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Şimdi 2018 için ajandaları doldurma, program yapma ve harekete 

geçme zamanı. Gidilecek çok yer, okunacak çok kitap, 

dinlenecek çok müzik var ve hayat çok kısa. Her şeye 

yetişmemiz, her şeyi kontrol etmemiz elbette imkânsız. Ancak 

yaşamımızdaki her adımda bir öncekinden iyi olmak; koşmak, 

durmadan koşmak ve vazgeçmemek bizim elimizde. Geride 

bıraktığımız sonbaharın biraz pesimist etki alanına girdiyseniz 

42.sayfadaki yazımızın ilaç gibi geleceğini düşünüyor, okuyup 

2018 yılı için eylem planınızı oluşturmanızı tavsiye ediyorum.

Ankara’da kışı evde geçirmek isteyenlere de kendini yeni 

keşfedeceği mekânlara atmak isteyenlere de fikir verecek yılbaşı 

içeriği de bu sayıda sizi bekliyor. Bu yıl yurt dışına çıkmayı 

düşünen ancak nereye gideceğine hala karar vermeyenler için ise 

2018'de rotasını belirlerken yardımcı olacak renkli bir New York 

rehberi hazırladık. Her sayıda olduğu gibi kitap dosyamız 

8.sayfada, mini dizi tavsiyeleri de 11.sayfada okunmaya hazır.

Hayat akıyor, gündemimiz sürekli değişiyor. İklim değişikliği 

gelecekteki yaşamımızı nasıl etkiliyor? Uzaylılar neden hala 

bizimle iletişim kurmuyor?.. 2018'e hazırlığın yanında güncel ve 

eğlenceli içeriğimiz ile 2017'yi uğurlamaya hazırız. Evrenin bir 

kuralı vardır: Yaşantılar ısmarlanamaz. Ama siz yine de yeni bir 

yıl için dilek tutmayı, hayal kurmayı ihmal etmeyin. Ne de olsa 

sonsuzdan geri sayıyoruz. Bir sonraki sayıda görüşmek 

dileğiyle...

Kimimiz için su gibi akıp 

giden, kimimiz için ise 

kaplumbağa hızında 

ilerleyen 2017 yılını arkamızda 

bırakmak üzereyiz. İyisiyle kötüsüyle, 

artısıyla eksisiyle geçiyor zaman. Hem 

de tek bir yöne doğru: İleriye. O hâlde 

kitap okurken kaldığımız sayfaya işaret 

koymak bile yarın için bir ümit 

taşıyorken gelen için plân yapmanın ve biraz hayal kurmanın 

kimseye zararı olmaz sanırım.

Gökçe demİr
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 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ

UZAYLILAR NEREDE? 

FERMİ PARADOKSU VE BÜYÜK FİLTRE

Yapılan araştırmalar evrendekİ İlk uygarlıkların 4,5 mİlyar yıl önce ortaya çıkmış olması 
gerektİğİnİ gösterİyor. Ayrıca dünya dışı uygarlık sayısını hesaplamakta kullanılan Drake denklemİne göre, 
Samanyolu Galaksİsİ'nde yıldızlar arası yolculuk kabİlİyetİne sahİp en az 1000 medenİyet bulunması gerekİyor.

Bununla birlikte uzaylılar bizimle hiç 
iletişim kurmadı ama neden? Evren'de 
hayat sadece Dünya'da mı ortaya çıktı? 
Yoksa galaksideki uygarlıklar bizimle 
konuşmak istemiyor mu? Bilim 
adamları bu çelişkiyi Fermi Paradoksu 
olarak adlandırıyor.

Fermi Paradoksu'nu aşmak için önerilen 
çözümleri iki grupta toplayabiliriz. 
Birinci grupta hiçbir uygarlığın yıldızlar 
arası yolculuk edecek kadar gelişemediği 
öne sürülüyor. Bu durumda Evren'deki 
uygarlıkların gelişmesini durduran veya 
uygarlıkları yok eden birtakım 
kaçınılmaz süreçler var. Bilim adamları 
bunu Büyük Filtre olarak adlandırıyor. 
İkinci gruba giren açıklamaları öne 
süren astronomlar ise galakside çok 
sayıda uygarlık bulunduğunu, ama 
çeşitli sebeplerle onlarla iletişim 
kuramadığımızı söylüyor. 

Şimdi bu konudaki başlıca açıklamaları ele alalım.

Bu kanıdaki bilim adamları en gelişmiş uygarlığın insan uygarlığı 
olduğunu düşünüyor. Daha doğrusu Evren'deki hiçbir uygarlığın insan 
medeniyeti seviyesini aşamadığını, daha ileriye gidemediğini söylüyor.
Buna "münhasır olmama" sorunu da diyebiliriz. Sadece galakside 100 bin 
uygarlık olsa bu uygarlıkların en azından % 1'nin bizimle iletişime geçmiş 
olması gerekirdi. Bu durumda denebilir ki Samanyolu'nda bizimle 1000 
ila 100 bin ışık yılı öteden iletişim kurabilecek süper gelişmiş uygarlıklar 
yok. 

Büyük Filtre'yi özetle şöyle açıklayabiliriz: Evren'in doğasında 
uygarlıkların gelişmesini önleyen, yani uygarlıkları bugünkü 
teknolojimizle sınırlayan bir şey var. Evren'in hayata elverişli olan 9,7 
milyar yıllık tarihi boyunca bu engeli kimse aşamadı. Engelin neden 
aşılamadığına dair 3 ihtimal var. 

Bu aynı zamanda uygarlıkların gelişmesini önleyen ve onları yok eden 
Büyük Filtre'yi geride bıraktığımız anlamına geliyor. Bu durumda 
Evren'de bizim seviyemize ulaşmak zor olmalı, nükleer felaketten 

1.  Büyük Fİltre:

bilim
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 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ bilim
kurtularak insan uygarlığı gibi 
gelişen medeniyetler çok nadir 
olmalı.
Her şeyden önce Evren'de hayat 
çok nadir görülen bir olay olabilir. 
Hayat Dünya'da milyarlarca yılda 
gelişti. Biz de laboratuarda hayatın 
nasıl ortaya çıktığına dair sayısız 
deney yaptık ama hayat 
yaratamadık. Belki de bu çok nadir 
görülen bir olay olduğu için 
başaramadık.

Bu düşüncenin daha insaflı bir 
versiyonu diyor ki, basit prokaryot 
hücrelerin karmaşık ökaryot 
hücrelere dönüşmesi çok nadir bir 
olaydır. Nitekim Dünya'da da 
çekirdekli hücrelerin ortaya 
çıkması 2 milyar yıl aldı. Büyük 
Filtre buysa Evren ilkel hücrelerle 
dolu olmalı, ama bakteriler gibi 
modern hücreler çok nadir 
görülmeli. İnsan gibi çok hücreli 
organizmalar ise aşırı nadir olmalı.
Zekâyı problem çözme yeteneği 
olarak düşünürsek meyveye gelen 
sineğin bile kendine göre bir zekâsı 
olduğunu söyleyebiliriz ama 
insanlar farklı. Bizler uzun vadeli 
problem çözme yeteneğine sahibiz, 
yani geleceğe yönelik planlar 
yapıyoruz. Buna da zekâ değil, akıl 
diyoruz. Her ne kadar bazı 
biyologlar akıllı yaşamın ortaya 
çıkmasının kaçınılmaz olduğunu 
düşünüyor olsa da bunun tersi de 
geçerli olabilir. Akıl tek seferlik bir 
evrim kazası olabilir.

Bu açıklamaya göre Evren zeki 
uygarlıklar doğuracak aşamaya 
daha yeni geldi ve insan uygarlığı 
da bunlardan biri. Belki de her 
galakside böyle bir iki uygarlık var. 
Bu durumda Büyük Filtre 
önümüzde duruyor ve biz de 
yakın gelecekte hayatta kalarak 
teknolojik tekillik yoluyla süper 
zekâ geliştirmeyi umabiliriz. 
Evren'e ilk gelen türlerden biri 
insanoğlu ve bu yüzden henüz 
dünya dışı uygarlıklardan haber 
almadık.

Evren'in genel sıcaklık ve kimyasal 
dağılım açısından yaklaşık 10 
milyar yıldır hayata elverişli 
olduğunu biliyoruz. Ancak Evren 
son zamanlarda durulmuş olabilir. 
Belki de gama ışını patlamaları 
eskiden daha sık görülüyordu ve 
uzaydaki uygarlıkları ya da hayatı 
fazla gelişmeden yok ediyordu. Bu 
durumda bizler ilk gelenler değiliz 
ama önü açık olan, yaşama şansı 
olan ilk uygarlıklardan biriyiz.

Büyük Filtre'nin önümüzde yer aldığı yani 
henüz o aşamaya gelmediğimiz varsayımı... 
Ancak bu kötü haber: Bugüne kadar hiçbir 
dünya dışı uygarlık bize selam 
göndermediğine göre bu filtreyi aşmamız 
imkânsız. Uygarlık yakında sona erecek ki 
bilim adamları Fermi Paradoksu'nda buna 
"işimiz bitti" seçeneği diyor. Bugün 
yaşlanmayı önleyen bir çözüm geliştirsek 
ve gen tedavisi ile ölümsüz olsak bile 
yaşadığımız bedenin hayatta kalma olasılığı 
zamanla azalacaktır. Nitekim önümüzdeki 
1000 yılda kaza geçirip ölme olasılığımız  
neredeyse yüzde 100. Örneğin Evren'de 
ışıktan hızlı yolculuk etmek imkânsızsa ışık 
hızına yakın bir hızda giden gemiler 
tasarlamak mümkün değilse ve enerji 
üretimini artırırken küresel ısınmayı 
azaltmayı başaramazsak Güneş 
Sistemi'nde hapis kalacağız demektir. Bu 
durumda yakınlardaki bir süpernova 
patlaması bizi eninde sonunda yok 
edecektir. Şansımıza yakınlarda böyle bir 
gama ışını patlaması gerçekleşmediğini 
biliyoruz (çünkü hayattayız) ve civarda 
süpernova halinde patlayacak bir yıldız 
yok fakat bugün 300 ışık yılı ötede bir 
yıldız patlasa gama ışınları 300 yılda bize 
ulaşacaktır. Aynı şey dünya dışı uygarlıklar 
için de geçerli olabilir.

Bugün Evren'e yayılmış olan binlerce 
galaksiler arası uygarlık varsa veya 
galaksimizde binlerce yıldızlar arası 
uygarlık bulunuyorsa bu dünya dışı 
uygarlıkların bizimle henüz temas 
kurmamış olmasının çeşitli sebepleri 
olabilir. Bunların içinde en umut verici 
olanı ise uzaylıların bizimle konuşmak 
istememesi çünkü bu varsayım doğruysa 
Büyük Filtre diye bir şey yoktur. 
Uygarlığımızı istediğimiz gibi 
geliştirebiliriz.

mi acaba?
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Bir diğer bakış açısı olan “Büyük balık küçük balığı yutar” 
durumu söz konusu ise Evren'de az sayıda uygarlık olmasının 
korkutucu bir sebebi olabilir. Tepedeki birkaç uygarlık önüne 
gelen bütün küçük uygarlıkları fethedip yok ediyor olabilir. Belki 
de galaksimizde Uzay Yolu'ndaki Borglar gibi saldırgan 
uygarlıklar var ve bulduklarını yok ediyorlar. 

Bu durumda SETI projesi kapsamında uzaya sinyal yollayıp biz 
buradayız demekle aptallık ediyoruz. Üstelik uzaydan yanıt 
alamamamızın sebebi de bu olabilir. Bizi duydular sessizce 
geliyorlar. Ya da duymadılar ama duyabilecek bütün civar 
uygarlıkları yok ettiler. Bizi de yakında duyacaklar. Ünlü fizikçi 
Stephen Hawking bu senaryodan yana: "Uzaylılar bizi ziyaret ediyorsa bunun sonu Kolomb'un Amerika'ya ayak basmasına 
benzeyebilir. Bu Kuzey Amerika yerlileri için hiç de iyi olmadı." diyor.

2.kanıt eksİklİğİ
Bu açıklamaların ilginç özelliği kanıt eksikliğini kanıtın yokluğu olarak değerlendirmemeleri. 
İnsanların radyo sinyallerinin henüz 100 ışık yılı çapındaki bir küreye ulaştığını farz edelim. 
Bize bu kadar yakın gezegenlerde bizimle ilgilenen uzaylılar veya bizi dinleyen uzaylılar 
olmayabilir. Belki de bunlar teknolojik açıdan ilkel uygarlıklar ya da bizi önemsemeyecek kadar 
gelişmiş uygarlıklar.

Hatta bizi şimdi duysalar ve radyo teleskopla "Siz de kimsiniz kardeşim, orada ne 
yapıyorsunuz?" deseler bu sinyallerin bize ulaşması en az 50 yıl alır. Samanyolu'nun 100 ışık yılı 
değil, 100 bin ışık yılı çapında olduğunu düşünecek olursak dünya dışı uygarlıklarla neden 
henüz temas kurmadığımızı pek çok farklı nedenle açıklayabiliriz.

Modern insan Dünya'da 
195 bin yıl önce gezmeye 
başladı. İnsan uygarlığı ise 
mağara resimlerini de 
hesaba kacak olursak 
maksimum 50 bin yıl 
geriye gidiyor. Yazıyı ise 
5500 yıl önce geliştirdik, 
yani tarih yaklaşık 6000 
yaşında. Bu durumda 
uzaylılar 10 bin yıl önce 
gelmiş olabilir ama onları 
gören atalarımızın bize 
"Bugün bir uzaylı 
gördüm." diye mesaj 
bırakması mümkün 
değildi. Duvar resimleri 
olsa bile bunları masal, 
efsane, hayal gücü olarak 
yorumlayabiliriz. (Tabii 
burada amaç insan 
uygarlığını uzaylılar etkiledi 

görüşünü savunmak değil, 
uzaylıların eski çağlarda 
Dünya'yı iz bırakmadan 
ziyaret etmiş olması 
mümkün.)

Belki de uzaylılar galaksiyi 
çoktan kolonileştirdi ama 
biz kimsenin gelmediği 
kırsal bir bölgede 
yaşıyoruz. Bu durumda 
dünya dışı uygarlıklar bizi 
her an ziyaret edebilir. Bu 
aslında oldukça makul bir 
hipotez. Örneğin İngilizler 
Amerika'nın Atlantik 
kıyılarına 1600'lerde ulaştı 
ama Büyük Okyanus 
kıyısındaki yerlilerin 
bundan haberi olmadı. (Bu 
noktada İngilizlerin 
geldiklerini saklamaya 
çalışmadıklarını da 
belirtmek gerek.)

Yeterince gelişmiş olan 
uygarlıklar uzaya 
yayılmakla ve uzayı 
incelemekle ilgilenmiyor, 
çünkü teknolojik ermişler 
olarak çoktan "terk-i 
dünya eylemiş" olabilir. 
Muhtemelen deneysel 
meraklarını gidermek için 
evren simülasyonları 
yaparak yeni evrenler 
yaratıyorlar ve biz de 
aslında gerçek evrende 
değil, bir simülasyonda 
yaşıyor olabiliriz.
Yıldız Savaşları'nı, galaksi 
imparatorluklarını, Uzay 
Yolu'nu unutun. Gelişmiş 
uygarlıklar Atılgan inşa 
etmekle ilgilenmeyebilir. 
Dyson Küresi (yıldızın 
çevresini 

saran devasa güneş 
panelleri) inşa ederek 
güneşin bütün enerjisini 
kullanabilirler ve uzayı 
sanal gerçeklik yoluyla 
araştırarak kimseye 
karışmadan, yerlerinden 
ayrılmadan yaşayabilirler.

Bu, kullandığımız iletişim 
teknolojileriyle ilgili bir 
durum. Bugün modern bir 
ofise girip elinizde telsizle 
konuşmaya başlarsanız 
binanın telsiz kullanan kat 
görevlisi yoksa kimse sizi 
duymayacaktır. Bu 
durumda dünya dışı 
uygarlıklar da radyo 
dalgalarıyla veya lazer 
ışınlarıyla değil, 
bilmediğimiz fizik 

bilim
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yasalarından yararlanarak 
bilmediğimiz teknolojilerle 
iletişim kuruyor olabilirler. 
Belki de uzaylılar bize 
çoktan merhaba dedi ama 
her ses arasında on yıl var 
ya da çok hızlı 
konuşuyorlar ve biz bunu 
radyo teleskoplarda parazit 
olarak algılayıp cevap 
veremiyoruz.

Komplo teorisi: Uzaylılar 
bizimle çoktan temas 
kurdu ama “Siyah Giyinen 
Adamlar” olayı bizden 
gizliyor.
Hayvanat Bahçesi 
Hipotezi: Süper gelişmiş 
uygarlıklar galaksideki bazı 
bölgeleri doğal park olarak 
ayırmış olabilir. Bak ama 
dokunma, dinle ama 
konuşma politikası 
güdüyor olabilirler. Doğal 
park konsepti bir yana, 
gelişmiş uygarlıklar diğer 
medeniyetlerin birbirleriyle 
savaşmasını önleyecek 
önlemler de almış olabilir. 
Eğer bu doğruysa kimse 
kimseyle izinsiz 
konuşamayacaktır. Uzayda 
ışıktan hızlı yolculuk 
etmenin bir yolunu 
bulursak belki bu sansürü 
aşabiliriz.

Bu görüş de kısaca 
gerçekliği sorguluyor.  
Fizik yasaları ne kadar 
gerçek?                      
Fiziğin ne kadarını 
biliyoruz da dünya dışı 
uygarlıklar hakkında          
fikir yürütüyoruz?

Sonuç:
İnsan uygarlığının en büyük düşünürlerİnİ ve bİlİm adamlarını bİle şaşırtarak cevapsız 
bırakan bİr durumla karşı karşıyayız. Gökyüzünde sayısız yıldıza bakıyor ve kendİmizİ 
Evren'İn en özelİ, Dünya'nın hakİmİ sanıyoruz. Fermİ Paradoksu ve Büyük Fİltre uzayda değİl 
de kendİ zİhnİmİzde yatıyor olabİlİr. Belkİ de bu paradoksu önümüzdekİ yıllarda 
uzaylılarla tanışarak çözerİZ.

Türker AKGÜRBÜZ

Kaynaklar:
blogs.scientificamerican.com/guest-blog/the-fermi-paradox-is-not-fermi-s-and-it-is-not-a-paradox/
www.waitbutwhy.com/2014/05/fermi-paradox.htm
www.fromquarkstoquasars/the-kardashev-scale-type-i-ii-iii-iv-v-civilization/
www.nss.org/resources/books/non_fiction/NF_023_whereiseverybody.html
www.futurism.com

bilim
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Edebiyatımızda   

polisiye - gerilim romanı 

denince aklımıza ilk 

gelen başarılı 

isimlerden biri       

Ahmet Ümit’tir. Ahmet 

Ümit’e göre polisiye 

roman, Tevrat’ta geçen 

Habil ile Kabil 

cinayetiyle başlamıştır. 

“Bu tür roman yazarken 

bütün sanatçılar muhalif 

ve aykırı olmak 

zorundadır.” diyen bir 

yazarın; çok heyecanlı, 

sürükleyici polisiye bir 

romanı ile karşı 

karşıyayız. Olay              

basit bir cinayet              

gibi 

görünürken sizleri 

İstanbul’dan alıp kadim 

şehir Mardin’e oradan 

da Mezopotamya’ya 

götürüp Hristiyanlık, 

Süryanilik, Arap Aleviliği 

içine alıp sırlar odasında 

bırakıyor.

Polisiye romanların 

sloganı olan “Hiçbir şey

göründüğü gibi 

değildir.” sözü burada 

devreye giriyor. 

Kabzasında haç olan 

bıçakla öldürülmüş bir 

adam... Yanında bir 

İncil, kitabın açık kalan 

sayfasında altı cesedin 

kanıyla çizilmiş bir 

cümle... 

Araştırma bir cinayet 

soruşturması gibi 

görünürken sizi tarihin tozlu 

sayfalarına, gizli kalmış 

anlaşmalara, bir taraftan 

sadece çıkarlarını düşünen 

bencil insanlara götürüyor. 

Olay kadar olay  

kahramanları da birbirinden 

ilginç tiplerden oluşuyor.    

Bu romanda aslında 

Türkiye’nin,                      

Orta Doğu’nun tarihle iç içe 

geçmiş inanç sistemini, 

karmaşık düşünce yapısını 

görmekteyiz.

Kavimler bahçesi olan 

ülkemizde kök salmış 

kültürlere sevgiyle yaklaşım 

ve tatlı bir dokunuş var.

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ kitap

Kitap Adı  : Kavim
Yazarı     : Ahmet Ümit
Basım Yılı : 2006
Kahramanlar: Komiser Nevzat, Ali, Zeynep

“HİÇBİR ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLDİR.”

Ahmet ÜMİT: Bİraz tarİh, bİraz cİnayet, bİraz gİzem
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 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ kitap

KAVİM - Ahmet Ümit

“...Hermetikler ya da gnostikler; dünyayı farklı bir biçimde algılar, farklı biçimde yorumlar. Onlara göre iki 

dünya vardır: ilki, beş duyumuzla algıladığımız dünya, ikincisi de duyularımızla algılayamadığımız ancak 

sezebileceğimiz bir dünya. Yani Türkçeye uygulayacak olursak gönül gözüyle görebileceğimiz, 

sezebileceğimiz sır dünya. Görülebilir dünya, maddî olanla sınırlıdır ve değersizdir. Sır dünya ise sınırsız ve 

değerlidir. Maddî dünya günahkar ve sonluyken sır dünya saf ve sonsuzdur. Maddî dünyada Tanrı’yı görmek 

imkânsızken sır dünyada Tanrı sizinle birlikte, sizin içinizdedir. Ancak sır dünyayı herkes göremez, insanın 

bedensel isteklerinden kurtulması, aklın bildik kurallarını bir yana koyması, sezgisel algıya yönelmesi gerekir. 

Sadece sezgisel algıları yüksek olan kişiler, derin, çok derin düşünebilme yetisine sahip olan insanlar bu 

dünyanın kapısından geçebilir. Bu düşünme öyle derindir ki sadece bedenin ağırlığından değil, bildik aklın 

ağırlığından da kurtulmak gerekir. İşte Pavlus’u besleyen kültür budur. Pavlus’un Hristiyanlık projesi de bu 

anlayışın üzerinde yükselir. İnsanın bedensel sınırlardan ve isteklerden kurtularak ruhun sonsuzluğuna ve yüce 

isteklerine ulaşması. Yani Tanrı’yla buluşması, belki Tanrı olması. Pavlus, İsa’nın çarmıhta ölerek Tanrı’ya 

dönüştüğünü söylerken bunu kastetmektedir aslında. Bu, yalnızca Hristiyan düşüncesi için geçerli bir önerme 

değil, kökleri Antik Mısır’a, Antik Yunan’a, İran’daki Zerdüşt Tapınağı’na, Brahma’ya ve Kabala’ya kadar uzanır. 

Bizde ise İslam tasavvufunu kapsar. Allah’la bir olmak, onunla özdeşleşmek, onun bir parçası olmak. Hallac-ı 

Mansur’un dediği gibi: En’el Hak...”

Alıntıdır.
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 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ kitap
Kitap Adı  : Beyoğlu’nun 
             En Güzel Abisi
Yazarı     : Ahmet Ümit
Basım Yılı : 2015

Kitap Adı  : Sultanı Öldürmek
Yazarı     : Ahmet Ümit
Basım Yılı : 2016

Bir zamanlar 

İstanbul’un en 

gözde olan -ve 

aslında hâlâ 

İstanbul denince 

akla ilk gelen 

semtlerden biri- 

Beyoğlu’nun hazin 

hikâyesiyle karşı 

karşıyayız.

Olay yılbaşı gecesi işlenen bir cinayetle başlayıp Tarlabaşı’nın arka sokaklarında 

yaşanan karanlık sırların ve utanç verici gerçeklerin açığa çıkmasıyla ilgi çekici hale 

geliyor.

Ahmet Ümit yine okuyucusunu konunun içine çekiyor, okurken olaylar, mekân ve insanlar adeta gözlerinizin 

önünde canlanıyor.

Yine olayın başında bir 

cinayetle karşılaşıyoruz. 

Sapında Fatih Sultan 

Mehmet’in tuğrası 

bulunan mektup 

açacağıyla öldürülmüş 

bir tarih profesörü... 

Osmanlının bir 

imparatorluğa 

dönüştüğü o zafer ve  

ihanetlerle dolu günlere 

yapılan sıra dışı bir 

yolculuk... 

Olay bir aşk cinayeti 

gibi görünürken 

karşımıza birbirinden 

ilginç entrikalarla 

süslenmiş gizemli bir 

dünya çıkıyor.

Ahmet Üm�t’�n 

d�ğer k�tapları:
 
Beyoğlu 

Rapsod�s�, 

Agatha’nın 

Anahtarı, 

Şeytan Ayrıntıda 

G�zl�d�r, 

Bab-ı Esrar, 

Patasana,

İstanbul Hatırası, 

B�r Ses Böler 

Gecey�, 

S�s ve GeceSevinç ŞENSOY

Osmanlı İmparatorluğu en çok merak 
uyandıran, sırlarla dolu tarİhİ barındıran, 
her zaman  bİrbİrİnden İlgİnç padİşahlara 
mekÂn olmuş bİr İmparatorluktur.
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 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ sinema

L SEE RV İSR İAM-XILFTEN

ECEEY ĞL İZ N İ İZATKULOS Rİb                     
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Netflix’İn 
5 dİzİlİk macerasının 

İlk halkası olan 

Daredevil 
2015 yılında yayınlanan 

İlk sezonuyla 
oldukça ses getİrdİ.

2003 yapımı lminin 

ardından hayal kırıklığı 

yaratan ön yargılı olarak 

başladığım dizinin ilk 

sezonunu seyretmem 

yalnızca iki günümü aldı.

Görme engelli avukat abimiz 

Matt Murdock ve yakın 

dostu Franklin “Foggy” 

Nelson gündüz yardıma 

muhtaç olanlara mahkeme 

salonlarında yardım ederken 

Matt, aşırı geliştirdiği diğer 

duyularının yardımı ve üstün 

dövüş sanatları becerisi ile 

geceleri kötü adamların 

korkulu rüyası

olarak Hell’s Kitchen sokaklarında suçla savaşır. Bu sırada 

kurtardığı insanlardan güzeller güzeli Karen Page’i de 

hayatlarına sokar. 

İlk sezonda Hell’s Kitchen şeytanının yavaş yavaş Daredevil’a 

dönüşmesi ve bu arada karizmatik düşmanı Wilson Fisk (nam-ı 

diğer Kingpin) ile olan mücadelesini gerçekten bir çırpıda 

izleyeceksiniz.

İkinci sezonda tam Matt ve Karen’in yapış yapış duygusallığına 

maruz kalacağımızı düşünürken Matt’in büyük aşkı Elektra’nın 

ortaya çıkışı ve Daredevil karakterinin iyice oturması güzel 

işlenmiş. Tabii ki bir diğer sürpriz psikopat kahramanlardan 

Frank Castle (nam-ı diğer Punisher). O da ikinci sezonda 

oldukça yer kaplıyor ve yeni bir dizinin habercisi oluyor. İkinci 

sezonun olayı New York’ta kötülük için gizli kapaklı faaliyetler 

yürüten “The Hand” adlı örgüt. Bu örgüt daha sonra Iron Fist ve 

The Defenders dizilerinin ana kötülük kaynağı oluyor.
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Daredevil Hell’s Kitchen’da kötülerİ 
dövmeye başladığı sırada New 
York’ta özel dedektİflİk İşİyle 
uğraşan Jessica Jones süper güçlere 
sahİp depresİf, alkolİk bİr karakter. 

Jessica, bir gün bir iş alıyor ve  aldığı bu 

iş onu en büyük korkusu olan Kilgrave’e 

götürüyor. Saf kötülük olan Kilgrave, 

Jessica’nın en korkunç kabuslarının 

başrolü ve onun bir türlü düzelmeyen 

sıkıntılarının sebebi olarak karşımıza 

çıkıyor.

Ailesi ile birlikte kaza geçiren ve bu  

kazadan sağ olarak kurtulan tek kişi 

olan Jessica, sıkıntılı bir çocukluk 

geçirerek büyüyor.

Oldukça depresif bir dizi olan        

Jessica Jones sırf Kilgrave’in            

hatrına bile seyredilebilir. Gerçek bir 

kontrol manyağı olan ve herkesi kontrol 

edebilme yeteneğine sahip olan 

Kilgrave ve Jessica’nın mücadelesini 

bir çırpıda seyredeceksiniz. Ayrıca      

bu dizide bir sonraki dizimizin 

kahramanı Luke Cage karakteriyle de 

tanışıyoruz.

Dizi ile ilgili aklımda kalan en sinir 

bozucu nokta; olay New York’a 

uzaylıların saldırdığı, Thor’un, Hulk’un, 

Captain America’nın falan olduğu bir 

evrende geçmesine rağmen polislerin 

“Ne? Zihin kontrolü mü? Çok saçma!” 

tadında etrafta gezmeleri oldu. Yani 

ortamda doğaüstünün, metaziğin 

zirvesi varken bu ifadeler biraz tuhaf 

olmuş.

Oyunculara gelince Jessica Jones 

rolünde Krysten Ritter gayet başarılı, 

Kilgrave rolünde David Tennant 

inanılmaz oynuyor bence, Trish Walker 

rolünde ise Rachel Walker idare eder.
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ir polisken tuzağa 

Bdüşürülüp hapse atılan, 

burada birtakım 

deneylere maruz kalıp 

sonrasında insanüstü güçlere 

kavuşan Luke, Jessica’yla olan 

macerasından sonra sakin bir 

yaşam sürmek için Harlem’e 

taşınır. Gündüzleri bir berberde 

yerleri süpürürken geceleri de 

bir gece kulübünde bulaşıkçılık 

yaparak dikkatlerden uzak 

durmayı başarır. Tabii ki kötü 

adamlar rahat durmadıkları için 

dayanamaz ve sonunda kurşun 

geçirmez derisinin ve normalin 

çok ötesinde gücünün de 

yardımıyla suçla savaşmaya 

başlar. Kısa zamanda Harlem’in 

sevgilisi olan Luke ve 

düşmanlarının çarpışması 

keyie izlenebilir.

Benim için aslında bir sürpriz 

oldu Luke Cage. Jessica 

Jones’ta seyredip açıkçası uyuz 

bir karakter olduğundan uzun  

süre öteledim seyretmeyi fakat 

bunu da başladıktan kısa bir 

süre sonra bitirdim. 

Oyunculuklara gelince Luke’u 

canlandıran Mike Colzer tam bu 

rol için yaratılmış gibi. Dedektif 

Misty Knight rolünde Simone 

Missick fena değil, Shades 

rolünde Theo Rossi güzel bir 

kötü adam portresi çizmiş. 

Cottonmouth rolünde 

Mahershala Ali döktürüyor. 

(Kendisi 2017'de En İyi 

Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar 

Ödülü’nü aldı.)

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ sinema

Jessica Jones’ta arz-ı endam ettİkten sonra 2016 yılında 
13 bölümlük bİr dİzİyle karşımıza çıkıyor Luke Cage.
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Küçükken aİlesİyle geçİrdİğİ uçak kazasında öldü sanılan 
fakat bu boyutta var olmayan VE K’un Lun adlı mİstİk bİr 
şehrİn rahİplerİ tarafından kurtarılıp büyütülen Danny 
Rand’İn hİkayesİnİ anlatıyor Iron Fist dİzİsİ.

İlk kez Daredevil’in 2.sezonunda karşımıza çıkan “The Hand” adlı 

örgütün baş düşmanı ve K’un Lun şehrinin savunucusu olan Iron Fist 

olarak seçiliyor. Fakat rahiplerin tüm karşı çıkışlarına rağmen doğduğu 

yer olan ve aile servetinin bulunduğu New York’a geliyor. Bundan sonra 

Daredevil’da gizemli bir şekilde karşımıza çıkan örgüt hakkında daha 

detaylı bilgiler ediniyoruz.

Dizinin konu 

bütünlüğünü 

sağlamak ve The 

Defendars’a geçiş 

yapmak için 

seyredilmesi 

gerekiyor. Diğer üç 

dizideki 

sürükleyicilik, kahramanların derinlemesine irdelenmesi gibi durumlar 

maalesef bu dizide çok zayıf kalıyor.

Oyunculuklar hakkında da çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim çünkü 

hepsi vasatın altında kalmış.

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ sinema

Dört karakter 
kesİşmeden önce 
dİzİlerİn fİnallerİnden 
sonra neler 
yaptıklarıyla İlgİlİ 
kesİtler İlk İkİ bölümü 
oluşturuyor. Bir araya 

geldiklerinde ise uyumsuz, 

zorlama bir grup ortaya çıkıyor. 

Örgütün lideri, genel yapısı ve 

amacı hakkında soru işaretlerini 

ortadan kaldırıyor dizi.

Çok büyük bir beklentiyle 

seyredilmezse 8 bölümü bir 

çırpıda bitirebilirsiniz. Zaten bu 

dizinin bittiği yerden direkt 

Daredevil’in 3.sezonuna geçiş 

olacağından seyretmemek de 

olmaz.

Oyuncular 4 dizinin ortak oyuncuları 

zaten. Aynı performanslar devam 

ediyor. Sadece örgütün lideri 

Alexandra olarak Sigourney Weaver 

karşımıza çıkıyor. Kötü karakter 

performansı biraz zayıf kalıyor. Yan 

rollerde çok etkisiz kalmış. Serinin 

devamlılığı açısından seyretmeniz 

gerekli olmasa açıkçası çok da 

tavsiye edebileceğim bir sezon 

olmamış.

Daredevil, Jessica Jones, 
Luke Cage ve Iron Fist, 

Iron Fist dİzİsİnİn bİttİğİ yerden 
“The Hand” İle mücadeleye 

tutuşuyor.

Erdal IŞIK
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 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ güncel

Karada ve denzde meydana gelen sıcaklık artışına 
kısaca "KÜRESEL ISINMA" denyor. Tüm doğayı ve 
canlıları etkleyen bu durumun ana sebeb olarak se 
"SERA ETKİSİ" gösterlyor.

karbondioksit, metan, su buharı gibi 

doğal örtünün atmosferde çok fazla 

birikmesine neden olur. Bu nedenle 

atmosfer fazla ısınır ve ne yazık ki bu 

yüksek ısı, "KÜRESEL ISINMA"yı 

oluşturur.

Elbette, güneşte de bazı döngüsel 

hareketlerde oluşan değişimler adeta 

insanların çılgınca ve bilinçsizce 

davranışlarına ek olarak küresel 

ısınmaya farklı bir etki yapmaktadır. 

Güneşte oluşan patlamalar zararlı 

ışınların dünyaya ulaşmasını 

kolaylaştırıp radyasyonun artmasına 

neden olmakta ve bu da ozon 

tabakasına (güneşten gelen morötesi 

ışınlardan oluşan UV-B ve UV-C gibi 

zararlı ışınları tutan tabaka) daha çok 

zarar vermektedir. Ortalama 4-5 yılda 

bir Pasik Okyanusu’ndan esmesi 

gereken “ALİZE RÜZGARLARI" diğer 

adıyla "EL NİNO" durma noktasına 

gelmekte, bunun sonucu olarak

okyanusta sıcak ve soğuk su dengesi 

bozulmakta, bu da küresel ısınmaya 

etki etmektedir. Sıcaklık arttıkça -ki 

bu ısınma 50 yıldır söz konusudur ve 
020.yüzyılda sıcaklık 0.6  artmıştır- 

dünyamızı çevreleyen ozon 

tabakasındaki değişiklikler 

hızlanmaya başlamıştır. Zaman 

geçtikçe ozon tabakasındaki 

incelme, aşırı miktardaki sera 

gazları yüzünden iklimlerin 

bütünüyle değişeceğinin sinyalini 

vermektedir.

Dünya iklim sisteminde 

değişikliklere neden olan küresel 

ısınmanın etkileri en yüksek 

zirvelerden okyanus derinliklerine, 

ekvatordan kutuplara kadar her 

yerde hissedilmektedir. 

 Pek "Sera Etks" 
 Nedr? 

 Küresel Isınma
 Nelere Yol Açar? 

Bizler genelde  yaşadığımız 

dünyayı direkt güneşten gelen 

ışınların ısıttığını düşünürüz. 

Halbuki bu durum tam olarak 

böyle değildir. Dünya, üzerine 

düşen ışınlardan çok kendisinden 

yansıyan güneş ışınları ile yani 

karbondioksit, metan ve su buharı 

gibi gazların, atmosferdeki gazlar 

tarafından tutulmasıyla 

ısınmaktadır. Işınların bu gazlar 

tarafından tutulması olayı ise 

"SERA ETKİSİ" adını almaktadır.

Aslında sera etkisi doğal bir 

süreçtir ve yaşamın 

sürdürülebilirliği için gereklidir. 

Bu etkinin yokluğunda dünyanın 
0

ortalama sıcaklığının -18  olacağı 

bilim adamlarınca belirtilmektedir. 

Yukarıda bahsedilen gazlar dünya 

üzerinde doğal bir örtü oluşturur. 

Atmosfer ısıyı tutar, yeryüzündeki 

suların sıcaklığı dengede kalır ve 

böylece okyanuslar, nehirler 

donmaz. Ancak günümüzde hızla 

yok edilen ormanlar, fosil 

yakıtların (yüksek oranda karbon 

içeren kömür, petrol,doğalgaz gibi 

doğal enerji kaynakları) 

acımasızca kullanılması, gelişen 

teknoloji, fabrikalar, hızla artan 

motorlu araçlar, tarım 

faaliyetlerindeki aşırılıklar gibi 

insan eliyle gerçekleşen şeyler

Küresel ısınmaya bağlı olarak 
mevsİmlerde oluşan 
dengesİzlİkler polen mevsİmİnİn 
uzamasına sebep olduğundan 
alerjİk hastalıklar olağandışı 
artış göstermİştİr.

Bilim insanları,yeni parazitlerin 

ortaya çıktığı, buna bağlı olarak 

kalp, solunum yolu hastalıkları ve 

bulaşıcı bazı hastalıkların 

tetiklenebileceği görüşündeler. 

KÜRESEL ISINMA VE 
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2016 yılı hava sıcaklığının arka arkaya 

en fazla olduğu üçüncü yıl olarak tarihe 
0geçti. Okyanusların ısısı 1,5  arttı. 

Buzullar hızla eriyor. Deniz seviyeleri 

buzulların hızla erimesine bağlı olarak 

yükseliyor ve bilim insanları bizi bu 

yüzyılın sonuna kadar metrelerce 

yükselebileceği konusunda uyarıyor.  

Bazı ülkelerde büyük çaplı seller, 

tayfunlar, kasırgalar meydana gelirken 

bazı ülkelerde kuraklık ve aşırı sıcaklar 

yaşanıyor. 

Dünya genelinde çölleşme hızla artıyor. 

Örneğin, 2007 yılının sonunda 

Avustralya çölleşmeyle birlikte 

üretiminin %25'ini kaybetti. 

Araştırmacılar,                  

okyanuslardaki oksijen miktarının      

50 yılda en az %2 azaldığını belirledi. 

Küresel ısınmanın bu durumu etkileyen 

en önemli faktör olduğunu belirten 

araştırmacılar, ısınan suyun oksijeni 

tutmakta zorlandığını anlatıyor. 

Oksijenin suya yüzeyden girdiğini,                             

öte yandan su yüzeyi ısındıkça  

havadan gelen oksijenin alt tabakalara 

geçmesinin zorlaştığını         

kaydediyorlar.

İşte bu ve bunun gibi olaylar 

çoğaldıkça, değişime uyum 

olarak yakın zamanda yaşananlar. 

Yıllar önce kuraklık belirli yerlerde ve 

kısa süreli olurken şimdi iklim 

değişikliğinin devreye girmesiyle hem 

bölgesel hem de daha uzun süre etkili 

hale gelmekte. 

Orman yangınları aşırı sıcakların 

etkisiyle büyük boyutlara varabilmekte, 

yanan her ağaçla birlikte kaybolan bitki 

örtüsü çölleşmeye, toprağın uzun süreli 

verimsiz kalmasına neden olabilmekte. 

Yaz aylarında dünya ölçeğinde sıcaklık 

artışı tehdit edici boyutlara ulaşmakta. 

sağlayamayan bazı canlılar ve 

bitki türleri yok olma tehlikesi 

ile karşı karşıya kalıyor. Göller, 

ırmaklar, temiz su kaynakları 

kuruyor, tarım etkileniyor. 

Bangladeş'ten Hollanda'ya kadar 

pek çok kıyı ülkesinin 

buzullardaki erimeden dolayı 

sular altında kalacağı tahmin 

ediliyor. 

Küresel ısınmanın etkisiyle 

2050 yılına yaklaşırken en az 

250 milyon insanın yer 

değiştirmek zorunda kalacağı, 

2080 yılına kadar ise                  

200 ila 600 milyon insanın açlık 

çekeceği, yaklaşık 3,5 milyar 

insanın susuzluktan etkileneceği 

belirtiliyor. Uzun süren 

kuraklıkların ardından ani sel, 

fırtına, hortum gibi uç 

meteorolojik olayların sayıları 

ve şiddetleri hızla artıyor. 

Geçtiğimiz günlerde İstanbul, 

Rize gibi şehirlerimizin yaşadığı 

şiddetli yağmur sonucu oluşan 

sel felaketleri, ABD'de yaşanan 

hortumlar, en güçlü iki örnek 
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Bİlİm İnsanları, dünyada bİrİken 

ısı mİktarını, her gün patlayan 

400.000 atom bombasıyla 

ortaya çıkan ısıyla eşdeğer 

görüyor ve düşen yıldırım 

mİktarının %12 oranında 

artacağını öngörüyor. 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
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 ŞUBAT 2007 
 TARİHLİ 

 BİRLEŞMİŞ 
 MİLLETLER 

 RAPORU 
 ŞUNLARI 

 SÖYLÜYOR: 

M 2 derece ısı 

artışı ile su 

sıkıntısı 

başlayacak. Kuzey 

Amerika'da kum 

fırtınaları tarımı 

yok edecek. Deniz 

seviyesi 

yükseleceği için 

Peru'da 10 milyon 

kişi su sıkıntısı 

çekecek. Mercan 

kayalıkları yok 

olacak, 

gezegendeki canlı 

türlerinin %30'u 

yok olma 

tehlikesiyle karşı 

karşıya kalacak.

M5 derece ısı 

artışı ile denizler 5 

metre yükselecek, 

yiyecek stokları 

dünyada tükenmek 

üzere olacak.

M6 derece ısı 

artışı ile göçler 

başlayacak. Yüz 

milyonlarca insan 

uygun iklim 

koşullarında 

yaşamak umuduyla 

göç yollarına 

düşecek.

 İklm Değşklğn 
 Önlemek Üzere Yapılanlar 

 Bu protokolde;

 Sanayileşmiş ülkeler,         

1990 yılındaki salım 

(emisyon) oranlarını 2008 - 

2012 yılları arasında %5 

oranında azaltmayı taahhüt 

ettiler.

 Protokole imza atan her 

ülke kendi özgün hedeni 

tutturmaya söz verdi.

 Ancak, açıkları olan 

Kyoto Protokolü daha sonra 

22 Nisan 2016'da, küresel 

ısınmanın çok ciddi boyutla-

ra ulaşmasıyla Birleşmiş 

Milletler tarafından ele 

alınıp "İKLİM DEĞİŞİK-

LİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞ-

MESİ" adı altında, sera 

gazlarının çevreye salınımı-

nı azaltmaya yönelik, 

öncelikle 95 üye ülkenin 

katılımıyla bir sözleşmeye 

dönüştürüldü ve imzaya 

açıldı. 147 ülkenin bu 

sözleşmeye onay vermesiyle 

aynı yıl 4 Kasım günü 

anlaşma yürürlüğe girdi. 

Anlaşma, Paris'te yürürlüğe 

girdiği için de "PARİS 

İKLİM ANLAŞMASI" olarak 

anılmaktadır. Bu anlaşmaya 

Türkiye de imza atmış ve 

2030 yılına kadar sera gazı 

emisyonunu % 21 oranında 

azaltma kararı almıştır.

 Sözleşme ile üye devletler 

aşağıdaki amaçlar

doğrultusunda çalışma 

kararı almıştır:

l Uzun dönemde küresel 

sıcaklık artışının sanayi 

dönemi öncesine göre,        

2 derecenin altında 

kalmasının sağlanması,

l Sera gazı salınımının 

küresel 

seviyede azalma eğilimine 

geçirilmesi,

l Anlaşma yürürlüğe 

girdikten sonra bilimin 

elverdiği tüm olanaklar 

kullanılarak sera gazı 

salınımını azaltacak her 

türlü önlemin en kısa sürede 

devreye alınması,

l Bu anlaşma çerçevesinde, 

anlaşmaya taraf olan devlet-

lerin, konulan hedeeri 

sağlamaya yönelik ne gibi 

tedbirler aldıklarını ve ne 

ölçüde başarılı olduklarını 

özetleyen raporları 

yayınlaması,

l Her ülkenin, sera gazı 

salınımına yönelik hedee-

rini kendilerinin 

belirlemesi.

 Böylece, küresel ölçekte 

iklim değişikliğini 

durdurabilecek seviyede bir 

sera gazı salınımı azalması 

mümkün olabilecektir. 2030 

yılına kadar sera gazı 

emisyonunun 56 milyar ton 

düşürülmesi planlanmakta,  

bu da sıcaklık artışının 

yüzyılın sonuna kadar         

2 derecenin altında 

tutulması hedene 

yaklaşılmasını 

sağlamaktadır. İklim 

bilimciler sıcaklığın            

2 derece artmasının geri 

dönüşü olmayan etkilerinin 

olacağı konusunda uyarıyor. 

Uyarıların başında 

buzullardaki erimenin 

hızlanması geliyor. Bu 

durum deniz seviyesindeki 

yerleşim yerlerinin sular 

altında kalacağı ve "İKLİM 

MÜLTECİLERİ"nin ortaya 

çıkacağına işaret ediyor. 

Diğer tehditler ise kavurucu 

sıcaklar, kuraklık, kıtlık ve 

şiddetli fırtına riski olarak 

sıralanıyor. 

 Ancak Birleşmiş 

Milletlerin hazırladığı bu 

sözleşmeye en büyük sorun 

teşkil eden ülke ABD olacak 

gibi görünüyor. Başkan 

Donald Trump’ın, seçim 

kampanyası sırasında Paris 

İklim Antlaşması'ndan 

imzasını çekmeye karar 

vermesiyle sıcaklık artışının 

2 derecenin altında 

tutulması hedenin yerine 

getirilmesi zorlaşacak.

anayileşmiş ülkeler, küresel ısınmayı durdurabilmek için 1992 Syılındaki bir çerçeve anlaşmada belirlenen ilkelere uygun olarak 

1997 yılında KYOTO PROTOKOLÜ’NÜ oluşturdular. 

18 / Artı Destek / Kış



 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ güncel
ABD, dünya genelindeki karbon 

emisyonlarının yaklaşık %15'ini tek 

başına üretmesinin yanı sıra, gelişmekte 

olan ülkelerin artan sıcaklıkla mücadele 

etme çabalarına mali ve teknolojik destek 

de sağlamakta. Bir de işin moral liderlik 

açısı var. ABD, imzasını çekme kararıyla 

tüm bunlardan vazgeçiyor. Kuşkusuz, 

bunun diğer diplomatik çabalar üzerinde 

negatif etkisi olacaktır.                 

Ülkelerin 2025 ve 2030 yılları için 

hedeedikleri 55 gigatonluk gaz 

salınımının, sıcaklık artışının                  

2 derecenin altında tutulabilmesi için   

40 gigatona düşürülmesi gerekiyor. Yani, 

tüm devletlerin, zorlayıcı kararlar alıp hiç 

de kolay olmayacak hedeere yürümeleri 

şart!  İşte ABD'nin bu zor hedeeri göz 

ardı ederek anlaşmayı uygulamakta 

gerekli çabayı göstermemesi, küresel 

ısınmanın geri dönüşü olmayan boyutlara 

ulaşmasını hızlandırıyor. 

Ayrıca bir endişe kaynağı da Çin'in 

ABD'nin izinden giderek anlaşmadan 

çekilme eğilimine girmesi. Böyle bir 

durumun gerçekleşmemesi adına 

Avrupalı ülkeler Çin'in temiz enerjiye 

yönelmesi için birçok görüşme 

yürütmektedir. Küresel ısınma 

mücadelesinde önemli bir diğer ülke de 

Hindistan. 1.3 milyarlık nüfusuyla 

Hindistan sera gazı salınımında 3.sırada 

yer almakta. Hindistan, enerji dönüşüm 

planına sadık kalacağının sinyalini 

vererek elinden gelen çabayı gösteriyor. 

Küresel ısınmanın ülkemize etkilerini ve 

neler yapılması gerektiğini ele alalım. 

Türkiye karbondioksit salınımında 

%1,3'lük payla 13.sırada yer alıyor.  

2010 yılında atmosfere salınan gaz 400 

milyon tonu aşmış durumda. Şu anda 

yaklaşık   % 73 oranında karbon salınımı 

artışıyla OECD ülkeleri arasındaki en 

yüksek salınım artışına sahip ülkeyiz. 

Küresel ısınmanın sebep olduğu pek çok 

gösterge 

ülkemizde mevcut. Verimli ovalarımız 

gittikçe çölleşmekte, bitki zararlıları 

çoğalmakta, su kaynaklarımız 

azalmakta, Türkiye fauna (bölge 

hayvanlarının tümü) ve orasında 

(bitki türleri) bulunan pek çok canlı 

türü yok olmakta, her geçen yıl "sıcak 

yazlar" artmaktadır. 

Buna göre, yaz aylarında Türkiye'nin 

batı ve kuzey bölgelerinde sıcaklık 3 

ilâ 4 derece, Orta ve Doğu Anadolu 

ile Güneydoğu Anadolu'da ise 5 ilâ 6 

derece kadar yükselecek. Kış 

aylarında ise 3 ilâ 4 dereceye kadar 

yükseliş bekleniyor. 

Türkiye'nin ekosistemi değişiyor, pek 

çok canlı türü yok olma tehlikesi 

yaşıyor. Meydana gelecek iklim 

değişiklikleri, tarımsal faaliyetlerde 

ve bitkilerin doğal yaşam alanlarında 

değişikliklere yol açacak, özellikle 

çeşitli bölgelerimizde su kaynakları 

bakımından önemli sorunlar ortaya 

çıkacaktır. Bilim insanlarına göre, 

küresel ısınma nedeniyle Türkiye, 

yüzyıl içerisinde Kuzey Afrika'ya 

dönecektir. Akdeniz Havzası’nda 

yer alan ülkemizde 40 derecelik 

sıcaklık mevsim normali olacaktır. 

Tarım alanlarının %40'ı ise 

kuruyacaktır. Yağışlar azalınca 

başta GAP bölgesi olmak üzere 

tüm nehirlerin taşıdığı su miktarı 

düşecektir. 

 İklm Değşklğnn 
 Türkye’ye Etkler 

İstanbul Teknİk Ünİversİtesİ 
Avrasya Yer Bİlİmler Enstİtüsünün 
hazırladığı senaryoya göre, 
küresel ısınma aynı şekİlde devam 
ederse, 2070 yılında Türkİye'de 
yaşanan sıcaklıkların 6 derece 
daha artması söz konusu.
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Baraj göllerinin su seviyesi 

azalacak, hidroelektrik enerji 

üretimi ciddi oranda aksayacaktır. 

Yüksek Basınç Kuşağı’nın kuzeye 

kayması nedeniyle tropikale 

benzer bir iklim kuşağına girecek 

olan Türkiye'de düzensiz, ani ve 

şiddetli yağışlar, seller, hortum, 

kasırga, erozyon ve heyelan sıklığı 

artacak, can kayıpları 

yaşanabilecektir. Denizlerimizdeki 

su akıntıları ve sıcaklık rejimleri 

değişeceğinden balıkların göç 

yolları bozulacaktır. Karadeniz 

Bölgesi, diğerlerine göre küresel 

ısınmadan daha az etkilenecek 

olması nedeniyle büyük göç 

alacaktır. 

İklim değişikliğine sebep olan sera 

gazı salınımını azaltmalıyız. 

Bunun için Türkiye mutlaka hedef 

belirlemeli ve üzerine düşen 

sorumluluğu almalıdır. Paris İklim 

Antlaşması'na attığımız imza 

gereği, iklim değişikliğinin 

etkilerini ekosistem düzeyinde 

inceleyen bilimsel araştırmalar 

yapmalı, bu konuda çalışan 

TEMA, Doğal Hayatı Koruma 

Vakfı (WWF-Türkiye) gibi sivil 

toplum kuruluşları ile iş birliği 

içinde olmalıyız.  

Yaşamın devamlılığı; insanın 

doğanın bir parçası olduğunu 

kabullenmesi ile mümkündür, bu 

devanlılık ekosistemdeki tüm 

dinamik dengeleri koruyan 

politikalar geliştirilerek 

gerçekleşecektir. Orman kanunları 

yenilenmelidir. Sayıları 7 milyonu 

bulan orman köylülerinin, eğitilip 

kalkındırılarak ormanlık alanların 

bakım ve korumasında katkı 

vermeleri gerekmektedir. Tahribat 

ve kayıplar önlenmelidir. Tarım 

alanlarının amaç dışı 

kullanımları engellenmeli ve 

büyük ovaların tarımsal koruma 

alanı ilan edilmesi gerekmektedir. 

İmar planları dikkatle hazırlanarak 

su, toprak ve bio çeşitliliğe dikkat 

edilmelidir. 

Kişi başına düşen su miktarına 

göre Türkiye "SU AZLIĞI" ya da 

"SU SIKINTISI" içinde olan bir 

ülkedir. Son 30 yılda Türkiye'nin 

önemli su havzalarına düşen yağış 

miktarı yaklaşık % 25 oranında 

azalmıştır. Tarım sektörünün bol su 

tüketmesi, sanayi sektörünün 

neden olduğu su kirliliği, suyu 

kullanan HES enerji hedeeri 

gözden geçirilmelidir. Bu nedenle, 

hiç gecikmeden bir "SU YASASI" 

çıkarılması önemlidir. 

Madencilik gibi enerji politikaları 

dikkatle hazırlanmalıdır. Zengin 

biyolojik çeşitliliğimiz 

korunmalıdır.

Aile çiftçiliği desteklenmeli, tarımsal 

kooperatifçilik örgütlenerek devlet 

yardımı ile geliştirilmelidir. Erozyonla 

mücadele için çeşitli bitki örtülerine 

sahip ormanlık alanlar 

oluşturulmalıdır. İklim değişikliği ile 

mücadele etmek, kalkınmamızı da 

hızlandıracaktır. Yapılması gereken en 

önemli şey altyapı yatırımlarının 

"iklim dostu" biçiminde yapılmasıdır. 

 Ne Yapmalıyız? 
!
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 breysel olarak ne yapablrz? 
Birey olarak tek tek, sera gazı salınımını en aza indirgemek için katkıda bulunmak istiyorsak eğer işte yapılabilecek 

şeylere birkaç örnek:

Fosl yakıt 
kullanmak yerne 
daha çok bsklete 
bnmek, yürümek. 
(araba 
kullanmadığınız her         
2 km çn  0,75 kg 
karbondokst 
tasarrufu yapmış 
olursunuz)

Aydınlatmada ledl 
ampuller kullanmak.

Aşırı ambalajlı ürünler 
almaktan kaçınmak. (%10 az 
ambalaj kullanılırsa yılda     
600 kg tasarruf yapılablr)

Kullanılmayan 
elektronk 
chazları bekleme 
konumunda 
tutmayıp przden çıkarmak.

Su ısıtıcılarını 
sadece kullanılacak 
kadar doldurup 
kaynatmak. 
(Ortalama br ale 
bunu uyguladığında 
yılda 45 kg 
karbondokst 
tasarrufu sağlar)

Evlern, bnaların ısı 
yalıtımını yaptırmak.  
(Sadece br alenn 
yalıtım sonucu ısıyı 
azaltması, yılda 3.8 
ton karbondokstn 
atmosfere 
karışmasına engel 
olur)

Çamaşırları              
30 derecede    
yıkamak. (Makne 
daha az enerj 
kullanacağı çn 
yılda 90 kg 
karbondokst 
tasarruf edlr.)

Ağaç dkmek. (Br ağaç ömrü 
boyunca ortalama 1 ton 
karbondokst emer)

Organk üretme destek 
vermek.

Evdek ısıtıcı ve 
soğutucuları 
daha az ısılara 
ayarlamak.            
(2 derece aşağıda kullanılırsa 
yılda 1000 kg karbondokst 
tasarrufu sağlar)

Arabaların bakımını 
zamanında  yaptırmak. (Her      
4 ltre benzn tasarrufu 10 kg 
karbondokst tasarrufu 
sağlar. Düzgün şşrlmş 
lastkler ltre başına aldığınız 
yolu %3 oranında artırır)

Suyu tasarruflu 
armatürlerle 
kullanmak.

Ger dönüşüme 
katkıda bulunmak. 
(çöplernzn yarısını 
ble ger 
dönüştürsenz yılda 
1200 kg 
karbondokst 
tasarrufu yaparsınız)

Daha az sıcak su 
kullanmak. (Az su tü-
keten br duş başlığı 
le yılda 175 kg 
tasarruf edersnz)

Gereksz elektrk 
tüketmnden 
kaçınmak. Nevin BERGMEN

 Doğa bize öfkeli, doğa bizden intikam almaya çok istekli! Doğanın öfkesini daha 

da yükseltmeden ve iklim hala değişim gösterebilecek durumdayken davranış 

biçimlerimizi tüm dünya insanları olarak yenilemek ZORUNDAYIZ!

 Başta gelişmiş ülkeler ve sonra tüm dünya ülkeleri iş birliği yaparak yeni enerji 

kaynakları ve teknolojilerini kullanmak ZORUNDA! 

 Hızlı biçimde değişimi ve dönüşümü sağlamak için dünya genelinde çalışan 

çok sayıdaki kuruluşlarla yeni teknolojileri, yenilenebilir enerjileri, alternatif 

ulaşım modellerini kullanarak hızlı değişimin mümkün olduğunu gösterebilmeliyiz.
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bu 
isimler

Rus salatası 1860'lı 
yıllarda Moskova'dak� 
Erm�taj Restoran'ın sah�b� 
olan Fransız asıllı aşçı 
Luc�en Ol�v�er tarafından 
yapılan b�r yemek. 

Kısa zamanda restoranın 
en sev�len yemeğ� hal�ne 
gelen Rus salatasının tar�fi 
Ol�v�er tarafından ölene 
kadar t�t�zl�kle saklandığı 
söylenmekted�r. Daha 
sonra b�rçok dünya ülke-
s�ne yayılan Rus Salatası, 
Rusça ve Almanca g�b� bazı 
d�llerde hala Ol�v�er 
Salatası olarak b�l�nmek-
ted�r. Ama çoğu d�llerde 
Rus salatası olarak b�l�n�r. 
Türk�ye'ye  19. yüzyılda 
ulaşan bu salata 
İstanbul'da 1917 Ek�m 
Devr�m�'nden sonra kente 

NEREDEN 
geliyor 

Ertes� gün, TAD Polo Grounds'tak� sahney� ve satıcıların aynı 
şek�lde seslen�ş�n� bet�mleyen b�r kar�katür ç�zd�. Fakat, b�r 
köpek c�ns� olan 'daksund' kel�mes�n� kullanmak yer�ne 
'köpek' kel�mes�n� kullandı ve 'daksund sos�s�' yer�ne 'hot dog' 
yan� 'sıcak köpek' dem�ş oldu. O günden ber� de sos�sle 
hazırlanan bu lezzetl� y�yecek 'hot dog' d�ye adlandırılmaya 
başlandı..

gelen Beyaz Rusların açtığı 
lokantalar sayes�nde 
yaygınlaştı. Türk�ye'de 
Soğuk Savaş yıllarında 
�deoloj�k nedenlerle adı 
"Amer�kan salatası" 
olmuştur. Esnafın Soğuk 
Savaş dönem�nde Rus 
adından kaçınarak 
"Amer�kan salatası" olarak 
satış yapmasının ps�koloj�k 
harekât çalışması sonucu 
gerçekleşt�ğ� de öne 
sürüldü. 

Neden 

Rus Salatas

Deniyor?

Peki neden Hot Dog 

?

Hazır y�yecekler hep�m�z�n gençl�ğ�n�n b�r parçası. Mesela  'hot dog' yan� b�ld�ğ�m�z sos�sl�, neredeyse hep�m�z�n kaçamak 
atıştırmalığı, arkadaşlarımızla b�rl�kte yağlı ve sağlıksız hazır yemeklere kend�m�z� kaptırdığımız yıllarda tattığımız b�r y�yecek 
ve büyük olasılıkla, 'hot dog' �sm�n� �lk olarak duyduğunuzda kafanızda bazı soru �şaretler� oluştu.

Bu sorunuzun cevabı, T. A. Dorgan'ın (kısaca TAD) b�r 
yüzyıldan fazla b�r süre önce ç�zd�ğ� b�r kar�katüre dayanıyor. 
Söylenene göre, 1901 yılında ABD'dek� Polo Grounds'ta b�r 
beysbol maçında, TAD basın tr�bününden y�yecek satıcılarının 
yüksek sesl� bağrışmalarını duydu. Satıcılar büfelerden 
"Daksund sos�sler�n�z henüz sıcakken alın!" d�ye 
seslen�yorlardı.

Peki ya 
Hamburger ?
Hamburger adı 
Almanya'nın 
�k�nc� büyük 
şehr� olan 
Hamburg'tan 
gel�r. Kel�me 
anlamı 
“Hamburglu” 
veya “Hamburg'a 
a�t” olan, 
y�yecekler �ç�n �se 
“Hamburg 
tarzında 
p�ş�r�len”d�r. 
Bugün b�ld�ğ�m�z 
şekl� �le �lk 
kullanımları 
1800'ler�n sonu 
1900'ler�n 
başında 
olmuştur. B�r 
r�vayete göre 
köken� Ceng�z 
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Sandvic olmadan olmaz!.

Patates Cipsinin Icadı
.

18. yy ortalarında Güney Amer�ka kıtasının en altında yer alan Sandw�ch Adası'nın IV. 
Kontu John Montagu, geleneksel olarak verd�ğ� büyük davetler�n�n b�r�nde kart 
oynuyordu. Kumar tutkusundan dolayı masadan kalkamayan ve saatler �lerled�kçe karnı 
acıkan IV. Sandw�ch Kontu, yardımcısından her zamank� g�b� et �sted�. Ancak et yerken 
eller� k�rlenecek ve kartları 
tutamayacaktı. Bu yüzden 
et� ekmek arasına koymasını 
�sted�; bu sayede hem 
karnını doyurab�lecek hem 
de eller� k�rlenmeyecekt�. Bu 
davet sonunda salonda yer 
alanlar da yemek yerken 
Sandw�ch'�nk� g�b� �st�yorum 
d�ye tutturunca yayıldıkça 
yayılmış. Hatta öyle b�r 
yayılmış k� tüm dünyada 
yazılışı ve okunuşu 
neredeyse aynı olan ender 
kel�meler�n başında gel�r 
olmuş. B�z�m d�l�m�ze göre 
sandv�ç olarak yazılsa da 
aslında �ş�n Türkçes� 
b�ld�ğ�n�z “ekmek arası”dır.

Han'ın ordusuna 
dayandırılmaktadır. 
Ordudak�ler ç�ğ et�n 
p�şt�ğ�nde daha �y� 
tüket�ld�ğ�n�, �ç�ne 
baharat ve soğan 
konduğunda daha 
lezzetl� olduğunu 
keşfett�ler. Moğol 
askerler sefere 
g�derken eğerler�n�n 
altına koydukları 
etler� atın sırtıyla 
eğer arasında 
dövülürmüş. Mola 
verd�kler�nde de 
�ç�ne soğan 
doğrayarak 
yerlerm�ş. 1200'lü 
yıllarda Ceng�z 
Han'ın oğlu Kub�lay 
Han Moskova'yı 
fethett�ğ�nde Ruslar 
Moğallar'dan 
öğrend�kler� bu 
yemeğe Tatar 
b�fteğ� (Ruslar 
Moğollar'a Tartar 
ded�ğ� �ç�n Steak 
Tartar) adını 
verm�şlerd�r. 
Almanya'dan Orta 
Asya'ya t�caret 
amacıyla g�den b�r 
tüccar Tatar 
b�fteğ�n� görür ve 
Almanya'nın 
ş�md�k� Hamburg 
kent�nde Tatar 
b�fteğ�n� Hamburga 
a�t olduğu görünsün 
d�ye "Hamburger" 
olarak tanıtır.

Damla AKGÜRBÜZ

İng�l�zce b�r kel�me olan "ch�ps" çok �nce, zar g�b� 
anlamlarına gelen b�r kel�med�r. Patates c�ps� olarak 
adlandırılan y�yecek �se, kızgın yağda çıtır hale gelene 
kadar kızartılmış �nce patates d�l�mler� olarak 
tanımlanmaktadır.

Patates c�ps�n�n tar�h� �se 1853 yılına dayanacak kadar esk�d�r. Bu lezzetl� y�yeceğ�n muc�d� 
George Crum'dur. George Crum, o yıllarda ABD'de Saratoga Spr�ngs adlı otelde şef olarak 
çalışmaktadır. Patates c�ps�n�n �cad sürec�n� �se, restorana gelen b�r müşter�n�n French-fr�ed 
patates menüsünü beğenmemes� olayı başlatmıştır. Müşter� patates menüsünü 
beğenmemekle kalmamış daha �nce olması gerekt�ğ� konusunda da Crum �le tartışmıştır. 
Müşter�ye çok s�n�rlenen Crum, French-fr�ed patates� öyle b�r �nce kesm�ş k� müşter� 
düşünces�ne göre bunu hakaret sayacak ve kend�s�yle tartışmanın bedel�n� ödeyecekt�r. 
Ancak, sonuç öyle olmamış müşter� bu �ncec�k doğranmış kızgın yağda kızartılarak çıtır çıtır 
hale get�r�lm�ş daha sonra da patates c�ps� olarak adlandırılacak olan y�yeceğ� oldukça çok 
beğenm�şt�r. Bu y�yecek daha sonra standart menülerde yer�n� almış ve yakın çevreye, daha 
sonra da tüm dünyaya yayılmıştır. Crum müşter�s�nden �nt�kamını alamamakla kalmayıp 
meşhur �cadının patent�n� de malesef almamıştır. Y�ne de çok sev�len �cadına gelen rağbet 
sonucu Crum kend� restoranını açmış ve kısa zamanda popüler hale get�rm�şt�r. 
Patates c�ps�n�n akıbet�n� �se, Crum'ın restorandak� müşter�ler�nden b�r� olan satış uzmanı 
Herman W. Lay bel�rlem�şt�r d�yeb�l�r�z. Lay; Crum'un patent�n� almadığı süper �nce French-
fr�ed patates� beğenerek 1932 yılında atıştırmalık y�yecek �ş�ne g�rmek �stem�ş, 1938'de 
patates üret�m� yapan "Barrett Food Ş�rket�'n�" satın almış ve adını "H.W. Lay & Company" 
koymuştur. Bu ş�rket kısa sürede çok fazla satış yaptığından, 1944 yılında büyüyen ş�rket�n 
adı "e Lay's Company" şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve o dönem "Öyle gevrek k� tazel�ğ�n� 
duyab�l�rs�n�z!" sloganlarıyla ürünün �lk reklamı da yapılmıştır. Ş�rket, sonrak� yıllarda başka 
ş�rketlerle b�rleşerek farklı �s�mlerle günümüze kadar varlığını korumuştur.
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ocuklar üç boyutlu düşünmeyi, problem çözmeyi oyun oynayarak öğrenebilirler. Üstelik bir Çproblemin bir tane değil onlarca, yüzlerce farkı çözümü olabileceğini görmenin en güzel yolu da 

budur aslında. Akıl ve zeka oyunlarının, güzel vakit geçirmenin dışında, çocukların IQ seviyelerinde 8-

12 puanlık artış sağladığı Dr. Silvia ve ekibinin çalışmaları ile bilimsel gerçekliğe kavuşmuştur. Her çocuk 

eşsizdir ve eşsiz bir potansiyele sahiptir. Akıl ve zeka oyunları; strateji geliştirme, görsel-uzamsal düşünme, 

planlama, mantık yürütme, yaratıcılık, dikkat-konsantrasyon ve hafıza alanlarında gelişim sağlayan  

oyunlardır.

Piaje'ye göre oyun bir uyumdur. 

Groos'a göre ise oyun hayata hazırlıktır.  

Buna göre ise önce oyun çocuğun en gerçek uğraşıdır. 

2009 yılında Türkçe öğretmenliği 

eğitimimi tamamladıktan sonra 

eğitimlerime zihinsel farkındalık 

çalışmalarını içeren alanlarda devam 

etmeye karar verdim ve yolum 

Tüzder'in "Zeka Atölyesi" çalışmaları ile 

kesişti. Yaklaşık 8 yıldır bu çalışmaları 

öğrencilerim ile buluşturuyorum. 

Birlikte eğleniyor, zaman zaman 

zorlanıyor, fakat bizi zorlayan 

çalışmaların da bizi geliştirdiğini 

deneyimliyoruz. Atölyemizde birinci 

kuralımız eğlenmek, sloganımız ise "Bizi 

zorlayan bizi geliştirir".  Atölye 

çalışmalarında amacım: Hayal eden,

düşünen, sorgulayan, sorumluluk sahibi, üreten 

ve zorluklar karşısında pes etmeyen güçlü, öz 

güvenli ve bir o kadar mutlu bireyler 

yetiştirmek. 
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Atölye çalışmalarımızdaki 

eğitimlerin bireye katkı 

sağlayabilmesi için, edinilen 

bilgilerin uygulamaya aktarılabilir 

olması kritik önem taşıyor. 

Katılımcıların ve ailelerin atölye 

çalışmalarından beklentisi bu 

olmalıdır, çünkü iletişim 

teknolojilerinin bu kadar gelişmiş 

olduğu günümüzde bilgiye ulaşmak 

zaten çok kolay. Atölye 

çalışmalarının oluşturduğu 

farkındalık ile birey sadece bilgiyi 

elde etmekle kalmıyor, aynı 

zamanda uygulama becerisi de 

kazanıyor. Atölye çalışmalarımızda 

geldiğimiz nokta, zihinsel 

farkındalığın da ötesinde. 

Çalışmalar, kişisel gelişim yolunda 

bireyin önüne çıkan problemleri 

nasıl çözeceğini bireye yaşatarak 

öğretiyor, adeta kişisel gelişime 

açılan renkli bir kapı aralıyor. Bu 

kapıyı açarak kendini tanıma 

yolunda atılan adımlarda, birey 

kendisine "Ben kimim? Benim 

yeteneklerim neler? Kendimi hangi 

alanda geliştirmeliyim?" gibi 

soruları soruyor. Beraberce bireyin 

üstün olduğu ve geliştirmesi 

gereken alanlarla ilgili çıkarımlarda 

bulunuyoruz ve işte böylece bu 

farkındalıkla birlikte kişisel ve 

zihinsel gelişim sürecimiz de 

başlamış oluyor.

Doğan Cüceloğlu'nun söylediği gibi "Bir insanın ana vatanı çocukluğudur." Çocukluğumuzun olmazsa 

olması ise oyun oynamaktır. Oyun oynayarak öğrendiğimiz her şey ise hayatın kendisidir aslında. 

Anavatanından bir türlü kopmamış bir öğretmen olarak oyun arkadaşlarımla geçirdiğim her dakika benim 

için çok değerli. Dünyadaki her bir çocuğun atölye çalışmaları ile tanışması dileğiyle!

"Yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmayız, 

oyun oynamayı bıraktığımız için yaşlanırız."

               George Bernard Shaw

Duygu ÇETİNER
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Koskoca bir yılı geride bırakıp 
yeni bir başlangıç yapmak 
istememizden olsa gerek yılın 
bu zamanları her 
zamankinden daha heyecanlı 
daha canlı gelir bana yara�ığı 
enerjiyle hayata daha pozitif 
daha bir umutla bakarım hep. 
Hani derler ya her son aynı 
zamanda bir başlangıç, 
hayatımızda açılan yeni bir 
sayfadır. İşte bu yüzden eskiyi 
geride bırakıp yeni yılı 
karşılamaya hazırlanırken 
kendimize, evimize, 
so�alarımıza ayrı bir özen 
gösteririz. Güzellikler 
güzellikleri beraberinde 
getirsin isteriz. Öyle umut 
ederiz. Etrafımızdaki ışıltılar 
yüzümüze yansır, yıl boyu 
yaşadığımız ne sıkıntı varsa o 
ışıltıların arasında kaybolur. 
Yılın bu zamanları içimiz 
ısınır, sevdiklerimize daha sıkı 
sarılırız ve yeni yıldan güzel 
şeyler dileriz. 10'dan geriye 
sayarken tu�uğunuz tüm 
dilekler gerçek olsun...

YILBASI
SUSLERI, SOFRALARI,
MIS KOKAN TARIFLERI,

FILMLERI, MUZIKLERI ILE 2018

.

.

.

.

.

. . .

. . . . .
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Yılbaşı yaklaşırken evin 

olmazsa olmazı olan çam 

ağacını süslemek bana hep 

ayrı bir keyif vermiştir. 

Bütün sene kalsın istediğim 

bir detay, bir mutluluk 

sebebidir. Sizler de yılbaşı ruhunu evinize taşırken kendi 

stilinize uygun olarak çam ağacınızı süsleyerek işe 

başlayabilirsiniz. Yılbaşının rengi sayılan kırmızı bir klasik 

olarak evimizi ve sokakları donatsa da son yıllarda kırmızı 

yerine turkuazlar, beyazlar, gümüşler yılbaşı süslerinde 

sıklıkla karşımıza çıkıyor. Siz de evinizin dekorasyonuna 

bağlı olarak çam ağacınızı dilediğiniz renklerde 

gönlünüzce süsleyebilirsiniz. İşiniz bi�ikten sonra karşısına 

geçip sıcacık bir fincan kahve içmeyi sakın ihmal etmeyin.

Yeni yılın gelişinden 
yola çıkarak bu sayımızda 
mutfaktan mis kokular 
yükselsin, yaratıcı fikirlerle 
so�alarımız şenlensin istedik. 
İşte birkaç öneri:
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Doğal materyalleri 

so�ada ve 

süslemelerde 

kullanmaktan çok 

hoşlanırım. Siz de 

benimle aynı 

fikirdeyseniz 

sevdiklerinizle
birlikte çıktığınız doğa yürüyüşünde kozalaklar ve dal parçaları toplayabilir, küçük 

dokunuşlarla doğayı dekorasyonunuza dâhil edebilirsiniz. 

Kozalakları çam ağaçlarında ve masada kullanmak oldukça şık bir 

detayken çubuk tarçınları bir tutam yeşillikle peçetelik olarak 

kullanmak ortama mis kokular yayan ve konuklarınızın hoşuna 

gidecek oldukça yaratıcı bir fikir. Ayrıca çubuk tarçınları ve çam 

parçalarını alternatif olarak mum süslemelerinde de 

kullanabilirsiniz.
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Yılbaşı denilince akla gelen zencelli kurabiyeler sofranın olmazsa olmazı.        

İşte dayanıklılığı ve lezzetiyle tarif defterlerinizde yer alacak olan nes 

kurabiyelerin tari (tarif damyskitchen.com'dan alınmıştır) 

ZENCEFİLLİ KURABİYE
   Yapılışı:

1. Fırınınızı 170 derecede ısıtmaya başlayın.

2. İki adet fırın tepsinize yağlı kağıt serin.

3. Orta boy bir kapta un, tuz ve tüm baharatları harmanlayın.

4. Büyük boy bir çırpma kabında tereyağ ve esmer şekeri 1 dakika kadar çırpın. (Fazla çırpmayın, 
kabarmasını istemiyoruz)

5. İçine yumurtayı ekleyin, karışınca pekmez ve vanilyayı da ekleyin.

6. En son ise kuru karışımı ekleyin ve hamur haline gelir gelmez unlanmış tezgahın üzerine alın. (Eğer 
hamur yapışkansa birazcık un ilavesiyle toparlayın)

7. Merdaneyle açın ve kalıplarınızla şekiller çıkartıp yağlı kağıda yan yana dizin.

8. Buzdolabında 10 dakika bekletin ve fırına verin. Fırında 8-9 dakika pişirin.

  Malzemeler:

3 su bardağı un

1/2 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz 
zencefil

2 tatlı kaşığı toz tarçın

1/4 tatlı kaşığı toz 
karanfil (isteğe bağlı)

6 yemek kaşığı tereyağ 
(oda sıcaklığında 
yumuşamış)

3/4 su bardağı esmer 
şeker

1 adet yumurta

1/2 su bardağı pekmez

1 tatlı kaşığı vanilya 
özütü (veya toz vanilya)
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Bu yıl sevdiklerinizin hem gözüne hem damağına hitap edecek bir sürpriz yapmak 

isterseniz sizi şeker hamuruyla tanıştırmak isterim :) Bol çikolatalı yılbaşı temalı 

cupcakeler hazır mısınız?

   Yapılışı:

1. Fırınınızı 180 derecede ısıtın.

2. Önce yumurta ve şekeri şeker eriyene kadar çırpın.

3. Daha sonra sıvı yağ ve sütü karışıma ilave edin, iyice çırpın.

4. Orta boy bir kapta kakao, un, vanilya ve kabartma tozunu harmanlayın.

5. Sıvı karışıma kuru karışımı azar azar ilave edin, iyice çırpın.

6. Kalıbın 3te 1i boş kalacak şekilde cupcake kalıplarınıza karışımı paylaştırın.

      7. Fırında yaklaşık 15dk pişirin.

      8. Pişen cupcakelerinizi soğumaya bırakın. 

      9. Şeker hamuruna istediğiniz şekli verdikten sonra hamuru 
kekelere sabitlemek için benmari usulü eri�iğiniz 
çikolatayı kullanın. Böylece kek ile hamur arasında bir 
bariyer oluşur ve kekin şeker hamurunu eritmemesini 
sağlamış olursunuz. Şeker hamurunun üzerine başka bir 
şeker hamurunu sabitlemek istiyorsanız o bölgeye çok az 
su sürmeniz yeterli. Nasıl süsleyeceğiniz ise yaratıcılığınıza 
kalmış. 

  Malzemeler:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

½ su bardağı sıvıyağ

½ su bardağı süt

6 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

Süslemek için şeker 
hamuru ve çikolata

YILBAŞI CUPCAKE
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Henüz daha hamurunu hazırlarken etrafı saran bir çikolata kokusu düşünün. 

Çok az malzemeyle, dışı kıtır içi haf yumuşak, üstündeki şekerlerle parıldayan, 

ister özel bir gün için isterseniz akşam kahveniz yanına kısa sürede 

hazırlayacağınız bitter kurabiyeler...

BİTTER KURABİYE
  Malzemeler:

1su bardağı+2 yk un

100g pudra şekeri

1çay bardağı süt

5 yk kakao

3 yk nişasta

1 pkt kabartma tozu

1 pkt vanilya

50 g tereyağ (oda 
sıcaklığında)

100g bi�er çikolata

   Yapılışı:

1. Çikolata benmari usülü eritilir. 

2. Bütün malzemeler karıştırılır. İyice yoğurulur. 

3. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır. Tepsiye dizilir. 

4. Üzerine az az şeker serpilir. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15 dk pişirilir. 

NOT: Pişirme süresi fırına göre değişiklik gösterebilir.

İsterseniz pişirdiğiniz kurabiyeleri yılbaşı temalı küçük paketler yapıp sevdiklerinize lezzetli       
hediyeler verebilirsiniz.
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Pişer pişmez sıcakken yediğinizde sue sandığınız soğudukça tadı ultra ıslak bir 

brownieye dönüşen ve üzerindeki süslemelerle yılbaşı sofranıza şıklık katacak                

bir tarif...

  Malzemeler:

4 adet yumurta (oda 
sıcaklığında)

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt (oda 
sıcaklığında)

1 su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı vanilya 
(özütü veya tozu)

3 yemek kaşığı kakao

  Sosu için Malzemeler:
150 gr (3/4 su bardağı) 
toz şeker
240 ml (1 su bardağı) süt
2 yemek kaşığı kakao

SUFLE

  Sosu için Malzemeler:
150 gr (3/4 su bardağı) 
toz şeker
240 ml (1 su bardağı) süt
2 yemek kaşığı kakao

  Sosu için Malzemeler:
150 gr (3/4 su bardağı) 
toz şeker
240 ml (1 su bardağı) süt
2 yemek kaşığı kakao

   Yapılışı:

1.  Fırınınızı 180 derecede ısıtmaya başlayın.
2.  20-23 cm'lik bir borcamınızı yağlayıp tabanına uygun yağlı kağıt kesip yapıştırın.
3.  Bir çırpma kabında yumurtaları şekerle birlikte 2-3 dakika hızlı devirde çırpın.
4.  İçine süt ve sıvı yağı da ekleyin, çırpın.
5.   Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve kakaoyu harmanlayıp bu karışıma ekleyin. Güzelce karışana 

ve topaklar kalmayana dek çırpın. Kalıbınıza dökün ve fırında 45 dakika pişirin. (Pişirme süresi 
fırına göre değişiklik gösterebilir)

6.  Sos için, tüm malzemeleri orta boy bir tencerede kaynayana dek çırpma teli ile karıştırın. 
7.  Kekiniz fırından çıkar çıkmaz önce eşit şekilde dilimleyin sonra sıcak sosunu dökün. 
8.  Kekiniz soğuduktan sonra üzerini şekerlemelerle istediğiniz gibi süsleyin. 

Betül KARABACAKOĞLU
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Yeni yıl sadece “bir” günden ibaret değil elbet. Bu kış Ankara’da ister gece 

olsun ister gündüz, içinizi ısıtacak mekânları keşfetmeye ne dersiniz? Yeni bir 
yıla hazırlandığımız aralık ayı boyunca veya 2018'in ilk soğuk günlerinde hem 

keyif yaparak kendinizi ödüllendirebilir hem de arkadaşlarınızla farklı lezzetler 
tadabilirsiniz.

JUNE PUB

Bahçelievler’de 3.Cadde’de konumlanan June Pub’ta kar yağışını izlerken 
müzik dinlemenin keyfi çok az şeyde olsa gerek. Loş tonlardaki ışığı, koyu 
kahvenin yoğun olduğu dekorasyonu ile buranın tam bir kış mekânı olduğu 
söylenebilir. Ara sıra düzenlenen canlı müzik etkinlikleri ile jazz eşliğinde tatlı 
bir kış akşamı yaşamak istiyorsanız caddeyi gören bir masa için yerinizi 
ayırtmayı unutmayın.

CAFE BOTANICA
Yazın bahçesiyle, kışın da iç mekânı ile 
ziyaretçilerini tekrar tekrar gelmeye ikna eden 
bir mekân. Ankara’nın hala en hareketli 
caddelerinden biri olan Tunalı’da yer alan 
Cafe Botanica, dekorun tüm ayrıntılarının 
ince ince düşünüldüğü bir yer. Kaktüsler, 
kozalaklar, bal kabağı ve mumlar eşliğinde 
kahve içmek, kahvaltı yapmak için doğru 
adres.

HAVA COK MU SOGUK ?.

.
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KAKULE KAHVE

VOODOO BLUES

KRAZ CAFE

Kennedy Caddesi’nin büyülü havasında 
içinizi ısıtacak harika bir yer Vodoo Blues. 
Müzik ve dans seven herkesin keyifle tercih 
edebileceği bir mekân. Karlı bir kış 
akşamınca içeceğinizi yudumlarken swing 
gösterileri izlemek, ritme kapılıp sahneye 
atlamak, blues müzik eşliğinde kendinizi bir 
film karesinde gibi hissetmek istiyorsanız 
gitmeniz gereken yer burası.

BAHANE YOK, HAYDI 
.

.DISARI !

Sıcacık ve yeni demlenmiş bir bitki 
çayı içmek çok iyi gelmez miydi? O 
halde yönünüzü hemen Kızılırmak 
Caddesi’ne çevirin ve Kakule 
Kahve’nin kapısından girin. Kitapları, 
kartpostalları, kaktüsleri, geniş 
camları, minicik masaları ile içinde 
pek çok güzel ayrıntı barındıran bir 
mekân burası. Kahvenize veya bitki 
çayınıza bir de cama vuran yağmur 
damlaları eşlik ediyorsa bilin ki o gün 
sizden şanslısı yok.

Çayyolu’nda güne güzel bir kahvaltı ile başlamak ya da 
yorucu bir iş gününün sonunda keyif yapıp soğuk kış 
günlerini renklendirmek isterseniz bu kafe size göre. 
Genel atmosferi ve lezzetli menüsüyle gittiğinize pişman 
olmayacağınız bir adres. Üstelik ara sıra düzenlenen 
kahve tadım etkinlikleri ya da sıcak şarap ve kestane 
keyfine kim hayır diyebilir ki...

Halletmeniz gereken işler gereği Kızılay’da 
olduğunuzu düşünün. Hava sisli ve soğuk. 
Bütün gün Kızılay’da, gürültünün içinde 
oradan oraya koşturmaktan bunaldınız.
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THE 
FAMILY STONE (2005)

ARTHUR 
CHRISTMAS (2011)

THE 
HOLIDAY (2006)

IMDB: 6.3
Yönetmen: Thomas Bezucha

Bohem bir aile yapısına sahip kalabalık Stonelar; New 
York’tan gelen misafirlerini ağırlamaya çalışırken aile 
içindeki ilişkiler, beklenenin biraz dışında gelişir ve 
ortaya ilginç ilişkiler yumağı çıkar. Yeni yıl ve kış 
havasının hâkim olduğu film sadece eğlenmek için 
izlenebilecekler arasında düşünülebilir.

IMDB: 6.9
Yönetmen: Nancy Meyers

Londra’da yaşayan Iris ile New Yorklu Amanda’nın 
yolu bir internet sitesi aracılığı ile kesişir. Hayatlarının 
sıkıntılı bir döneminde tanışan bu iki kadın, 
hayatlarında bir farklılık yaratmak amacıyla yaşadıkları 
evleri bir süreliğine takas ederler.

Film izlerken mekân ve dekorları incelemeyi seviyor, 
renk uyumuna dikkat ediyor, oyunculukları 
önemsiyorsanız keyifle izlenebilecek tam bir kış filmi 
ile karşı karşıyasınız.

IMDB: 7.1
Yönetmen: Sarah Smith, Barry Cook

Tıkır tıkır işleyen hediye dağıtma merkezinde herkes 
Noel hediyesini bekleyen binlerce çocuk için çalışır. 
Ancak bu yıl hediyesi unutulan bir çocuk vardır. Şimdi 
Arthur’un görevi Noel sabahından önce son hediyeyi 
sahibine ulaştırmaktır. 
Sizi bazen ağlatacak bazen de güldürecek, bol renkli ve 
eğlenceli detayları olan animasyonlardan biri.

YENİ YILI EVDE GEÇİRECEKLERE  6  FİLM ÖNERİSİ 

36 / Artı Destek / Kış



 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ yılbaşıqwertyu�oplkjhgfdsazzxcgfebn

UN CONTE DE NOEL
IMDB: 7.1
Yönetmen: Arnaud Desplechin

Fransızların aileye, yaşama ve sanata bakış açısını; yer yer rahatsız 
edici sahne ve olaylarla görebileceğiniz bir yılbaşı filmi.

Film, Fransız bir ailenin farklı yerlerde yaşayan çocuklarının, bir noel 
tatilinde anne babalarının evlerinde buluşmasını anlatıyor.

2008 Cannes Film Festivali’nde Festival Özel Ödülü’nü alan bu film, 
kurgusu, diyalogları ve oyunculukları ile Fransız filmlerini sevenler için 
alternatif olabilir.

A CHRISTMAS STORY (1983)

THE 
NIGHTMARE BEFORE 

CHRISTMAS (1993)

IMDB: 8.1
Yönetmen: Bob Clark

“Eski ve mutlu Amerikan ailesi” tablosunun ötesinde olan, IMDB’nin 
TOP 250 listesinde yer alan keyifli bir yılbaşı filmi. Amerika’da 
geçmesine rağmen çocukluğunuzdan izler bulabileceğiniz bu filmi en 
azından “tebessüm”le izleyeceksiniz. Ralphie’nin gözünden ailesini, 
arkadaşlarını ve yeni yıl heyecanını görmek isterseniz bu abartısız ve 
naif yapımı listeye alabilirsiniz.

IMDB: 8.0
Yönetmen: Henry Selick

Mekân görselleri, en ince ayrıntısına kadar resmedilen 
karakterleri ve müzikleri ile masalsı bir hava yaratan tam 
bir kış filmi. Tim Burton’un senaryo ve yapımcılık kısmına 
el attığı bu düş ürünü filmde; kendini periler, ruhlar, 
yarasalarla dolu korkulu bir yerden yılbaşı için süslenmiş 
sıcak kasabasında bulan bir adamın macerası anlatılıyor. 
Bakalım kahramanımız, kasabasını hayal ettiği yere mi 
dönüştürecek yoksa kendi gerçeğini mi kabul edecek?
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 1  Idina Menzel - Baby It’s Cold Outside
 2  Joao Gilberto - ‘S Wonderful
 3  Marcos Valle - A Vantage De Rever Voce
 4  Lynyrd Skynyrd - Free Bird
 5  The Animals - The House Of The Rising Sun
 6  Miles Davis -  Blue In Green
 7  The Moody Blues - Melancholy Man
 8  Carlos Gardel - Por Una Cabeza
 9  Lionel Richie - Hello
10 Gary Moore - Still Got The Blues
11 Bob Dylan - One More Cup Of Coffee
12 Santana - While My Guitar Gently Weeps
13 Reamonn - Sometimes
14 Tom Jones - I’ll Never Fall In Love Again
15 Eric Clapton - Autumn Leaves

Yeni Yil Sofraniza
Eslik Edecek 15 Kis  Sarkisi
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Sınıf  öğretmeni bir anne ve müzik öğretmeni bir baba ile 
iki kızlarının; sözünden bestesine kadar birlikte 
düzenledikleri, birlikte derleyip söyledikleri şarkılardan 
oluşan amatör ruhlu , profesyonel işli bir CD / Kitap 
çalışması. “Çocuklar şarkı söylesinler, şarkılar söyleyerek 
büyüsünler.” diyen müzik öğretmeni Muharrem Baz 
yönetimindeki bu çalışma, çocukların yetişkinlerle birlikte 
söyleyebileceği marş ve şarkılardan oluşuyor. Yüce Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’e bir vefa göstergesi değerindeki 
çalışmada Rıfat Ilgaz Çocuk Korosu’nun çalışmaları yer 
alıyor. Bir çocuğa alınabilecek en güzel hediye niteliğindeki 
bu CD / Kitap çalışmasına ulaşmak için 
ataturkcocuklariyiz@hotmail.com adresi ile iletişime 
geçebilir, daha ayrıntılı bilgi için www.muharrembaz.com 
sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Fazıl Say’ın uzun süredir yurt içi ve yurt dışı 
konserlerinde dinleyicileri ile paylaştığı Nazım 
Oratoryosu CD ve DVD olarak piyasada satışa 
sunulmaya başlandı. Genco Erkal ve Serenad 
Bağcan gibi sanatçıların da yer aldığı bu değerli 
çalışmayı kitapçılardan veya web üzerinden temin 
edebilirsiniz. Nazım Hikmet’i daha iyi tanımak, 
anlamak ve hissetmek için kendinize ya da 
sevdiklerinize hediye edebileceğiniz arşivlik bir 
çalışma.

NAZIM ORATORYOSU

ATATÜRK ÇOCUKLARI

“Bİz nasıl kendİ 
kültürümüzü ve 
tarİhİmİzİ Batı’ya 
anlatmak İstİyorsak     
Batı da  bİze anlatsın.     
Bu İkİ kültür arasında 
köprüler oluşsun, 
İnsanlığa fayda 
sağlayacak sentezler                   
yapılsın.”
                                  Fazıl SAY
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Mustafa Kemal Atatürk’ün 1921 yılında 

Maarif  Kongresi’ndeki konuşmasında 

“Öğretmenler, gelecekteki kurtuluşu-

muzun öncüleridir.” diye bir cümlesi vardır. 

Öğretmen olarak hepimizin ne de hoşuna gider 

öğretmenlikle ilgili böyle yüceltilmiş sözler, 

ifadeler... Yüceltilmek hoşa gider gitmesine de 

böyle önemli bir unvanın içini doldurabilmek değil 

midir asıl mesele? Öğretmen olarak bizler; bu 

ülkenin geleceğini inşa edecek kişileriz. O halde 

öğretmenler, dolayısıyla da okullar o geleceğe 

bugün dokunan, bugünden o kurtuluşa nefes veren 

unsurlar olmalıdır. Bir öğretmen bir çocuğu, bir 

çocuk da dünyayı değiştirebilir. Bu basit ama 

önemli gerçekten hareketle okullara mühim bir 

görev düştüğü kanaatindeyim.

 Eğitim bilimi, her bireyi tek ve biricik kabûl 

eder. Her birey birbirinden farklıdır ve onları birbiri 

ile kıyaslamak, denilebilir ki eşyanın tabiatına 

aykırıdır. Buradan hareketle her okulun da ruhu, 

kişiliği olduğu söylenebilir. Her okul kendi felsefesi 

ile bu ruhun içini doldurur. Felsefesi olmayan ve 

tüm farklılıkları bir erdem olarak kabûl etmeyen 

okullar bir bina ya da projeden öteye geçebilir mi?

 Eğitim-öğretim ile ilgili tartışmalar yıllardır 

devam ediyor. Herkes konuyla ilgili fikir sahibi. 

“Okul” kavramının, bu sistemin çok önemli

bir parçası olduğunu ise galiba kimse inkâr edemez. 

En azından konuya dair fikir sahibi herkesin, 

hemfikir olduğu yegâne başlık budur sanırım. Peki, 

okul kültürü ve okul felsefesi ile ilgilenmeyen 

tartışmalar öze nasıl inebilir? İnemez. Bireyin 

kişiliği gibi okulun kişiliğinin de oluşması için 

kabuğu aşmak, öze inmek gerekir. Bu “öz”de tüm 

okullar, tüm öğrencilerinin farklılığını kabûl etmeli, 

tüm öğrencilerinin başarılı olacaklarına dair 

beklenti içinde olmalı. En büyük başarının “iyi ve 

erdemli bir insan olmak” gerçeğini unutmadan 

elbette. Tüm bunları yaparken okullar zaman 

zaman kendini sorgulamalı, geriye dönüp bakmalı. 

İçinde bulunduğumuz çağda her şey hızla 

gelişirken sorular sormalı. Okul, kendine ait sosyal 

kültür ve kişiliğini oluştururken değişimden 

korkmamalı.

 Öğrenciler, veliler, öğretmenler ve idareciler 

“okul”a dair muhakkak farklı beklentiler içinde 

olacaktır. Ancak bir okulun temelinde yatan felsefe 

ve kültür içselleştirildiği takdirde değişimler 

projenin ötesine geçip reform olacaktır. Tıpkı 

Atatürk inkılâpları gibi. İşte o zaman “iyi okul”, 

“kötü okul” diye bir şey olmayacaktır. Çünkü bütün 

okullar iyi olmak zorundadır.

“OKUL”UN RUHU

Bİr çocuk, 
bİr öğretmen,

bİr kİtap, 
bİr kalem

dünyayı 
değİştİrebİlİr.

Özkan ÇAKIR
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“

“

“Güçlü olmak” ve “dayanıklı olmak”. Birbirleri ile 
aynı sandığımız iki kavram... İnsanların da kurumların 
da uzun dönemde ayakta kalmaları ne kadar güçlü 
değil, ne kadar dayanıklı olduklarına bağlıdır. Dayanık-
lı olmak, vazgeçmemek demektir. Dayanıklılık; olayları 
anlamlandırma, en sınayıcı koşullardan ders çıkarma, 
inancını ve motivasyonunu yitirmeden devam etme 
gücünü kendinde bulma yeteneğidir.

Hayat o kadar belirsizliklerle dolu ki insanın hep 
başarılı olması mümkün değil. Rüzgâr bazen o kadar 
sert eser ki insan bir anda yerde bulur kendini. 
Maharet, düşünce kalkmasını bilmektir. Üstelik hata 
yapmak da yenilgiye uğramak da son derece 
öğreticidir. Bu nedenle çocuklarımıza düşmemeyi 
değil, düşünce nasıl kalkacaklarını öğretmemiz gerekir.

Psikologlar dayanıklılığı, "yaşanan güçlükler karşısında 
gösterilen pozitif  bir adaptasyon süreci" olarak tarif  
ediyorlar.

Dr. Maurice Vanderpol, kendisi gibi soykırım 
kamplarından kurtulanları gözlemlediğinde, bu 
insanların en önemli özelliklerinin daha güçlü ve daha 
kuvvetli olmaları değil, dayanıklılıkları ve mücadele 

becerileri olduğunu söyler. Dr. Vanderpol'a göre içine 
düştüğü kötü bir durumda kişinin kendisiyle bile dalga 
geçebilmesi ve insanlarla bağ kurma arzusunu hiç 
kaybetmemesi,  onun mücadele gücünü ve 
dayanıklılığını artırır. Bu, bilimsel olarak kanıtlanmış 
bir gerçektir.

Harvard Üniversitesi hocalarından Diane L. Coutu, 
"Dayanıklılık bir tür reflekstir; dünyayla yüzleşmenin 
ve onu anlamanın bir yoludur." der.

Zorluklar karşısında mücadeleyi bırakıp kendini 
bırakan ve darmadağın olan çok insan vardır. Ancak 
kimileri de bir zorlukla karşılaşınca daha çok bilenir, 
daha çok çalışır ve kendilerini geliştirip yeni yollar 
bulur.

Dayanıklılık, kendimizi kurban gibi görmeyip 
elimizden geldiği kadar mücadele etmek ve sonuç 
alana kadar ipin ucunu bırakmamak demektir.

"Pozitif  Psikoloji" okulu,  dayanıklılık üzerine en çok 
araştırma yapan sosyal bilim dalı. Onların yaptığı 
araştırmalar psikolojik dayanıklılığın, genetik 
olmaktan çok "öğrenilebilir" olduğunu gösteriyor.

Bu sayıda okumanız içim seçtiğim konu "Öğrenilmiş Çaresizlik"ti aslında. 
Ancak sonbahar-kış dönemlerinde biz farkında olmasak da daha olumsuz 
düşüncelere yatkın bir hâle geldiğimizden ilaç gibi geleceğine inanarak 
"iyimserlik"e dair araştırma yapmaya karar verdim. Ön yargılarımızdan 
sıyrılıp durumu daha analitik ve gerçekçi görmenin, çevremizi gözden 

geçirerek hareket etmenin hepimize iyi geleceğini umut ederek ve yaşanmış, 
küçük bir hikâye ekleyerek.
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l Sosyal destek alabileceği 
bir ilişki ağı olan,

l Sorunlara takılıp yılmak 
yerine geleceğe 
odaklanan,

l Değişimin kaçınılmaz 
olduğunu ve buna uyum 
göstermenin hayatın ta 
kendisi olduğunu 
düşünen,

l Sorunlardan kaçınmak 
yerine, onları aşma 
konusunda kararlı bir 
tutum geliştiren,

l Kendini anlamak için 
çaba sarf  eden, 
reddedilme hatta 
düşmanlık görme gibi 
olumsuz durumları bile 
kendini geliştirme fırsatı 
olarak gören,

l Kendine ve sezgilerine 
güvenen,

l İyimser ama gerçekçi 
olan,

l Sadece başarısına değil, 
fiziksel ve ruhsal 
sağlığına da önem veren,

l Spor yaparak, 
meditasyon yaparak ya 
da ibadet ederek 
gündelik hayatın dışında 
kendine bir anlam bulan  
insanlardır.

Doğru davranışlar insanları 
daha güçlü kılar. 
Nietzsche'nin dediği gibi 
"Bizi öldürmeyen, 
güçlendirir." Zorluklara 
maruz kalmak, eğer olaya 
doğru bir psikolojiyle 
yaklaşırsak dayanıklılığımızı 
artırır.

Amerikan Psikoloji 
Birliğine Göre 

Dayanıklı İnsanlar:
Dayanıklılığın büyüklükle, güçle, kuvvetle ilgisi yoktur. Dayanıklı 
olmak demek, hayatta kötü günlerin de olduğunu kabul etmek, 
başımıza kötü şeyler geldiğinde isyan edip kendimizi kurban gibi 
algılamak yerine mücadele etmektir. Hayatın her koşulda 
mücadeleye ve yaşamaya değer olduğuna inanmaktır. Hayatı 
koşullar elverişliyken yaşamak marifet değildir.  Asıl marifet, bütün 
zorluklarına rağmen hayatın yaşanılır olduğuna inanmak ve bu 
inancı hiç kaybetmemektir.
Dayanma gücünü bulamayan için ortam değişikliği de bir 
seçenektir.
Matt Ridley, insanın içinde büyüdüğü ortamın, onun davranışlarını 
belirlemede, genlerinden daha çok etkili olduğunu söyler. Değişik 
ortamlarda büyüyen tek yumurta ikizlerinin farklı davranışlara, 
farklı alışkanlıklara sahip olmaları, ortamın insan davranışlarını ne 
kadar etkilediğinin kanıtıdır.

Ortamın davranışları belirlemesinin nedeni, insanın en önemli 
motivasyonlarından birinin uyum motivasyonu olmasıdır. İnsan, 
nasıl davranması gerektiğini bilmediği ortamlarda, diğerlerinin 
davranışlarına bakar, onlar gibi davranır. Her insan, içine girdiği 
ortama uyum sağlamak, o ortamın parçası olduğunu anlatmak 
ister.
Kevin Hogan'a göre, insanların içinde bulundukları ortamı 
değiştirmek, onları ikna etmenin en hızlı yoludur. Bir insanın 
içinde bulunduğu ortamı ve o ortamı oluşturan ayrıntıları 
değiştirerek önce onun davranışlarını sonra da düşüncelerini 
değiştirmek mümkündür.
İnsanlara spor yaptırmak için onlara sporun yararlarını anlatmak 
yerine, onları herkesin spor yaptığı bir çevreye  sokmak daha 
etkilidir. Her tarafı kitaplarla dolu bir evde büyüyen çocukların, 
doğal olarak kitaplara ilgi duyması, temiz ve düzenli  sofraların 
kurulduğu evlerde insanların  daha özenli davranması bunun 
sonuçlarına örnektir.
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Bir sorunu eldeki mevcut 
imkânlarla çözme yeteneğidir. Bir 
sorunla karşılaştığımızda daha önce 
sahip olduğumuz imkânlardan 
yoksun olabiliriz. Dayanıklılığı 
yüksek insanlar, eldeki imkânları 
birleştirerek çözüm üretirler. 
Tasarım dünyasında "brikolaj" 
(bricolage) olarak bilinen bu 
yaklaşım,  mevcut krizi atlatmaya 
yetecek "tamirat" yolları bulmak 
üzerine kuruludur. Bu tarz bir 
yaklaşım elbette uzun vadede en 
ideal ve nihai çözümü getirmez 
ama kriz durumlarında hayat 
kurtarır. Esnek ve dayanıklı olmak 
için doğaçlama yapmayı bilmek 
gerekir. Sorunlar karşısında eli kolu 
bağlı oturmak yerine, yapılabilecek 
olanın en iyisini yapmak üzere 
eldeki imkânlarla çözüme doğru 
yürümek gerekir.

 "Engelleri aşmak, varoluşun en 
büyük amacı ve hazzıdır." diyen  
Schopenhauer gibi düşünenler; 
hayatı, "engelleri aşmak" olarak 
görürler. Onlar için hayat daha 
çok acılarla dolu ve doğal olarak 
amaç bu acıları dindirmek ya da 
azaltmaktır.
Bir de hayata olumlu yönünden 
bakanlar var. Pozitif  psikolojinin 
öncülerinden Martin Seligman'a 
göre hayat sadece engelleri aşmak 
değildir. İnsan mutlu olmak için 
yaşamalıdır.

3- Doğaçlama Yeteneği:

İyimserlik 
Öğrenilebilir mi?

"Öğrenilmiş çaresizlik" teorisiyle 
meşhur olan Martin Seligman aynı 
zamanda "öğrenilmiş iyimserlik" 
kuramının da yaratıcısıdır. Seligman 
öğrenilmiş çaresizliğin pençesine 
düşmüş insanların başarısızlığı kalıcı 
gördüklerini, ne yaparlarsa yapsınlar 
sonucu değiştiremeyeceklerine 
inandıklarını ve bu durumun da 
onların dirençlerini kırdığını söyler.
Bunun tersine "öğrenilmiş iyimserlik"  
ise bir işi başarmanın mutlaka bir 
yolunun olduğuna inanmak, yaşanan 
başarısızlığı geçici bir durum olarak 
görmek ve sorunlara çözüm 
geliştirmek için hamle üzerine hamle 
yapmak üzerine kurulu bir zihin 
durumudur.

Diane L Coutu, dayanıklı 
insanların üç temel niteliği 
olduğunu söyler :

Çoğu insan, kötü bir durumla karşı 
karşıya kaldığında önce inkâra 
başvurur. Kübler-Ross modeli olarak 
bilinen "Kabullenmenin Beş Evresi" 
modelinin işaret ettiği gibi, insan bir 
yıkımla karşılaştığında  önce bu 
durumu "inkâr" eder. Sonra 
"kızgınlık" baş gösterir. Daha sonra 
gerçeğin tamamını değil bir kısmını 
kabul etme pazarlığı yapar. Kişi 
durumuyla yüzleşmeye başladığında 

 "depresyona" girer ve sonunda 
durumu "kabullenir." 
Kabullenmek, yeni bir başlangıç 
demektir. Sorunları çözmek için 
önce onları kabullenmek gerekir. 
Gelişme, güçlenme ve olgunlaşma 
kabullenmeyle başlar.

Hayatın güzelliklerle beraber 
çirkinlikleri de barındırdığı, 
iyiliklerle birlikte kötülüklerin de 
olduğu, yükselmenin de 
düşmenin de "doğal" olduğu 
bilincinde olmamız gerekir.  En 
önemlisi de  hayatın her koşulda 
anlamlı olduğuna ve mücadeleye 
değer olduğuna inanmamız 
gerekir. İnsanın önce yaşadığı 
zorlukları anlamlandırması, 
kendisini "kurban" psikolojisine 
sokmaktan uzak durması gerekir. 
Böyle davranabilmesi için 
insanların ilkeleri olmalıdır. 
Yaşadığımız her sorun karşısında 
sızlanmak yerine sahip 
olduğumuz sevgi, hoşgörü, 
sorumluluk, dostluk, 
yardımlaşma, sadakat, tevazu, 
paylaşmak, tarafsızlık, cömertlik, 
olgunluk, güven, mertlik, 
merhamet… gibi değerlere 
sarılmamız gerekir. Hayatı sahip 
olduğumuz ve her birimiz için 
farklı olan bu değerler 
doğrultusunda yaşamalıyız.

1- Gerçekleri Kabullenme 
    Kararlılığı:

2- Kurban Psikolojisinden 
    Sıyrılma: 
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Peki Siz Nasıl Değerlendiriyorsunuz?
Sizce hayatın amacı acıları dindirmek ya da azaltmak mı yoksa mutlu olmak mı?

1

2

Aklımızdaki pozitif  duygu ve düşüncelerin 
sayısını artırmak. Bilimsel birçok deneye göre, 
zihnindeki düşüncelerinin çoğu olumlu 
olanlar, daha mutlu oluyorlar.
Seligman, depresyonda bile olsanız her gece o 
gün yaptığınız üç  olumlu davranışı -bunlar 
çok önemsiz, küçük şeyler olabilir- aklınızdan 
geçirerek uyumanızı öneriyor. Bu küçük 
egzersiz bile ertesi günün iyi geçmesine 
yardımcı oluyor. Bunu alışkanlık haline 
getirenlerde ise depresyon riski azalıyor.
Anlaşılan o ki zihnimizi olumlu düşüncelere 
odaklamak bize iyi geliyor. Olumsuz duygular 
ise (kızgınlık, kıskançlık, nefret, utanma, 
suçluluk…) bizi mutsuz ediyor.

Güçlü yönlerinizi keşfetmek ve bu güçlü 
yönlerinizi daha çok kullanmak. İş 
hayatında kendi güçlü yönlerini kullanan 
insanlar yaptıkları işle bütünleşiyorlar, 
zamanın nasıl geçtiğinin farkına bile 
varmıyorlar. Bu durumu Mihaly 
Csikszentmihalyi "akış" (flow) olarak 
tanımlıyor. İnsanı "alıp götüren" bu iş birisi 
için bahçeyle ilgilenmek ya da çocuk 
yetiştirmek olabileceği gibi başkası için 
şirket yönetmek ya da arkeolojik kazı 
yapmak olabilir.

4

3

5

Yaşamın anlamını bulmak. Mutlu insanlar, hayatlarının anlamını bulmuş insanlardır. 
Hayatın anlamı bir şeye sahip olunca bulunmaz veya mevki sahibi olmak insana hayatın 
anlamını öğretmez. İnsan ancak kendisine daha büyük değerler katacak bir şeye bağlanıp 
ona inanırsa hayatın anlamını yakalar. Herkesin anlam arayışı farklıdır elbette. Bazıları bu 
anlamı dinde ve ibadette bulur, bazıları kendini bilime adar. Anlamlı bir hayat, kimisi için 
iyi çocuklar yetiştirmek, kimisi için mesleğini hakkıyla yapmak olabilir.

Bu anlam sayesinde insan hayattaki varoluşun nedenini anlar, hedefini netleştirir. Çünkü 
anlam insanın pusulasıdır.

Sevgiyi ön planda tutmak. Seligman'a göre mutlu insanlar ilişkilerinde sevgiyi ön planda 
tutup yapıcı tavır sergiliyorlar. Kendilerini kenara çekip başkalarını yargılamak yerine 
insanların hayatlarına dahil oluyor ve kendi hayatlarına da istedikleri kişi ya da şeyleri dahil 
ediyorlar.

Somut hedefler belirlemek. Hayatlarında anlam bulan ve olumlu ilişkiler yaşayan insanlar 
kendilerine somut hedefler koyup bu hedefleri gerçekleştirmek için yaşarlar. Hedefi olan 
insanlar hayata tutunurlar. Başarılı insanlar sanıldığının aksine en zekiler arasından değil 
hayata en sıkı tutunanlar arasından çıkıyor.

Aylin ERTÜRK

 Artı Destek / Kış / 45 

psikoloji

 Martin Seligman'ın 
 daha mutlu ve refah içinde 
 bir hayat yaşamak için ve 
 istediğimiz takdirde 
 çoğumuzun uygulayabileceği 
 beş adımlı bir formülü var: 
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Küçük bir çocuk okulda çıkan yangında ağır bir 
şekilde yaralanmıştı. Herkes bu kazanın ardından 
yaşayamayacağını düşündü. Kendi annesi bile 
öleceğinden öylesine emindi ki… Ateş 
vücudunun alt tarafını harap etmişti. Yaşamaya 
devam edebilse bile sakat kalacağından herkes 
çok emindi.
Ancak küçük çocuk ne ölmek ne de sakat 
kalmak istiyordu. Aldığı yaralara rağmen 
doktorları bile şaşırtarak hayatta kalmayı başardı 
ama ölümden kurtulmayı başarması belden 
aşağısındaki motor kas becerilerini de 
kullanabileceği anlamına gelmiyordu. Artık 
incecik bacaklarınının varlığını bile 
hissedemiyordu.
Sonunda hastaneden taburcu edildi. Bunca 
olumsuzluğa rağmen yeniden ayağa kalkma 
konusunda kararlıydı. Eve geldiğinde ise 
karşısındaki manzara pek de istediği gibi değildi. 
Uyumadığı zamanlarda kendisini tekerlekli 
sandalyeye hapsedilmiş hissediyordu. Bir gün 
dayanamadı ve kendisini tekerlekli sandalyeden 
çimlerin üzerine attı. Çimlerin üzerinde 
sürünerek cansız bacaklarını da arkasından 
sürüklemeye başladı. Bahçenin kenarlarındaki 
çitlere kadar sürünmeye devam etti. Çitlere 
tutunarak kendisini yukarıya doğru çekti. 

Yeniden ayaklarının yere bastığını, çitlerin yardımıyla da olsa yerden kalkabildiğini görmek kendisini özgür 
hissettirmişti. Bu zorluk karşısında inatlaşmaktan başka çaresi yoktu. İnadına sarıldı ve çitlere tutunarak 
bacaklarını arkasından sürümeye devam etti. Özgürlüğe uzanan patika bir yolda binbir güçlükle ilerlemeliydi 
artık.
Sonraki günlerde de çitin kenarında kimseden yardım almadan aynı eylemi tekrar etmeye başladı. Öylesine 
azimli ve kararlıydı ki sonunda bu azminin ve kararlılığının karşılığını görmeye başladı. İlk başta ayakta 
durabilmeye, sonra yürümeye ve son olarak da koşmaya başladı.
Daha yürüyebilmeye başladığı ilk gün okuluna geri döndü. Bu kez her şey eskisinden farklıydı. Bacaklarını 
kullanamadığı günlerde yaşadığı esaretin acısını çıkarmalıydı. Artık okuluna yürüyerek değil koşarak gidiyordu. 
Ancak bu da özgürlüğünün tadını çıkarmaya yetmiyordu. O yüzden okuduğu kolejdeki atletizm takımına katıldı.
Şubat 1934'te New York'ta Madison Square Garden'da, hayatta kalması beklenmeyen, yürüyebilmesi hiç 
düşünülmeyen, koşabilmesi hiç umulmayan bu genç, azimli ve kararlı adam, Dr. Glenn Cunningham, dünyanın 
en hızlı 1 mil. koşucusudur ve "Amerika'nın gelmiş geçmiş en hızlı bir mil koşan atleti" unvanına sahip kişidir.

DR. GLENN CUNNINGHAM’IN
HİKAYESİ
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toplumsal servet

Gayrı Safİ Yurt İçİ 
Hasıla (GSYH)

BÜTÇE DENGESİ

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ ekonomi

"Ekonom� Haberler�"n�n 
anlaşılmayan zor d�l� neden�yle  
gazete/�nternet haber 
portallarının okurlarına  pek 
fazla h�tap edemed�ğ�n� söyleye-
b�l�r�z. Sıkı haber tak�pç�ler�n�n, 
satır arası mesajları cımbızla 
çeken d�kkatl� gözler�n, 
gazeteler�n/portalların ekonom� 
sayfalarında aynı �lg�y� 
göster(e)med�kler� b�l�nd�k b�r 
gerçek. Kel�meler� tek tek  
okuyup geç�yor olma durumu, 
çoğumuzun genel b�r anlam 
çıkarmakta zorlanıyor oluşu 
ekonom�y� "anlaşılmazlık" 
noktasına �t�yor. Bu konuda 
sorunun okuyucuda olduğunu 
düşünenlerden değ�l�m. Aks�ne 
günlük hayatta en çok etk�len-
d�ğ�m�z ve düşündüğümüz konu, 
ekonom�k yaşam ve �l�şk�ler 
olduğundan, okuyucuların bu 
haberlere d�kkat ett�ğ�n� 
düşünüyorum. 

Ekonom�k gel�şmeler� kavramak 
ve okurken anlamak �ç�n nere-
deyse uzmanlık düzey�nde b�r 
b�lg� gerekmekted�r. Bu yazıda 
amacımız günlük hayatımızda 
kullandığımız ya da ekonom�k 
olayları   

B�r ülkede 1 yılda üret�len bütün 
n�ha� malların ve h�zmetler�n toplam 

değer�d�r. GSYH ölçüleb�l�r b�r 
kavramdır. Ekonom�k ölçümler �ç�n 
zaman d�l�mler� öneml�d�r. Burada 
standart zaman d�l�m� 1 sened�r. 
GSYH �ç�n öneml� olan devlet 
sınırları �ç�nde, o yıl boyunca, 
tüket�mde ve yatırımda kullanılan 
ürünler�n p�yasadak� parasal 
değer�d�r. Sadece p�yasada satmak 
üzere üret�len mal ve h�zmetler 
GSYH'ye dah�l ed�l�r.

�l�şk�lend�rmem�ze yardım eden bazı 
�kt�sad� ter�mler üzer�ne düşünmek. 
Gel�n, ş�md� bu ter�mlerden 
b�rkaçına göz atalım.

Tab�at varlıkları ve �nsanların 
geçm�şte üret�p hâlâ üret�mde ve 
tüket�mde yararlandığı tüm madd� 
varlıklar, toplumun servet�d�r. 
Toplumsal servet�n �ç�nde �nsanların 
ürett�ğ�, �nşa ett�ğ� unsurlara gen�ş 
anlamda sermaye den�r. Toplumsal 
servet�n herkese a�t olan, kamu 
mülk�yet� ve özel mülk�yete a�t 
kısımları vardır. Sermayen�n el 
değ�şt�rmes� toplumsal servet� 
artırmaz ya da azaltmaz, sadece 
sah�pl�k �l�şk�s�n� değ�şt�r�r. Yatırım 
faal�yet� �se genel anlamda toplumsal 
servet� artırıcı özell�k taşır.

Bütçede g�derler�n gel�rler� aşması 
hal�ne bütçe açığı den�r. B�r devlet 
bütçe açığı vermey� planlayab�l�r. Bu 
durum ekonom�de b�r sorun olarak 
görülür. Devletler bu durum karşı-
sında, devlet bankasına borçlanab�l�r, 
yan� merkez bankasının banknot 
basması emr� vereb�l�r, bu karar 
en�asyon artırıcı b�r etk� oluşturur.  
Ya da devlet, tahv�l ve bono satarak 
özel kes�me borçlanab�l�r. Üçüncü 
seçenek �se devlet�n kamu varlıklarını 
satışa çıkarması, yan� özelleşt�rme 
yoluna g�tmes�d�r.

ekonomİ 
terİMLERİNE 
NE KADAR 
AŞİNASINIZ?

son dakika... Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Ekim ayı 'Para Poli�kası Kurulu (PPK) toplan�sının ardından 

yap�ğı açıklamada faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini duyurdu. Piyasaların beklen�leri paralelinde gelen 

karar sonrası döviz kurlarında kayda değer bir değişiklik yaşanmadı ve dolar 3,7760 lira, euro ise 4,4630 lira 

seviyelerinde dengelendi. (26/10/2017,  www.cnnturk.com.tr haber sitesinden alın�dır.)

26 Ekİm 2017 tarİhİnde Merkez Bankası önemlİ bİr karar açıkladı. İnternet haber portallarına "son 
dakİka" olarak düşen bu haber, bİrçoğumuz İçİn son dakİka olması dışında pek de öneme sahİp değİl, 

tıpkı ekonomiİyİ doğrudan yöneten kurumlardan gelen açıklamaların çoğunda olduğu gİbİ…
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Genel anlamda başka 
ülkelerle kurulan 
�kt�sad� �l�şk�ler 
sonucunda oluşur.  
Car� açık üç temel 
�kt�sad� faal�yet başlığı 
altında hesaplanır, 
bunlardan b�r�nc�s� 
mal ve h�zmet 
t�caret�d�r. İk�nc�s� yurt 
dışında yapılan üret�m 
sonucunda ülkeye 
aktarılması ve ülkede 
üret�m yapan 
yabancıların yurt 
dışına döv�z 
çıkarmasından oluşan 
gel�r denges�d�r. 
Üçüncüsü, yurt dışına 
ver�len/yurt dışından 
alınan h�beler ve �şç� 
havalelerd�r. Genel 
anlamda bedel� 
�stenmeyen, mal- 
h�zmet karşılığı 
olmayan para 
aktarmasıdır. Bu 
hesaplamada, bu üç 

başlık altındak� 
faal�yetlerde, yurt 
dışına 
aktarılanların,yurt 
�ç�nde aktarılanlardan 
parasal olarak fazla 
olduğu durumda car� 
açık oluşur. 

değ�ş�m�n�; üret�m 
teknoloj�ler�, tüket�c� 
terc�hler�, devlet�n 
verg� ve destekleme 
pol�t�kaları ve üret�m�n 
doğal şartları etk�ler. 
En�asyonun b�r sorun 
olarak algılanmasının 
sebeb�, gel�re ve 
paranın tasarruf 
saklama �şlev�ne 
olumsuz etk�s�d�r.  
En�asyon artışı, 
tasarrufunu para 
olarak tutan k�ş�ler�n 
reel olarak mal ve 
h�zmet alım gücünü 
azaltır. Burada öneml� 
olan fiyatların sürekl� 

B�r ekonom�dek� para stoku anlamında 
kullanılmaktadır. (Paranın �şlev� fazla 
olduğundan, b�z burada para stokunu 
dolaşımda olan ve mevduatlarda olan 
para olarak düşünel�m.) Merkez Bankası 
para basarak var olan mevcut para 
stokunu artırır, yan� Merkez Bankası 
para arzını doğrudan etk�leyeb�l�r.

"Marko�kt�sada G�r�ş, Cem Somel, Yordam K�tap,2014" tanımlarda 
kaynak olarak kullanılmıştır. 

artışlarından z�yade fiyatların artış 
oranıdır.

CARİ AÇIK

ENFLASYON

para arzı

ÖDEMELER DENGESİ
B�r ülkedek� yerleş�k 
k�ş� ve kurumların, 
yerleş�k olmayan k�ş� 
ve kurumlar (başka b�r 
ülkedek�) �le bel�rl� b�r 
zaman d�l�m� �ç�nde 
yaptığı �kt�sad� 
�şlemler�n kayıtlarını 
gösteren b�r tablodur. 
Ödemeler tablosu �k� 
kısımdan oluşur. 
Bunlardan b�r� car� 
�şlemler hesabıdır. 
İk�nc�s� sermaye 
hareketler�d�r.  

İlke YALÇIN

F�yatlar genel 
düzey�n�n sürekl� 
olarak yükselmes�ne 
den�r. Fakat tüm mal 
ve h�zmetler�n fiyat 
değ�ş�m� aynı oranda 
yaşanmaz. Bu duruma 
“görel� fiyat değ�ş�m�” 
den�r. Görel� fiyat 
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Jül Sezar 
(M.Ö. 100 - M.Ö. 15)
Rivayete göre bir zamanlar 

Numitar adında büyük bir kralın 

Romulus ve Remus adında ikiz 

torunları varmış. Bu torunlardan 

Romulus eski Roma öykülerinde 

Roma'nın yedi kralından ilki olarak 

anlatılır. Hatta Roma şehrinin 

ismini Kral Romulus'tan aldığı 

söylenir.

M.Ö. 100'lü yıllarda Roma 

dünyanın en güçlü ve en zengin 

şehirlerinden biriydi. Kurulduğu 

yıllarda başında krallar bulunan 

Roma bu dönemlerde konsüllerle 

yönetiliyordu. Roma'nın yönetimini 

elinde tutan iki konsül 

bulunuyordu ve bu konsüllerden 

birisi Sezar ailesindendi. Sezar 

ailesi soylarının Roma'nın 

kurucusu Romulus'a dayandığını 

iddia eden zengin bir aileydi. Bu 

soylu aileye M.Ö. 100 yılında yeni 

bir üye daha katıldı. Babası bu 

erkek çocuğuna ''kesilip alınan'' 

anlamına gelen ''Ceasar'' (Sezar)  

adını verdi. Bugünkü sezaryen 

işleminin isim babası olarak kabul 

edilmesi de buna dayanır.

Jül biraz büyüdükten sonra babası 

tarafından okuma yazma, 

matematik ve retorik (kalabalığa 

hitap etme sanatı) derslerine 

yönlendirildi. Retorik sanatında 

oldukça başarı gösterdi. Ne 

zaman bir konuşma yapsa 

etrafında kalabalık bir topluluk 

oluşmaya başladı. Uzun boylu, 

güçlü, keskin bakışlarının yanı sıra 

derin, gür bir sesi olan Jül zaman 

içerisinde Roma 

yönetimine katılmaya karar verdi.  

Akdeniz'de korsanlara karşı verdiği 

mücadeleler onu herkese tanıttı. 

Onun güçlü bir lider olabileceğine 

inanan halk artık Jül'e oy vermeye 

hazırdı. Ama bu iş nasıl olacaktı?

Roma'da zaten iki tane konsül 

vardı. Sezar'ın yönetime katılma 

isteğini gören Senato, Sezar'a 

İspanya'da yaşayan Romalıları 

yönetme görevini verdi. Bu durum 

her ne kadar Sezar'ın önemli iş 

tanımına uymasa da M.Ö. 69 

yılında adamlarıyla beraber 

İspanya'ya gitti ve burada çok 

çalıştı, eşkıyalara karşı mücadele 

etti ancak hep Roma'ya dönmeyi 

arzu eden Sezar Roma'ya döner 

dönmez iki konsülü de ikna 

ederek üçüncü konsül oldu. Artık 

ülkeyi üç güçlü adam yönetiyordu.  

Bu üçlü yönetime "üç lider" 

anlamına gelen Üçler Erki 

deniyordu. Ancak zaman 

ilerledikçe Roma halkı Sezar'ı daha 

fazla önemser hale geldi. 

Sezar'ın en çok fethetmek istediği 

topraklar Britanya'ydı. Sezar 

buranın fethinin kolay olacağını 

düşünüyordu ancak Britanya'da 

yaşayan iri yapılı cengaver bir halk 

vardı: Keltler. Sezar Keltlerle 

yaptığı savaşlarda Keltler'i yense 

de Britanya'yı tamamen ele 

geçiremedi. Halkına sadece 

başarılarından söz etti. Hatta 

Galya ve Britanya Savaşları 

hakkında bir kitap yazdı. Sezar'ın 

bu zaferleri onu Roma halkının 

gözünde bir kahraman yaptı. 

Ancak bu durum Senato'nun 

hoşuna gitmediği için Senato iki 

konsülden biri olan Pompey'i  

Sezar'a karşı kışkırtt. Sezar 

Britanya'dayken Pompey Sezar'a 

Roma'ya geri döndüğünde 

tutuklanacağını bildiren bir mektup 

gönderdi. Bu mektubu okuyan 

Sezar ordusunu topladı ve 

Roma'ya doğru yola çıktı. Roma 

sınırlarını oluşturan Rubicon 

Nehri'ni  M.Ö. 49'da geçti. 

Karşısına çıkmaya kimsenin 

cesaret edemediği Sezar henüz 

kral olmasa da artık Roma'nın en 

güçlü adamıydı ve Roma 

topraklarının tümüne 

hükmediyordu.

Gaius Julius Caesar büstü
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Sezar'ın Rubicon Nehri'ni geçerek 

Roma'ya hâkim oluşundan sonra  

Pompei Sezar'dan kaçarak Mısır'a 

sığındı. Bu durum üzerine Sezar 

ordusuyla birlikte M.Ö. 48 yılında 

Mısır'a bir sefer düzenledi. Mısır'ı 

bu dönemde iki kardeş 

yönetiyordu: Cleopatra adında bir 

kraliçe ve onun erkek kardeşi.

Sürekli kavga halinde olan bu iki 

kardeş Sezar'ın Mısır'a geldiğini 

duyduklarında kavga etmeyi 

bırakarak düşünmeye başladılar. 

Erkek kardeşin tekli ''Sezar'ın 

düşmanı olan Pompey'i tutuklayıp 

Sezar'a göndermek'' olurken, 

Cleopatra'nın kri ''Pompey'in 

kafasını keserek Sezar'a 

göndermek'' oldu. Neticede 

Pompey'in kafası bir torba içinde 

Sezar'a gönderildi.

Sezar Mısır Sarayı'na kadar gitti. 

Kraliçe Cleopatra Mısır'ın bütün 

zenginlikleriyle birlikte Sezar'ı 

karşıladı. Cleopatra'nın asıl niyeti 

Sezar'ı güzelliğiyle etkileyerek 

kardeşini öldürtüp tahta tek başına 

sahip olmaktı. Kendi güzelliğiyle 

birlikte tüm Mısır zenginliklerini de 

Sezar ile paylaşmayı vaat eden 

Cleopatra niyetine ulaşmıştı. Sezar 

kendisine aşık olmuştu. Ordusuna: 

"Cleopatra'nın kardeşine hizmet 

eden tüm Mısırlılarla savaşın!" 

emrini verdi. Cleopatra'nın kardeşi 

savaşta öldürüldü. Mısır'ın sahibi 

artık Sezar'ın sevgilisiydi.

Sezar'ın Roma'ya dönme vakti 

gelmişti ama o Cleopatra'dan 

ayrılamıyordu. Bu yüzden Mısır'da 

kalmaya devam etti. Ne var ki 

Roma'da bulunan senatörler 

Sezar'a saldırmak için Mısır'a 

kadar geldiler. Sezar da ordusunu 

toplayarak Senato ordusunu çok 

kısa sürede bozguna uğrattı. Bu 

zaferden sonra bir arkadaşı orada 

savaşı anlatmasını istediğinde 

şöyle demişti: "Üç kelimeyle 

tanımlayabilirim: Veni, vidi, vici." 

Bir diğer değişle: "Geldim, 

gördüm, yendim!"

Sezar nihayet Mısır'dan ayrılıp 

Roma'ya geri döndüğünde artık 

kimse onunla uğraşmıyor, halk 

onu çok seviyordu. Burada ömür 

boyu sürecek diktatörlüğünü 

kurmuştu.

Sezar diktatör olur olmaz 

Senato'nun yetkilerini elinden aldı. 

Artık yalnızca Sezar savaş ilan 

edebiliyor, vergileri artırabiliyor ve 

kanunlar koyabiliyordu. Kendi 

resmini bastırdığı paralar çıkardı. 

Halkı eğlendirmek için Gladyatör 

dövüşleri ve araba yarışlarına çok 

para harcadı. Ancak Sezar halkı 

kızdıran iki şey yaptı: Birincisi 

senatoyu toplayarak kendisine kral 

denmesini istedi, ikincisi 

kendisinden sonra, yeğeni 

Octavian'ın kral olmasını istedi. 

Senato bu durum karşısında şok 

olmuştu. Kendi krallarını kendileri 

seçmek istiyordu. Sezar'ın 

arkadaşı da olan Brütüs adındaki 

bir senatör: "Sezar'dan kesin 

olarak kurtulmalıyız." dedi, diğer 

senatörler kabul ettiler ve planlar 

yapıldı. 

Sezar kendisine yönelik 

komplolardan habersiz tapınağa 

gittiği sırada bir falcı yanına 

gelerek "Sezar! Sezar! 15 Mart'a 

dikkat et!" diye fısıldamıştı 

kulağına. Ayrıca karısı rüyasında 

Sezar'ı bıçaklanırken görmüş ve 

"Bugün 15 Mart. Lütfen evde kal." 

demişti.

Bu olaylara "Saçmalık!" diyerek 

geçen Sezar, Senato binasının 

yolunu tuttu. Toplantı sırasında 

kardeşi sürgüne gönderilen bir 

senatör söz alarak kardeşinin geri 

dönmesini istedi. Sezar'ın bu 

konuyu sonra konuşmaları 

gerektiğini söylemesi üzerine 

senatör birden yerinden fırlayarak 

"Arkadaşlar, haydi ne bekliyoruz?" 

diye bağırdı. Brütüs ve diğer iki 

senatör bıçaklarını çekerek 

Sezar'ın üzerine atladılar. Sezar 

Brütüs'ün bu komploda yer 

aldığını görünce gözlerine 

inanamadı. "Et tu, Brute?" dedi 

güçlükle soluyarak. Latince olan 

bu sözler "Sen de mi Brütüs?" 

anlamına gelir. Sezar M.Ö. 15'te 

Senato binasında uğradığı suikast 

sonucunda can verdi. En büyük 

Romalı Sezar kendi arkadaşları ve 

vatandaşları tarafından 

öldürülmüştü.

Fransız arkeolog Franck Goddio'nun verdigi 

bilgilerle yapılan Kleopatra resmi

Özgür YILDIZ
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Şu Çoban Dedİklerİ…

Başka bir ifadeyle belli bir ihtisası gerektirir. Sürünün nerede, nasıl, ne zaman yatırılacağı, gezdirileceği, otlatılacağı, 
sulanması, sulama yer ve zamanı çobanın bilmesi gereken uygulamalardandır. Çoraklık dönemlerde, sürüyü bulaşıcı 
hastalıkların bulunacağı alanlara sokmamak, doğum zamanlarında gerekli tedbirleri almak, otlakları ve ot çeşitlerini bilmek; 
hayvanların sağlığı konusunda pratik bilgi ve donanıma sahip olmak çobanlığın olmazsa olmazlarındandır. Kendi arasında 
kimi farklılıkları da vardır çobanlığın. Mesela sığır çobanları "sığırtmaç" olarak adlandırılır. Kaz çobanları ise daha ziyade 
kızlardan olur.

İnsanlığın en eski mesleklerinden biridir, çobanlık… Küçükbaş ve büyükbaş hayvanları 
gütmektir işi. İlk bakışta basit gibi görünen bu mesleğin türlü türlü incelikleri vardır.

Roma'yı Kuran 

Çobanlar

Batı mitolojisinde, Roma'nın 
kuruluşunda çobanlığın rolü 
vurgulanır. Aeneas 
soyundan gelen Rhea Silvia 
(Ilia) ile Mars'ın iki ikiz 
çocuğu doğar. Amcaları kral 
Amulius çocukların ileride 
kendi tahtına göz 
koyabileceğini 
düşünmektedir. Bu nedenle 
Rhea Silvia'yı öldürür. 
Bebekleri ise boş bir tekneye 
bindirerek taşmak üzere 
olan Tiber Nehri’ne bırakır. 
Nehrin taşması ile tekne 
karaya vurur ve parçalanır. 

götürürler. Numitor ikizlerin 
torunları olduğunu anlar ve 
onlarla iş birliği yaparak 
Amulius'u devirir. Numitor 
kral olur.

Çobanlık peygamber 
mesleğidir. İrili ufaklı tüm 
peygamberlerin, özellikle 
semavi dinlerin güzide 
peygamberlerinin 
geçmişlerinde koyun gütmüş 
oldukları bilinir. Hz. 
Peygamber, Mekke'deki 
günlerini, Saadoğullarının 
yurdunda bulunduğu yıllarda

Dişi bir kurt bebekleri bulur 
ve emzirir. Sonra onları 
Picus adında bir çoban 
bulur ve evine götürür. 
Karısı Canenzo bebekleri 
sever ve onları kendi 
çocukları kabul eder. Picus 
ve Canenzo bebeklere 
Romulus ile Remus ismini 
verip onları büyütürler. 
Çocuklar büyüyünce 
babaları gibi çobanlık 
yapmaya başlarlar. Bir gün 
kral Amulius'un askerleri ile 
çobanlar arasında bir 
tartışma çıkar. Askerler 
Remus'u yakalayarak gerçek 
dedeleri olan Numitor'a 

sütkardeşi ile koyun ve 
kuzuları otlatıp çobanlık 
yaparak geçirmiştir. 
Peygamberlerin çobanlık 
yapmaları, âlimlerce "Risâlet 
görevini aldıklarında 
ümmetlerine şefkat ve 
merhamet duyguları ile 
muamele etmeleri için bir 
hazırlık dönemi olarak 
çobanlık yapmışlardır" 
şeklinde tevil edilir. 
Çobanların piri Hz. Musa 
imiş, mitoloji öyle der. 
Üveys'ül Karanî de 
çobanlığın ulvi 
şahsiyetlerinden sayılır, deve 
çobanı olmasıyla.

Peygamber 

çobanlar

aktüel
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Destan kahramanı 

Karacuk çoban

Tuva Türklerinin 
kahramanlık destanlarından 
olan Bayan Toolay'da, Karatı-
Kaan tarafından babası ve 
anası öldürülen kahraman, 
Karatı-Kaan'ın obasında 
çobanlık yaparken bir gün bir 
tayla karşılaşır. Tay ona, 
mağarada babası tarafından 
saklanan eşyalarını ve savaş 
teçhizatlarını nasıl bulacağını 
anlatır.

Dede Korkut boylarında 
Karacuk Çoban, Kazan 
Han'ın yanında çobanlığının 
yanı sıra düşmanla 
mücadelede olağanüstü 
gayretleri ile öne çıkan bir 
yiğittir. Kazan Han'ın avda 
olduğu bir esnada evine 
saldıran düşman bununla da 
kalmaz, onun sürülerini de 
yağmalamak ister. Ancak 
sürünün çobanı Karacuk 
Çoban düşmana karşı koyar. 
Sapanıyla düşmana koca koca 
taşlar, taş kalmayınca sürüden 
koyunları atarak onları sürüye 
yaklaştırmaz. Kazan Han 
düşman üstüne giderken 
Karacuk Çoban'ın    
gelmesini istemez ve onu bir 
ağaca bağlar. Karacuk Çoban 
bağlı bulunduğu ağacı 
yerinden söker ve sırtında 
ağaçla Kazan Han'ı takip 
eder.

Efsane bu ya, bir yerde günahkârın biri ölür, halk o 
denli nefret etmektedir ki kimse onu gömmek 
istemez. Yörede sözü dinlenen bir ulu zata durumu 
aksettirir ve ondan tavsiye alırlar. Ulu zat "Issız bir 
yere bırakılsın" der gönülsüzce. Söylenen yapılır, 
günahkâr bırakılır ıssız bir yere. Günlerden sonra 
tavsiyeyi veren ulu zat, rüyasında günahkârın ihtişam 
içinde ve mutlu bir halde bir yerde oturduğunu 
görür. Durumu hayra yorar ama düşünmeden de 
edemez. Sorar yöre halkına, günahkârın hangi 
mahalle atıldığını. Tarif  ederler kendisine. Ulu zat 
düşer yola, söylenen yere gelir. Ama ortalıkta 
mevtadan ne kalıntı, ne eser vardır. Etrafa göz atar, 
karşı bayırda bir sürü görür ve oraya doğru gider. 
Selam verir çobana, durumu anlatır. Çoban cesedi 
gördüğünü ve civarda bir yere gömdüğünü söyler. 
Ulu zat merakla ne dua okuduğunu sorar. Çoban, 
"Ben dua filan bilmem, okumam yazmam yoktur" 
der ve ilave eder, "Cesedi gömerken yukarıya 
bakarak, Allah'ım sana bir misafir yolluyorum. Ben 
şu koyuncuklara, kuzucuklara nasıl davranıyorsam 
sen de buncağıza öyle bak dedim".

Kırşehir'deki Beştaş 
rivayetine göre, Hacı Bektaş 
Veli'nin çobanlık yaptığı bir 
gün, çobanlık sırası 
kendisinde olan, fakat işine 
gelmediğinden yapmak 
istemeyen Saru Han çıkagelir 
ve Hünkâr'dan  kendi 
sığırlarına da çobanlık 
etmesini ister. Ancak bu 

adam edepsiz ve 
görgüsüzdür. Bu yüzden 
Hacı Bektaş Veli onun 
hayvanlarına bakmak istemez 
ve "Senin sığırlarına çobanlık 
etmem ve beş taş şahidim 
olsun ki, sığırlarını kurt 
kaparsa karışmam" der. Fakat 
adam dinlemez ve çeker 
gider. Akşam Hacı Bektaş 
Veli sığırlarla döner, fakat 
Saru Han'ın sığırları 
olmaksızın. Zira onun 
sığırlarını kurt kapmıştır. 
Hacı Bektaş Veli'ye sorunca, 
Hünkâr'dan "Sana, 
hayvanlarına çobanlık 
etmeyeceğimi ve kurt kaparsa 
karışmayacağımı 
söylemiştim" karşılığını alır. 
"Kim nereden biliyor böyle 
söylediğini, tanığın var mı ki" 
der adam. Hacı Bektaş Veli 
de "Elbette var" diyerek onu 
beş taşın yanına götürür. 
Sorduğu zaman beş taş 
birden dile gelir: "Tanıklık 
ederiz ki, Hünkâr'ımız onun 
sığırlarına bakmayacağını ve 
kurt kaparsa karışmayacağını 
söyledi" der. Herkes çok 
şaşırır ve Hacı Bektaş-ı 
Veli'nin haklı olduğunu anlar. 
Bunun üzerine adam taşa 
döner.

Bİr çoban velİ

Çobanın duası
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İtalyan diktatörü Benito Mussolini, Türkiye'yi 
de hedef  alan abuk sabuk nutuklar atıyordu. 
Aynı günlerde Gâzi Mustafa Kemal Atatürk, 
Antalya'ya gitmektedir. Yolda mola verildiği bir 
sırada, uzaktan bir türkü sesi Atatürk'ün ilgisini 
çeker. Etrafa bakılır, türküyü bir çoban 
söylemektedir. Ata, çobanı getirmeleri için emir 
verir, getirirler. Çocuk yaşını henüz geçmiş bir 
genç çoban… Atatürk sorar: "Türküyü sen mi 
söylüyorsun?" Çoban: "Evet" diye cevap verir. 
Ata: "Sesin çok güzel, okuman da fena değil. 
Burada da söyle de dinleyelim" der. Genç çoban 
nazlanmadan, yadırgamadan türküye başlar bir 
daha: "Demirciler demir döğer tunç olur / 
Sevip sevip ayrılması güç olur..." Türkü 
bittiğinde Atatürk ellerini çırpar, alkışlar 
çocuğa. Yüksek sesle: "Biis... biis!" diye bağırır. 
Genç çoban bundan hiçbir şey anlamaz, şaşkın 
şaşkın Ata'ya bakarken Atatürk izah eder: "Biis 
demek, beğendik, bir daha söyle, tekrar et 
demektir." Çoban türküyü tekrarlar. Atatürk, 
cebinden elli lira çıkarıp çobana verir. Çoban 
paraya bakar ve memnun bir tavırla: "Biis... 
biis!" diye bağırır. Atatürk, bu zeki hareket ve 
cevap karşısında o kadar memnun olur ki, bir 
elli liralık daha çıkarıp verir ve yanındakilere: 
"İmkân olsaydı da, Mussolini şu sahneyi 
görseydi ve cevabı işitseydi, hangi millete nutuk 
attığını anlardı." der.

Atatürk ve küçük çoban

aktüel

doğumu yaklaşan hayvanları doğurtur, cılız ve güçsüz 
yavrulara gerekli müdahaleyi yapar, hekimdir çoban. 
Hâkimdir, bütün hayvanların karınlarını doyurmak için 
gereken her türlü işi yapar, aralarında ayrım yapmaz, 
âdildir tüm sürüye karşı. Azığını böler, paylaşır köpeğiyle, 
bencil değildir; dosttur, arkadaştır çoban.
 Unutmadan, salatanın hası onun adıyla anılır. Çoban 
kavurmaya ancak vejetaryenler hayır der. Çayın kallavisini 
çoban demler isli mataralarda, ehlikeyiftir…
 Peki, ben dokuz yıllık çobanlık deneyimimin bana 
kattıklarını nasıl yadsıyabilirim? Müthiş doğada yüzümde 
rüzgârların ılık eli ufka bakarak geçirdiğim o dingin 
günlerin ufkumu genişletmediğini,  hayata bakışımı 
derinleştirmediğini nasıl iddia edebilirim? Edemem 
elbette.

 Esasen toplumda pek de önemsenmeyen bu meslek 
oldukça hassas bir iştir. Önemsizliğinin kaynağı da 
bilgisizliktir. Ağzı var dili yok bir sürü hayvancağızı 
memnun etmek; basit, kolay ve herkesin harcı bir iş 
değildir. Kötü kalpli, merhametsiz, kıskanç ve muhteris 
insanlardan çoban olmaz. O tür insanların çoban olması, 
sürü için zül sayılır. Ayrıca bu yapıdaki insanlar için 
çobanlık da yapılmaz. Peki, kötü çoban yok mu? Dokuz 
sene sığır gütmüş bir sığırtmaç, bir çoban olarak derim ki 
vardır elbette. İnsanların iyisi kötüsü olduğu gibi 
çobanların da iyisinin yanında kötüleri de vardır. Ancak 
kötü çobanların hayatımızda anlamı olmadığı için 
yazımızda da yeri olmamalı. 
 Çoban tabiatın nabzını tutar, bilgindir. Ne zaman 
yağmur yağacak, ne zaman rüzgâr esecek bilir yılların 
tecrübesiyle… Kayadan düşen, bayırda kayan ve bu 
yüzden yaralanan, saldırıya uğrayan hayvanları tedavi eder; 

Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN

Sözün Özü
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E  LD İ SI

ET SR İA

2015
S�nce

MTA Tab�at Tar�h Müzes�

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ biz

M�lyonlarca yıl önce nesl� tükenen 
d�nozorlarla zamanda yolculuk yapan öğrenc�ler�m�z.
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9 ve 10.sınıf  öğrencilerimizden oluşan 
koromuz Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ biz

fİKİRLER
ÖLMEZ.

10 kasım’da ata’mızı andık.

 12.sınıf  öğrencimiz
Ali Arda ANIT

12.sınıf  öğrencimiz
Murat Can MIHÇI

12.sınıf  öğrencimiz
Sude GÜLOĞLU 





 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ gezi

New York
uyumayan şehir 
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THE BIG APPLE
"Uyumayan şehirde uyanmak" diyor Frank Sinatra.  Söz konusu New York City olunca benim için anlatmaya 

nereden başlayacağımı bulmak biraz zor, o yüzden Sinatra'dan yardım alıp kahvemi yudumlayarak başlıyorum 

yazıma. 

Her şeyin uçarcasına akıp gittiği; dizilerde, lmlerde, kitaplarda gitmeden bile yaşanması mümkün olan bu şehir, 

insanı nasıl olduğunu anlayamadan içine çekiyor. Manhattan'dayken dünyadaki her şeye sahip bir adada olduğunuzu 

hissediyorsunuz. Her şey o kadar gösterişli ve büyülü ki, Amerikalıların dünyayı oradan ibaret sanmalarına 

şaşırmamak gerek. Gördüğünüz 

her şey fazlasıyla kusursuz. İşte bu 

sebepten aslında bir pazarlama 

stratejisinin içerisinde olduğunuzu 

anlayamıyorsunuz bile. İnsan çok 

kısa bir süre sonra bu koşturmacalı 

şehrin enerjisine adapte oluyor ve 

Amerikan rüyası sanırım bu 

noktada başlıyor. Her köşe başında 

bir diziden veya lmden sahneler 

anımsıyorsunuz. Sokaklarda dans 

eden caz notaları metronun 

gürültülü sesine karışıyor. 

Yerlerden yükselen dumanlar, helal 

yemek satan Müslüman satıcılar, 

yerlerde yatan evsizler, ellerinde 

enstrümanlarıyla koşturan 

Broadway müzisyenleri "Evet, 

burası Manhattan" dedirtiyor 

insana. 

New York, gezmesi çok kolay bir 

şehir. Çok gelişmiş bir metro ağı 

var. Sanki yıllardır orada 

yaşıyormuşsunuz gibi istediğiniz 

yeri kolayca bulmanız mümkün. 

SoHo'dan Fifth Avenue'ya, 

JFK'den Times Meydanı'na 

kısacası şehirde aklınıza 

gelebilecek her noktaya metroyla 

ulaşmak çok kolay. Manhattan'da 

traği göze almak büyük cesaret 

istediğinden, sokaklarda yaşayan 

evsizler, en zengin                          

iş adamları, müzisyenler, 

oyuncular, öğrenciler yani orada 

yaşayan herkes metro kullanıyor. 

Bu uyumayan şehrin insanları 

hayatlarını daha kolay hale 

getirmek için lüksü değil pratikliği 

tercih ediyorlar. 
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NEW YORK CITY’DE NERELERİ GÖRMELİ?

TIMES SQUARE

CHRYSLER BUILDING

GRAND CENTRAL TERMINAL

EMPIRE STATE 
BİNASI

Bu şehİr “Gezdİm ve bİttİ” 
denİlemeyecek kadar çok 
görülmeye değer yere 
sahİp. Yanİ sadece Times 
Meydanı'nı ve Özgürlük 
Anıtı'nı görmekle 
bİtmİyor.                
Şehri gerçekten 

anlayabilmek adına 

detayları kaçırmamak 

daha doğrusu gerçek 

bir New Yorker gibi 

yaşamak gerekiyor. 

Bu tabii ki bir 

haftalık ziyaretle 

mümkün olamıyor. 

Benim New York'u 

gerçek anlamda 

yaşamam yıllarımı 

aldı diyebilirim. 

New York'un turistik 

yerlerinin neredeyse 

hepsi Manhattan'da, 

o yüzden tamamına 

değinemesem de 

önemli noktalarıyla 

hızlı bir Manhattan 

turu yapalım 

hazırsanız. 

Bu bina gerçekten 

görkemli ve estetik bir 

duruşa sahip. Chrysler 

Binası’yla ilgili 

yapabileceklerimiz 

fotoğrafını çekmekle 

sınırlı olsa da 

gitmişken görmeden 

dönmeyin diyorum. 

İç mimarisi o kadar güzel ve o kadar bir lm 

sahnesinden fırlamış gibi ki, insan kalabalığın    

arasında yıllardır görmediği bir sevdiğini 

görecekmişçesine havaya girip kendini o lmin başrolü 

zannediyor. İlk büyüsünü kaybedince, benim gibi 

sadece kahvesini alıp terminalde bedava wi- 

kullananlar da vardır eminim.

Turumuza en klişe yerlerden biriyle başlayalım. Eğer 

Times Square'deyseniz gerçek bir turistsiniz. Çünkü 

gerçek New Yorkerlar çok gerekmediği müddetçe 

buraya uğramazlar. Ama gitmişken bir müzikal 

izlemek de fena olmaz diyorum ve kesinlikle bir 

Broadway gösterisi görmeden oradan ayrılmayın 

diyorum. 

Bu bina gerçek bir 

sembol niteliğinde. 

Empire Statesiz 

bir New York 

kartpostalı dahi 

düşünülemez. 

Eğer New York'a 

bir gökdelen 

tepesinden 

bakmak isterseniz 

biraz pahalı olsa 

da muhakkak o 

bitmek bilmeyen 

sırayı göze alıp 

Empire State'in 

102.katına 

çıkmanızı 

öneriyorum. 

FLATIRON
Üçgen şeklindeki,    

New York'un en 

güzel 

binalarından biri 

olan Flatiron'ın 

fotoğrafını 

çekmeden 

dönenleri New 

York'a gitmiş 

saymıyoruz. 
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CENTRAL PARK

JOHN LENNON ANITI

Bu park anlatılamayacak kadar çok güzelliğe sahip. Yoga yapanlar, koşanlar, faytona binenler, fotoğraf çekenler, 

uyuyanlar, resim yapanlar, karşılık beklemeden müzik yapanlar, ünlüler, az ünlüler, çocuklar, yaşlılar… Herkes için 

ortak huzur barındıran bu park, en yeteneksiz insana bile şiir yazdırabilecek kadar güzel. 

John Lennon sever misiniz bilmiyorum ama benim için şarkılarında yarattığı ütopyalarla gelmiş geçmiş en güzel 

insanlardan birisi.   

72 West Caddesi'nden 

Central Park'a 

girerken onun tam 

vurulduğu noktaya 

gelmiş oluyorsunuz. 

O daireye ne zaman 

girsem "Uğruna 

ölecek veya 

öldürülecek bir şey 

yok, hayal et bütün 

insanların barış 

içinde yaşadığını" 

sözlerini düşünüp 

üzülürüm. Eğer 

yolunuz oradan 

geçerse siz de John 

Lennon için bir gül 

bırakabilirsiniz. 
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New York, bahsettiğim gibi görülecek 

çok noktaya sahip olduğundan 

planlamanızı iyi yapmanız gerekiyor. 

Eğer bir rota belirlemezseniz, 

görmek istediğiniz birçok yeri 

görmeden geri dönebilirsiniz.

ZAMANINIZI BOŞA HARCAMAYIN

NEW YORK  HAYATTA KALMA REHBERİ
New York'ta 

maddİ ve manevİ olarak yıpranmamak İçİn 
yapılması ve yapılmaması gereken 

önemlİ şeyler var. 

Herhangi bir şeyiyle ünlü bir restoranda 

yemek yemek isterseniz önceden 

rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. O 

sıranın nihayet biteceğini düşünüyorsunuz 

belki ama benden duymuş olun: bitmiyor. 

REZERVASYONSUZ ASLA!
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Amerika'da 

alışveriş 

yapmamak 

neredeyse 

imkansız, bunu 

biliyorum. Ama 

her şey o kadar 

göz alıcı ki bir 

bakmışsınız 

gününüzü 

alışverişle 

bitirmişsiniz. 

Planlı ve pratik 

olmakta fayda var 

diyorum. 

ALIŞVERİŞTE 
KAYBOLMAYIN

Asena ÜNAL

Bu şehir gerçekten 

pahalı bir şehir. Eğer 

bedava yapılacak 

aktiviteleri kaçırır ve en 

turistik yerlerde yemek 

yerseniz gerçekten 

günün sonunda 

üzülebilirsiniz. 

BÜTÇEYE DİKKAT EDİN
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BURAYI 

SİZİN İÇİN

AYIRDIK

İLETİŞİM: 0312 236 66 47




