Borden’ın mühendisi Fallon’un Borden’a veda etmeye gelmesini görüyoruz
ve Borden ünlü kırmızı topunu Fallon’a veriyor. Daha sonrasında Borden asılıyor ve
biz de Lord Caldlow’un tiyatrosuna gidiyoruz. Orada Tesla’nın yaptığı makineyi
yakmak üzere olan Robert Angier, Harry Cutterla son kez konuşup ona veda ediyor.
Fakat ayak sesleri kesilmeyince ne olduğunu merak ederek merdivenlere doğru
yürüyor. Hayatındaki son sihir numarasını sergilen Borden, Angier’e ünlü kırmızı
topunu fırlatıp onu vuruyor. Borden’ı görünce şoke olan Angier’e Borden her şeyi
anlatıyor. İkizinin olduğunu ve de durmadan yer değiştirdiklerini, birbirlerinin
hayatlarını yaşadıklarını, buna onların dayandığını fakat başkalarının
dayanamadığını, bunun çok büyük bir fedakârlık olduğundan bahsediyor. Angier ise
Borden’a sihir numarasını nasıl yaptığını, makinenin onun ikizini yarattığını anlatıp
bunun için yaptığı fedakârlıklardan bahsediyor.  Bordenla ölmeden önce konuşan
Angier her şeyi çözmüş olarak vefat ediyor. Angier’den kurtulduktan sonra Borden
kızını Cutter alıyor ve mutlu bir şekilde evine dönüyor. Film, Robert Angier’in
Tesla’nın makinesine girerek oluşturduğu klonlardan birinin uyanmasıyla son
buluyor.
Prestij; 22 Aralık 2006’da vizyona giren, aynı adlı romandan uyarlanmış ABD,
Birleşik Krallık ortak yapımı bir filmdir. Christopher Nolan gibi şahane bir yönetmen
tarafından yönetilmiş olan film, kadrosunda Hugh Jackman, Scarlett Johansson ve
Christian Bale gibi dünyaca ünlü aktörleri barındırmaktadır. Tabi ki böyle bir
yönetmen ve oyuncu kadrosuna sahip olan bu filmden beklentiler çok yüksekti. Film
bu beklentileri karşılayarak 8.5 IMDb puanı almış ve Box Office verilerine göre de
109,7 milyon dolar hasılat yapmıştır. Prestij, aynı zamanda 2007 Oscar’larına iki
farklı daldan aday gösterilmiştir: En İyi Görüntü Yönetmeni (Wally Pfister) ve En İyi
Yapım Tasarımı. Şimdi benim düşüncelerime gelirsek film bence “Gizem/Dram”
türündeki en iyi filmdir. Yönetmen ve senarist olarak görev yapan Christopher
Nolan’ın varlığı ve kalitesi filmde hissediliyor. Oyuncu kadrosu ise tek kelime ile
muazzam. Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson ve iki Oscar ödülü
olan Michael Caine muhteşem oyunculuklar sergilemiştir. Filmin işlenişi ise bence
çok zekiceydi. Ana karakterimizin ezeli düşmanının defterini okuması, anıları içinde
kaybolması ve de biraz da olsa kendini düşmanının yerine koyması çok güzel
detaylardı. Ve filmin sonu… Filmin sonu hakkında ne söylenebilir ki. Hayatımda
izlediğim en etkili, gizemli, duygusal ve tam da filme uygun bir son. 

Ismail
Eren

Üresin'23
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Ben de burada yazımın sonuna geliyorum.
Yazımı okuduğunuz için teşekkür ederim.

Herkese mutlu ve sağlıklı bir yeni yıl
diliyorum. İyi tatiller!



G�tar, parmakla veya pena �le çalınan, esasen sek�z şekl�ne
benzeyen, yan kısımları oval, sap üzer�nde perdeler� olan, tell� b�r
çalgı türüdür. G�tarlar genelde altı tell�d�r ve farklı çeş�tlerdek�
ağaç türler�nden yapılab�l�rler. Başlıca g�tar türler�n� klas�k,
akust�k, elektro, bas ve perdes�z g�tar olarak sıralayab�l�r�z. Klas�k
g�tar daha çok folk müz�k ve Flamenko g�b� müz�k türler� �le
anılırken; akust�k g�tar �se akust�k müz�k, rock, blues ve pop g�b�
müz�k türler� �le çalınmaktadır. Elektro g�tarlar daha çok rock ve
metal g�b� sert müz�k türler� �le anılsa da günümüzde pop
müz�k  türünde  dah�  kullanılab�lmekted�r.  G�tarın  y�ne  tell�  b�r 

Çocukluğumdan bu yana b�rçok farklı enstrüman çalmayı dened�m.
Toyluğumdan olsa gerek heps�nden çabucak sıkıldım. Müz�k enstrümanı
çalmak �ç�n ona �lg� göstermen�z kend�n�z� ona adamanız lazım geld�ğ�n� henüz
1 yıl önce anlayab�ld�m. Pandem�n�n de b�z� eve kapatmasıyla b�rl�kte a�leme b�r
enstrüman alma öner�s�nde bulundum. Bu ves�leyle büyük b�r hevesle sanat
yapmaya başladım. Bu b�r tür seyahata çıkmaya benzet�leb�l�r aslında. Nereye
�stersen oraya g�ders�n ve k�mse sen� tutamaz, asla durmazsın çünkü bu
yoldak� �lk adımını sonrak� adımların vereceğ� büyük haz �ç�n atmıştın. İşte
ben�m g�tarla aramdak� bağ böyle oluştu. Son b�r yılda �ç�mde sürekl�
büyümekte olan özgüven ve özgürlüğü her anımda h�ssed�yorum. 

 
N e d e n   G i t a r ı   T e r c i h   E t t i m ?

TELLİ ÇALGILARIN EN POPÜLERİ: GİTAR

çalgı olan uddan veya esk� Yunan çalgısı k�tharadan evr�mleşt�ğ� �dd�a ed�l�r.
G�tar, geçm�ş� yaklaşık 4000 yıl önces�ne dayanan soylu b�r enstrümandır.
Klas�k g�tar başlıca bazı kısımlardan oluşur. Bunlar gövde, sap, klavye,
headstock, eş�k, g�tar kulakları, perdeler, topuk ve köprüdür. 
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İng�l�z Blues g�tar�st�, şarkıcı ve bestec�. Lakabı “Slowhand”d�r.
Ben�m de çok sevd�ğ�m “Tears In Heaven” adlı şarkısıyla 6 dalda
Grammy ödülü kazandı. En etk�ley�c� bulduğum yapıtlarını
“Wh�te Room”, “After M�dn�ght” ve “Pretend�ng olarak
sıralayab�l�r�m.

Türk Blues’unun babası olarak anılır. Ülkem�zde Rock ve
Blues türler�n�n gel�şmes�ne büyük katkıları olmuştur.
Kısa hayatına sığdırdığı çokça eser�nden en 
beğend�kler�m “Yaşamak İstemem”, “Köle” ve
“Ben�mle Uçmak İster M�s�n” adlı eserler�d�r.

P�nhan�, Bulutsuzluk Özlem� g�b� hep�m�z�n b�ld�ğ� gruplarda
g�tar�stl�k yapmıştır. Müz�ğe çocukluğunda mandol�n ve flüt
çalarak başlamıştır. G�tar çalmaya l�sede başlayan Eldes’�n en
çok beğend�ğ�m eserler� caz müz�k türünde çaldıklarıdır. Ayrıca
S�vas Katl�amı’nda yaşamını y�t�renlere �thaf ett�ğ� şarkısı
“Madımak” da çok sevd�ğ�m şarkıları arasındadır.

TELLİ ÇALGILARIN EN POPÜLERİ: GİTAR
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ERIC CLAPTON

YAVUZ ÇETİN

T ü r k  G i t a r i s t l e r
AKIN ELDES

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

B�rçoklarına göre gelm�ş geçm�ş en büyük g�tar�st ve rock
tar�h�n�n en etk�l� müz�syenler�nden b�r�s�d�r. İlk olarak
İng�ltere’de ün kazanan Hendr�x, 1967 yılında yapılan
Monterey   Pop   Fest�val�’nden  sonra  tüm  dünyaca  ünlü
oldu. Eserler� �ç�nden en çok beğend�kler�m “Hey Joe” ve
“Foxy Lady” adlı eserler�d�r.

JIMI HENDRIX
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G�tar çalmak çok zor mu?

Yeteneğ�m var mı b�lm�yorum. Ne yapmalıyım?

G�tarı �llak� nota �le m� öğrenmem gerek�yor?

İlk kez g�tar çalacağım, hang� g�tarı seçmel�y�m?

Çevr�m�ç� derslerle g�tar öğreneb�l�r m�y�m?

G�tar, temel öğren�m sev�yes� aşamasında en hızlı öğren�leb�len enstrümanlar
arasında yer almaktadır. Bunun sebeb� de g�tarın yapısı gereğ� üzer�nde perde
bulundurmasından kaynaklanmaktadır.

Yeteneğ�n�z olsun ya da olmasın asıl öneml� olan soru yetenekl� olup
olmadığınız değ�l, g�tar çalmayı gerçekten �stey�p �stemed�ğ�n�z konusudur.
Eğer k� g�tar çalmak �st�yorum, gerekl� çalışmaları da yapmaya hazırım
d�yorsanız kes�nl�kle g�tar çalmayı öğreneb�l�rs�n�z, bu konuda şüphen�z
olmasın!

Cevap hayır. Üşengeçler �ç�n gel�şt�r�len "tab" yöntem�nde g�tarın teller�n� tems�l
eden 6 ç�zg�n�n üzer�ne sayılar yazılarak hang� tele kaçıncı perdede basmak
gerekt�ğ� bel�rt�l�r. Ama öner�m genelde eserler nota �le yazıldığı �ç�n b�r an
evvel öğrenmen�zd�r.

H�ç fark etmez! Tek söylemem gereken önceden b�r araştırma yaparak
sevd�ğ�n�z müz�k türler�nde hang� g�tar türler�n�n kullanıldığını bulmanız ve
buna bağlı kalarak b�r seç�m yapmanız.

Tab�� öğreneb�l�rs�n. Çalıştıklarını bolca tekrar ett�ğ�n sürece g�tar dersler�ne
para ödemene gerek yok. Tek yapman gereken onlarca seçenekten kend�ne en
uygununu seçmek.

TELLİ ÇALGILARIN EN POPÜLERİ: GİTAR
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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

İnsanlığa yararlı b�rçok buluşa �mza atan Ş�mşekler�n Efend�s� N�kola Tesla'yı, hayatını
ve buluşlarını anlattık.
Yazdığımız "Mutluluk Ağacına Hapsed�len Hüzünler" adlı h�kayey� B�z�m
Kalem�m�zden köşem�zde s�zlerle paylaştık.
Evler�m�zde kaldığımız bu pandem� sürec�nde dış dünyayla bağlantı kurmamızı
sağlayan en öneml� c�hazlardan b�r� olan telev�zyonun tar�h� ve katot ışınları
hakkında b�lg� verd�k.
MBTI'da (Myers-Br�ggs T�p Gösterges�) bulunan k�ş�l�k t�pler�nden "Kâş�fler" adı
altında toplanan "maceracı, eğlend�r�c�, sanatçı ve becer�kl�" k�ş�l�k t�pler�nden
bahsett�k.
Ünlü ressam Leonardo Da V�nc�'n�n çok beğen�len eser� "Son Akşam Yemeğ�"n�
yorumladık.
Yazdığımız güzel ş��rler�m�z� s�zlerle paylaştık.
87 mezunlarımızdan �ş �nsanı "Sertaç YERLİKAYA" �le yaptığımız röportajı s�zlere
aktardık.
Anlatmaya kel�meler�n yetmeyeceğ�, artık b�r kültür hal�ne gelm�ş olan o güzel
yemekten, ç�ğ köfteden, bahsett�k.
Tar�hte Ocak ayında olan öneml� olayları s�zler �ç�n derled�k.
Son zamanlarda üzücü b�r şek�lde gündem�m�zde çok sık yer alan büyük b�r
problem olan kuraklıktan bahsett�k.
"Kuantum Dolanıklığı" hakkında yazdık.
Lut�s köşem�zde s�zlere "ABC Bağlama" oyunu ve satrançla �lg�l� sorular yöneltt�k.
Beğend�m�z f�lm ve albümler� s�zlere tavs�ye ett�k.
Tell� çalgı dend�ğ�nde akla �lk gelen çalgılardan olan "g�tar"dan ve ünlü g�tar�stlerden
bahsett�k.

KUASAR'ın bu sayısında neler anlattık?

http://sc�ent�f�camer�can.com/
https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/%C3%87�%C4%9F_k%C3%B6fte
https://www.m�ll�yet.com.tr/yerel-haberler/�stanbul/c�g-kofte-turkler�n-geleneksel-lezzet�d�r-11369879
https://www.m�ll�yet.com.tr/pembenar/c�g-koften�n-4000-y�ll�k-tar�h�-2446542
https://www.sozcu.com.tr/hayat�m/yasam-haberler�/c�g-koften�n-saymakla-b�tmeyen-faydalar�/4/?_szc_galer�=1
https://www.hurr�yet.com.tr/yazarlar/ramazan-basan/c�g-koften�n-4000-y�ll�k-tar�h�-41547041
https://p�xabay.com/tr/photos/c�gkofte-yemek-bulgur-marul-k%C3%B6fte-2624336/
https://tr.depos�tphotos.com/55709589/stock-photo-c�g-kofte-durum-shawarma-turk�sh.html
https://www.sozcu.com.tr/hayat�m/yasam-haberler�/c�g-kofte-yerken-�k�-kere-dusunun/amp/
https://www.sc�enceda�ly.com/terms/quantum_entanglement.htm
https://amer�cansongwr�ter.com/led-zeppel�n-battle-of-evermore-beh�nd-the-song/
https://www.enerj�portal�.com/n�kola-tesla-k�md�r-�catlar�-nelerd�r/
https://kay�pr�ht�m.com/l�ste/dah�-muc�t-n�kola-tesla-ve-onun-en-oneml�-10-bulusu/
Genel K�mya - İlkeler ve Modern Uygulamalar -C�lt 1- Petrucc�_Herr�ng_Madura_B�ssonnette - Palme Yayınları (2012)
https://oned�o.com/haber/kayb�m�z�n-15-y�l�nda-a�t-oldugu-cennette-sololar�n�-atmaya-devam-eden-cocuk-yavuz-cet�n-565328
https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/Ak%C4%B1n_Eldes#/med�a/Dosya:Ak�nnefes.jpg
https://upload.w�k�med�a.org/w�k�ped�a/commons/a/ae/J�m�_Hendr�x_1967.png
https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/Telev�zyon#:~:text=Tar�h%C3%A7e,g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCler�n%20kal�tes�%20Ba�rd%20taraf%C4%B1ndan%20gel�%C5%9Ft�r�lm�%C5%9Ft�r.
https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/Er�c_Clapton#/med�a/Dosya:Er�c_Clapton_-_Royal_Albert_Hall_-_Wednesday_24th_May_2017_Er�cClaptonRAH240517-30_(34987232355)_(cropped).jpg

KAYNAKÇA
https://www.sc�encealert.com/entanglement
https://www.nature.com/news/quantum-computers-ready-to-leap-out-of-the-lab-�n-2017-1.21239
https://do�.org/10.1098/rsta.2003.1227
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.70.1895
https://www.sanatabasla.com/2012/05/son-aksam-yemeg�-the-last-supper-leonardo-da-v�nc�/
https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/Son_Ak%C5%9Fam_Yeme%C4%9F�_(tablo)
https://www.arth�po.com/artblog/unlu-klas�k-tablolar/son-aksam-yemeg�-h�kayes�.html
https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/N�kola_Tesla#İcatları
https://www.labmedya.com/cag�nda-yasayamam�s-adam-n�kola-tesla
https://www.roll�ngstone.com/mus�c/mus�c-l�sts/the-10-w�ldest-led-zeppel�n-legends-fact-checked-153103/
http://www.feelnumb.com/2009/07/09/led-zeppel�n-�v-zoso-symbols/
https://www.susk�.gov.tr/�cer�k/4
1/75/suyun-hayat�m�zdak�onem�#.YAKD1C23wgo
https://tr.w�k�ped�a.org/w�k�/Kurakl%C4%B1k
https://www.songfacts.com/facts/led-zeppel�n/when-the-levee-breaks



Asacagız batıyı bilimde teknikte biz,
Atatürk'te birlesmis Izmir Fen Liseliyiz!
.

. .
.-


