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2017-2018 eğitim-öğretim sezonunda öğrencilerle son düzlüğe 

girmek üzereyiz. Büyük sınavlardan önceki son hazırlık, son 

çıkış. Stres? Strese yer yok. Bu maratonun hakkını vermek ve 

bitiş çizgisine gelirken neler yapabileceğinizi görmek için hem 

öğrencilere hem de velilere 28.sayfada yer alan Sınav Kaygısı 

konulu yazıyı tavsiye ediyorum.

Tabii hayat sınavlardan ibaret değil. Gezecek, okunacak, 

izlenecek ve dinlenecek bir dolu güzel şey var önümüzde. 

İlkbahar sayımızda Konya’dan Niğde’ye, oradan da Hatay’a 

değişik bir Anadolu turu sizi bekliyor. Bu sayfalarda gezdikçe 

Anadolu’nun “Medeniyetler Beşiği” unvanını neden hak 

ettiğini bir kez daha göreceksiniz.

Orhan Veli’nin “Beni bu güzel havalar mahvetti” dizesindeki 

güzel havalar, ilkbaharın ruhunu en iyi anlatan şeylerden 

biridir. Yenilik, tazelik ve canlılık dolu bir baharı, çocukların 

istismar edilmediği, kadınların canlarıyla, olmayan bedelleri 

ödemedikleri bir coğrafyayı, hayvanların şiddet görmediği bir 

dünyayı hayâl etmek bu mevsim de zor görünüyor. Yine de bir 

şey var ki, hiç değişmiyor: 

“Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak 

her şey.”

Kar yağdı, fırtına çıktı, 

sel oldu derken pek 

de kış gibi olmayan 

bir mevsimi arkamızda 

bırakmak üzereyiz. Şimdi yavaş 

yavaş baharı karşılama zamanı. 

Ruhumuzdaki ve kafamızdaki 

ağırlıklardan kurtulmak için, 

gelecek hayâlleri kurmak için, 

güneşin doğuşunu izlemek, arınmak, canlanmak için 

ilkbahardan daha güzel bir mevsim olamaz herhâlde.

Gökçe demİr
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Hygge 
Felsefes�

“EN MUTLU ÜLKELER”DEN SAYILAN DANİMARKA MUTLULUĞUN SIRRINI AÇIKLADI
B�rl�kte b�r ülke hayâl edel�m. Havası yılın yaklaşık 350 günü 
buz g�b� ve yağmurlu... Dünya üzer�ndek� konumu gereğ� yazın 
b�rkaç ayı har�ç har�ç bol bol karanlıkta. B�tmek b�lmeyen 
kışların b�r sonucu olarak hayat sabah 7 sularında ve karanlıkta 
başlıyor. Bu ülkede yaşayanlar eks�l� derecelerdek�, bol rüzgarlı 
ve yağmurlu sokaklara çıkıp b�s�kletle �şe g�d�yor. İş saatler� 
süres�nce şanslılarsa azıcık güneş görüp gene karanlıkta 
evler�ne dönüyor. Bu durumda hayatta kalma �ç güdüsü olarak 
yokluklar �ç�nde mutluluk yaratmak gerek�yor. B�razdan 
detaylıca konuşacağımız hygge kavramı da böyle ortaya çıkıyor. 
Dan�marka yokluklar �ç�nde mutluluk yaratma �ş�nde o kadar 
başarılı oluyor k� uzun yıllardır en mutlu ülkeler l�stes�nde başı 
çek�yor.



et b�r tanımı olmayan Nbu Danca kavram şöyle 
anlatılıyor: Sam�m� 

ortamlar yaratma sanatı , 
ruhun sıcacık h�ssetmes�, tüm 
s�n�r bozucu şeylerden uzak 
olma durumu, rahatlatıcı ve 
mutluluk veren şeylerden key�f 
alma, en sevd�kler�nle b�rl�kte 
olma durumu... Hemen hemen 
her sene dünyanın en mutlu 
ülkes� seç�len Dan�marka'da 
hygee bayağı öneml� b�r 
kavram. Hygge'ye ulaşmayı 
sağlayan şeyler �se Dan 
dostlarımıza göre aşırı bas�t. 
Sevd�kler�m�zle ev buluşması, 
doğada vak�t geç�rmek, sıcacık 
b�r �çecek, fırından yen� çıkmış 
kurab�ye, mumlarla 
aydınlatılmış b�r ortam, rahat 
ve m�n�mal mob�lyalar, sıcak 
şarap, yün çoraplar ve rahat ev 
g�ys�ler� vb…

Dan�markalılar Hygee 
kavramını o kadar 
ben�msem�şler k� bu sözcüğü 
sıfat ve fi�l olarak da 
kullanıyorlar. Mesela b�r 
durum çok hygge �se sıfatı 
"hygeel�g" veya "hyggel�ght" 
oluyor. "Ne kadar hyggel�g b�r 
sofra!" veya "Acaba 
m�safirler�m�z d�led�kler� g�b� 
hygel�ght olab�ld�ler m�?" g�b� 
cümlelerle günlük hayatta o 
kadar çok kullanılan b�r kel�me 
k� Danca öğrenenler�n �lk 
öğrend�ğ� kel�melerden 
oluyormuş �ster �stemez.

Kopenhag'da yer alan Mutluluk 
Araştırma Enst�tüsü'ne göre 
(evet, gerçekten böyle b�r 
enst�tü var) kal�tel� b�r şek�lde 
hygge ruh hâl�ne g�rmek �ç�n 10 
maddel�k b�r man�festo var. 

Ned�r bu 
Hygge?
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Hygge Man�festosu
Anda kalmak 
Anda kalma felsefes� "m�ndfulness" 
adıyla trend olmadan evvel Dan 
dostlarımız bu �ş� çözmüş. Hygge 
yaşamak �ç�n ekranlara bakmamak, 
yaşanan ana odaklanmak ön koşul.

Atmosfer 
Işıkları kısın veya 
kapatın. Mumlarla 
bol bol "doğal ışık" 

yaratın.

Küçük key��er 
Kahve, ç�kolata, m�n�k tatlılar vs. hygge 
felsefes�n�n olmazsa olmazı. Zaten sanırım 
�kl�mle alakalı olarak Avrupa kıtasında 
kuzeye g�d�ld�kçe yıllık tüket�len şeker 
m�ktarının arttığı görülüyor.

Eş�tl�k
İşte ben�m en sevd�ğ�m madde… 
Sevd�kler�n�zle toplandınız, ağız tadı �le 
hygge olacaksınız. Öyle ev sah�b� - m�sa-
firc�l�k oynamak yok. Herkes her �ş�n 
ucundan tutacak. O sofra b�rl�kte hazır-
lanacak, b�rl�kte toplanacak. K�mse ev 
sah�b�n�n m�safir ağırlama yetenekler�n� 
değerlend�rmeyecek. Herkes eş�t, k�mse 
ev sah�b� veya m�safir değ�l, oh m�sss.

Uyum 
Kend�n� kanıtlama, yarışma 
olmadan çevre �le uyum �ç�n-
de olma durumu. Yan� ego 
yapmak, övünmek, göster�ş 
yapmak yok d�yorlar k�barca.

M�nnettarlık 
Küçük, büyük fark etmeden el�m�zdek� şeylere müteşekk�r 
olma durumu. O anda el�m�zde tuttuğumuz b� kupa sıcak 
çay da olur, kucağında oturduğumuz sevg�l�m�z de. Hayd� 
sah�p olduğumuz �r�l� ufaklı güzell�kler� sıralayıp 
şükredel�m. Zaten bunu yapana karada ölüm yok.

Ateşkes 
Hygge ortamında olaylar, gerg�nl�kler yok. "No more drama �n my l�fe" d�yorlar. 

S�yaset, d�n g�b� gerg�nl�k çıkab�lecek konuların hygge ortamında yer� yok.

Rahatlık 
Rahat 
koltuklar, 
g�ys�ler �le 
kend�n� 
salıvermek, 
zorlamaktan 
uzak 
durmak.

B�rl�ktel�k 
Bu �çt�ğ�m�z b�r kahve de olab�l�r, yanımızdak� sevd�kler�m�z de 

olab�l�r. Tamamen "b�rl�kte" ve mutlu h�ssetme hal�.
Sığınak 
Hyggel�g 
duruma 

er�şmek �ç�n 
güvende 

h�ssetmek, 
tehl�keden 

korunduğunu 
b�lmek şart.
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Hygge İç�n Bazı Öner�ler

Kaynak:
http://zeynepcansoylu.com/dunyan�n-en-mutlu-ulkes�nden-�thal-hygge-felsefes�/
http://nord�ks�m�t.org/2017/06/hygge-dan�markal�lar�n-mutlu-yasam-sanat�/

1.   Hyggekrog. Yan� Türkçe meal� �le "hygge köşes�". Evde olur, 
�ş yer�nde olur kend�n�ze özel b�r köşe yaratıp burada 
zamanı durdurun. Anın tadını çıkarın ve key�f alın. Genelde 
cam önler�, mutfakta kaynamakta olan c�s�mlere yakın 
yerler, fırından gelen kokuların çek�m alanı g�b� öner�ler var.

2.   İmkânlar el ver�yorsa şöm�ne veya doğada yakacağınız ateş 
çünkü yanan odun ses� ve kokusu son derece hygge.

3.   Mumlar: Mum tüket�m�nde dünya 1.s� olan Dan dostları-
mızın b�r b�ld�ğ� var. Mum yakılan ortamda b�r sıcaklık, 
gerg�nl�k azalması oluşuver�yor.

4.   Doğada mümkün olduğunca fazla vak�t geç�rmek. Doğaya 
ne kadar yakın olursanız kend�n�z� o kadar rahatlamış 
h�sseders�n�z. 

5.   Ç�kolata ve har�ka tatlılar �le ara sıra kend�n�z� şımartmak.

6.     Battan�ye ve yün çorapların rahatlığına kend�n�z� bırakmak.

7.   DIY projeler: yemek yapmak, reçel yapmak, dolaplarınız 
�ç�n d�z�l�m s�stemler� gel�şt�rmek… Heps� de çook hyggel�t.

8.   Deftere yazı yazmak. Kağıt ve kalemle haşır neş�r olmak 
terap� etk�s� yapıyor. 

9.   Popcorn ve ser� şek�lde d�z� �zlemek. Net��x'te sevd�ğ�n�z 
d�z�y� açıp sevd�ğ�n�zle paylaşacağınız koca b�r kase popcorn 
(m�sal karamell� yer fıstıklı).. Ohh orama da hygge, 
şuralarıma da hygge.

10.   Tıngır mıngır yavaşça p�şen şeyler: Fırında kek olur, 6 saat 
p�şen türlü olur, kuzu et� olur. Ev� kokuya ve huzura boğacak 
herhang� b�r şey olsun yeter.

11.   B�tk�ler ve bahçe �şler� �le uğraşma, �ç veya dış alanda fark 
etmez.

12.  Güzel zamanları anıp nostalj� yapmak. Key��� zamanlara        
a�t esk� fotolar, günlük notları, b�letler vb. şeylere bakmak 
s�ze  �y� gelecekt�r.

Damla AKGÜRBÜZ
Kaynak
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Sağlığı
Ses

Sesimiz, iletişim kurar-

ken kullandığımız en ö-

nemli araçlardan biri-

dir. Her insanın sesi par-

mak izi gibi kendine ö-

zeldir. Görüntüsü ile 

sesini bağdaştıramadı-

ğınız ya da sesinden do-

layı çok karizmatik bul-

duğunuz birileriyle ta-

nışmışsınızdır. Sesimiz, 

karakterimizi belirle-

yen, başkalarının bi-

zimle ilgili algısını etki-

leyen en önemli özellik-

lerimizdendir. Buna 

rağmen, sesimizle ilgili 

bir problem yaşayana 

kadar hayatımızda ne 

kadar önemli bir yere 

sahip olduğunun pek 

farkına varmayız. Özel-

likle de profesyonel

ses kullanıcısıysanız 

(sanatçılar, siyasetçiler, 

öğretmenler, çağrı mer-

kezi çalışanları, avukat-

lar, din görevlileri...) ya-

ni mesleğiniz sesinizi 

yoğun şekilde kullan-

manızı gerektiriyorsa 

ses bozuklukları açısın-

dan risk altındasınız de-

mektir. Ses bozukluğu 

yaşamaya başladığınız-

da ise hayat kaliteniz 

tahmin edebileceğiniz-

den daha fazla düşe-

bilir.

Konuşma sesi üreti-

mi, üç sistemin bir 

arada ve eş güdümlü 

çalışmasıyla meydana 

gelen karmaşık bir sü-

reçtir. İlki ve temel o-

lanı solunum (respi-

rasyon) aşamasıdır. 

Nefes vermeden sesin 

oluşması imkânsızdır. 

İkinci mekanizma ise 

ses tellerimizin (vokal 

foldlar), aralarından 

geçen havayla temasa 

girerek titreştiği / sa-

lındığı ses üretimi (fo-

nasyon) aşamasıdır. 

Bu aşamada temel 

frekans denilen ham 

ses oluşur. Diğer bir 

mekanizma ise üreti-

len bu ham sesin ses 

yolu boyunca gırtlak,

damak, ağız ve burun 

boşluklarında şekille-

nerek kişiye özel tınısı-

nın oluştuğu titreşim 

(rezonans) aşamasıdır. 

Bu aşamada farklı fo-

nemleri (sesler) üret-

mek için dil, dudak, da-

mak ve çene hareket-

lerini kapsayan sesle-

tim (artikülasyon) sis-

temi de yer almaktadır. 

Konuşma sesi üretimi 

aşamalarında birçok or-

gan, kas ve yapı yer 

almaktadır. Özetle ses; 

akciğerler, ses telleri ve 

ses yolu üzerindeki ya-

pıların uyumlu çalışma-

sı ile ortaya çıkmak-

tadır. 

se
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n
 ö
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em
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Her İnsanın sesİ parmak İzİ gİbİ kendİne özeldİr.  
Sesİmİzle İlgİlİ bİr problem yaşayana kadar 

SESİMİZİN hayatımızda ne kadar önemlİ bİr yere 
sahİp olduğunun pek farkına varmayız.

Ayşe ERTÜRK

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı

?
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Sesin aşırı ya da kö-

tüye kullanımı, nö-

rolojik bozukluklar 

veya yapısal ano-

maliler sonucu ses 

problemleri yaşa-

nabilir. En sık karşı-

laşılan ses prob-

lemleri; nodül, po-

lip, kist, sulkus vo-

kalis, kas gerilim 

disfonis gibi ses bo-

zukluklarıdır. Seste 

kabalaşma, çatal-

lanma, kısılma, er-

ken yorulma, bo-

yun ve boğazda ağ-

rı, takılma hissi, 

gün içinde sesin ta-

mamen kısılması 

gibi birçok belirti 

verebilir. 

Puberfoni (mutas-

yonel falsetto) ise 

ergenlik dönemin-

den sonra meyda-

na gelen, özellikle 

erkeklerde sık kar-

şılaşılan bir ses ra-

hatsızlığıdır. Orga-

nik bir bozukluk de-

ğildir, ergenlik dö-

neminde sesin de-

ğişimine direnç gös-

terilmesi ve sesin tiz 

perdeden kullanıl-

maya devam edil-

mesidir. Bu durum 

özellikle ilk yetiş-

kinliğe adım atmış 

olan erkekleri ol-

dukça rahatsız et-

mekte, görüntüsü 

ve yaşıyla uyum-

suz bir ses kalitesi-

ne neden olmakta-

dır. Ses terapisiyle 

doğal sesin kulla-

nımı kazandırıla-

bilmektedir.

Ses bozukluğu ço-

cukluk çağında da 

görülmektedir. Ço-

cuklarda en yaygın 

görülen ses prob-

lemi nodüllerdir.

Çocuğunuzun sesi 

sık sık kısılıyorsa ve 

boğazında  ağrı-

dan, takılma his-

sinden yakınıyorsa 

ses bozukluğu prob-

lemi yaşıyor olabilir. 

Ses bozukluğu be-

lirtileri, üst solu-

num yolu enfeksi-

yonu, alerji gibi ra-

hatsızlıklara bağlı 

olmaksızın iki haf-

tadan daha uzun 

süredir devam edi-

yorsa en kısa za-

manda bir kulak 

burun boğaz uzma-

nının muayenesi 

gerekmektedir. Ku-

lak burun boğaz   

doktoru tanıyı ko-

yup gerekli tedavi 

protokolü  için sizi 

yönlendirecektir.

Bu protokoller me-

dikal tedavi, cerra-

hi müdahale ya 

da ses terapisi 

için bir dil konuş-

ma terapistine 

yönlendirme ola-

bilir. Birçok ses 

rahatsızlığının te-

davisinde çok en-

der olarak cerrahi 

yöntemler tercih 

edilir.  Bunun ye-

rine ses terapi-

siyle tedavisi ge-

nelde tek başına 

yeterli olmakta-

dır. 

Birçok ses 

bozukluğunun 

tamamen 

davranışsal 

yöntemlerle 

giderilmesini 

sağlayan bir 

süreçtir. Ses 

terapisinin 

hedefi işlevsel 

olmayan ve 

sağlıksız  

davranışlarla 

şartları tespit 

ederek ortadan 

kaldırmak ve 

bunların yerine 

sağlıklı şartları 

oluşturma 

becerisi ile 

işlevsel 

davranışı 

getirmektir. Ses 

terapisi en 

etkin ve kalıcı 

iyileşmeyi 

 Cerrahinin kaçınılmaz 

olduğu durumlarda bile 

cerrahi öncesi-sonrası 

ses terapisi 

uygulanmaktadır.

Ses terapisinin bu 

konuda eğitim almış ve 

deneyim sahibi dil 

konuşma terapistleri 

tarafından, kulak 

burun boğaz 

doktoruyla 

koordinasyon içinde 

yürütülmesi 

gerekmektedir. se
s b

oz
uk

lu
gu

 n
ed

ir
? ?

? ?
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Lise öğrencisi Paula, çok 

istemese de okulun korosuna 

katılıyor ve hocası Fabien 

Thomasson (gerçekten çok 

eğlenceli bir karakter) 

tarafından yeteneği çok kısa 

zamanda fark ediliyor. 

Ailesi mandıra işleten Paula 

evdeki tek işiten insan 

olduğundan ailesi ile diğer 

insanlar arasında köprü oluyor. 

Bu durum bir ses yarışmasına 

katılması ve hayallerinin 

peşinden koşmak istemesi ile 

ailesi arasında zor bir seçim 

yapmasını gerektiriyor çünkü 

yarışmayı kazanması hâlinde 

müzik eğitimi almak için 

Paris’e gitmesi gerekiyor.

Filmde komedi unsuru oldukça 

başarılı olmuş. Doğal komik 

birçok karakter  

barındırmasının rolü bunda çok 

fazla. Paula’nın müzik 

öğretmeninin Micheal Sardou 

hayranı olmasıyla ve 

öğrencilerine onun şarkılarının 

modern ve güzel versiyonlarını 

söylemesiyle bolca Michel 

Sardou şarkısı dinletiliyor. İlk 

defa lm vasıtasıyla dinlediğim 

şarkıların çok iyi olduğunu 

söyleyebilirim.

Benim için, bir öğleden sonra 

kanalları gezerken denk 

geldiğim, aynı saat içinde hem 

güldürmeyi hem de ağlatmayı 

başarabilen özel bir lm Belier 

Ailesi. Aile, arkadaşlık, müzik, 

siyaset, komedi, hüzün... ne 

ararsan var. Gözüm kapalı 

tavsiye ederim.

Oyunculara gelince: Başrol hanım kızımız Louane Emera, The 

Voice France yarışmacılarından ve çok güzel bir sesi var. 

Şarkıcı kimliğinin yanında göz dolduran bir oyunculuk yeteneği 

de var. Sağır anne - baba rollerinde Karin Viard ve François 

Damiens çok iyi ve çok komikler. Fakat benim favorim müzik 

öğretmeni rolündeki Eric Elmosnino.

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ sinema

LA FAMILLE BELIER (BELIER AİLESİ)

Bİr Fransız aİle komedİsİ olan fİlm, sağır aİlesİyle yaşayan bİr kızın 
şarkı söyleme yeteneğİnİ keşfetmesİnİ anlatıyor. 
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Çok takip edilen bir internet sitesine göre yılın en iyi lmi olarak 

gösterilen Get Out (Kapan), 4,5 milyon dolar bütçeyle çekilip 100 

milyonlarca dolar hasılat elde ettiğine göre en iyi lm olmayabilir 

fakat en başarılılarından biri olduğu kesin.

Film, aslen bir komedyen olan Jordan Peele’in ilk yönetmenlik 

denemesi. Korku - gerilim türündeki lm, yönetmeninin 

komediden gelmesinin etkisiyle yer yer dozunda bir mizah da 

sunuyor seyircisine.

Liberal klasik Amerikalı bir ailenin beyaz tenli kızı Rose ve siyahi 

sevgilisi Chris, Rose’un ailesiyle tanışmak üzere ailesinin 

malikanesine gider. Chris, ailenin nasıl bir tepki vereceğini 

bilemediğinden tedirgindir fakat aile abartılı denecek şekilde sıcak 

karşılar Chris’i. Ailenin yine siyahi olan bahçıvanı ve hizmetçisi 

vardır. 1800'lü yıllardaki köleler gibi yaşayan yardımcıların 

oldukça tuhaf davranışları Chris’i tedirgin eder.

Filmin özellikle ikinci yarısında giderek artan gerilim, türün 

sevenleri için tatmin edici düzeyde ve ırkçılık üzerine de gayet 

sağlam şeyler söylüyor. Özellikle “Ben ırkçı değilim, benim de 

Afrikalı, Amerikalı arkadaşlarım var.” çelişkisini insanın gözüne 

sokuyor. Başladığı noktadan çok ayrı bir yerde biten lm bu 

sürprizli sona giderken ince ince ipuçları veriyor. Bu yüzden 

tekrar izlenmesi de keyif verici olabilir.

Oyunculara gelince: Chris’i canlandıran Daniel Kaluuya oldukça 

başarılı oynamış. Hipnoz sahnesi bayağı etkileyici. Daha ziyade 

dizi oyuncusu olan Rose’u canlandıran Allison Williams özellikle 

karakter değişimiyle göz dolduruyor. Filmin mizah unsuru 

Chris’in en yakın arkadaşı Rod’u canlandıran Lil Rel Howery de 

cuk oturmuş.

Yılın en iyi lmi olmayabilir ama 

Get Out size 104 dakikalık bir 

gerilim ve bence güzel bir nali 

vaat ediyor. Gerilim türünü 

seviyorsanız mutlaka izleyin.

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ sinema

YILIN EN İYİ FİLMİ!

 Artı Destek / İlkbahar / 11 



The Handmaid’s Tale, Margaret Atwood’un aynı İsİmlİ romanından (1985) önce 
sİnemaya uyarlanmış ve bu sene de dİzİ olarak karşımıza çıkan bİr yapıt. 

Yayımlandıktan sonra büyük yankı uyandırdı ve 2017 Primetime Emmy Ödüllerİ’nde 
neredeyse kazanılmadık ödül bırakmadı.

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ sinema
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 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ sinema

Taşıyıcı Anneler Primetime Emmy Ödülleri

bakış açısı oldukça keskin. Damızlık kadınlar 

dışındaki kadınların da hatta komutanların 

eşlerinin de tüm sosyal hakları ellerinden alınmış 

ve yönetim onları sadece hizmet etmek için 

yaşamaya zorluyor.

Özellikle çevrenizde kadına cinsel obje ve hizmetçi 

olarak bakan erkekler varsa onlara seyrettirmenizi 

hararetle tavsiye ederim.

Oyunculuk-

lara gelin-

ce, June 

Osborne 

rolünde 

(kaldığı ev-

de kendisine komutanının adı olan 

Offred adı veriliyor) Elizabeth Moss 

bence dizi devam ettikçe ne kadar 

ödüle aday olursa alır. Mükemmel bir 

dizi oyuncusu. Evin hanımını oyna-

yan Yvonne Strahovski çok güzel bir 

kadın ve fena bir oyuncu değil. 

Burada da rolünü kotarmış. Komutan 

Fred Waterford’u oynayan Joseph 

Fiennes’in oyunculuğunu şahsen hiç 

sevmem, zaten bu dizide de pek 

beğenmedim. Evin erkek yardımcısı 

Nick rolündeki Max Minghella’ya 

karşı da pek sıcak değildim fakat 

burada başarılı. Ann Dowd Primetime 

Emmy Ödülü’nü kaptı. Ama benim 

en başarılı bulduğum oyuncu  olan 

damızlık olarak eğitimine başladığı ilk 

gün itaatsizlikten gözü çıkarılan ve 

aklını yitiren Janine rolündeki 

Madeline Brewer’ın bundan sonra 

adından çok söz ettireceğine eminim.

Dizide; yaşanan yıkıcı savaşlar sonucu 

dünya çok değişmiş, kadınların büyük 

çoğunluğu doğurganlığını kaybetmiş, 

nüfus hızla azalmaya başlamış ve 

dolayısıyla insanların alışık oldukları 

düzen yavaş yavaş olumsuz 

etkilenmeye başlamıştır. Bu durumu 

bahane eden bazı radikal gruplar 

yönetime el koymuştur. Amerika’nın 

yönetimini ele geçiren Gilead adlı 

radikal oluşum, doğurgan kadınları 

köleleştirip taşıyıcı anne yapmıştır. 

Yönetimdeki üst düzey komutanlar ve 

doğurganlığını kaybetmiş eşleriyle 

beraber yaşayan bu “damızlık 

kadın”lar hem aileye günlük yaşamda 

hizmet etmektedirler hem de ayın 

belirli günlerinde bir ritüele 

dönüştürülmüş cinsel ilişkiye girmeye 

mecbur edilmişlerdir.

Her ne kadar distopik bir gelecek 

anlatılıyor olsa da yeni dünya 

düzeninin etkisiyle düşünebileceğimiz 

bir gelecekten, oldukça gerçekçi bir 

biçimde bahsediyor. Her bölümünü 

büyük bir keyie ve bir o kadar öfkeyle 

izledim diyebilirim. Hikâyede kadına 
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 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ sinema

İlk Alman Dizisi: Dark

etix tarafından yayımlanan ilk Alman dizisi olma 

Nözelliğini taşıyan Dark; dram, bilimkurgu, gizem 

ögelerini bir araya getiren harika bir dizi olmuş. İkinci 

sezon onayını alan dizi, Almanya’da nükleer enerji santrali 

kurulmuş küçük bir kasaba olan Minden’de geçiyor. Birkaç 

kuşaktır kasabada yaşayan bir grup insan ve onların çocukları 

etrafında, kayıp çocukların da olduğu gizemli bir hikâyeyle sizi 

ilk bölümden kendine bağlıyor. 2000'li yıllar, 80'li yıllar ve 50'li 

yıllar Almanya’sının havasını çok iyi veriyor. 60 yıllık bir 

periyotta bahsedilen olayların geçtiği kasaba hiç mi değişmez? 

Adamlardaki istikrar muazzam! Açık söylemek gerekirse ne 

yazsam spoiler olabilir korkusuyla pek bir şey yazamıyorum 

ama zaman yolculuğu ve bunun sonucunda oluşabilecek 

paradoksal durumlara meraklıysanız çok da bir şey yazmaya 

gerek olduğunu düşünmüyorum. Boş bir gününüzde kahvaltı 

sonrası seyretmeye başlarsanız büyük ihtimal akşam 

yemeğine kadar bitirirsiniz diyebilirim.

Oyunculuklara gelince, Alman sinemasından oyunculara pek 

aşina olmadığımdan her oyuncu benim için yeniydi. Genel 

olarak, çocuk ve genç oyuncuların gayet uygun seçimler 

olduğunu, daha büyük yaştaki karakterleri canlandıran 

oyuncuların da vasatın üstünde bir performans gösterdiğini 

söyleyebilirim.
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 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ sinema

THE PUNISHER

Erdal IŞIK

Netix’in Defenders serisinden Dare 

Devil’de tanıştık Frank Castle’la. Sokak 

çetelerinin hesaplaşması sırasında karısı 

ve iki çocuğunu kaybeden Frank Castle, 

Dare Devil 2.sezonda New York’un 

muhtelif çetelerinin elemanlarını teker 

teker öldürerek ailesinin intikamını 

alıyordu. Eski bir asker olan Frank, 

sezonun sonlarına doğru olayın basit bir 

çete hesaplaşması değil askerlik 

günlerinden kalan birtakım olayların 

sonucu olduğunu öğreniyordu.

The Punisher’da, Dare Devil’den sonra 

daha çetrel bir hâl alan durumu çözmeye 

çalışan soğukkanlı katil Frank ve ekibi bir 

Amerikan muhbirini öldürür. Olayın 

kayıtlarına ulaşan bir iç güvenlik elemanı 

bunu yetkili makamlara isimsiz olarak 

ihbar eder fakat karşılığında kendisi ve 

ailesi ölüm tehdidiyle karşılaşır. Kendisine 

düzmece bir ölüm düzenleyerek ailesini 

korumaya çalışan David Lieberman, Frank’i bulup ortak olarak Afganistan’daki 

olayın sorumlularını açığa çıkarmak için çalışmaya başlar. Tabii ki olmazsa olmaz 

bir de kolluk kuvveti olacak. O da öldürülen muhbiri araştıran Dinah Madani olarak 

karşımıza çıkıyor.

Ekibin suçluları ortaya çıkarmak için verdiği mücadele kendini soluksuz izlettiriyor. 

Aşk, özlem, sevgi, pişmanlık, adaleti sağlama arzusu, intikam gibi hepsi iç içe 

geçmiş duygular ve hiç düşmeyen bir tempo. Seyretmeye başlarken boş vaktiniz 

olup olmadığından emin olun, art arda birçok bölüm seyredebilirsiniz.

Oyunculara gelince, açıkçası daha önce oynadığı karakterlerden midir bilmem, 

başrol oyuncusu Jon Berathal’i pek sevmem. Fakat sanki Frank Castle’ı oynamak 

için yaratılmış. Onun dışında pek ön plana çıkmış bir oyuncu yok bana göre ama 

kötü diyebileceğim bir performans da yok.

Bazen aşırıya kaçan şiddetin sizi çok rahatsız edeceğini düşünmüyorsanız 

kaçırmayın.
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Türk edebiyatının yaşayan efsanesi İhsan 

Oktay Anar’ın muhteşem anlatımıyla yoğrulan 

bir eserle karşı karşıyayız. İhsan Oktay’ın 

anlatımı kendine hastır, apayrı bir tarza 

sahiptir. O, sanatın dipsiz kuyularında kulaç 

atan gizemli bir yazar, büyük 

çöllerin ortasında bulunan 

nadir vahalar gibidir.

Edebiyat tarihinin 

köşetaşlarından birisi olmayı 

hak eden bu kitapta birbirinin 

içine geçmiş olaylar, 

gizemler, denizciler 

bambaşka bir felsefeyle 

anlatılmaktadır.

Kahramanımız Arap İhsan 

adında bir denizcidir. Gerçek 

hayatta dünyayı gezmeye 

cesaret edemediği için ilaçlar 

içip istihareye (rüyaya) yatar. 

Rüyasında gezip gördüğü 

yerlerin haritasını çizmeye çalışır. Arap İhsan 

Efendi kendisine kazık atan Kubelik’i bulmak 

için İstanbul’a gelir. Herkes onun Kubelik’i 

bulup öldüreceğini sanmaktadır. Oysa İhsan 

Efendi’nin amacı bir kitabı tercüme 

ettirmektir. Olaylar da bu kitabın tercüme 

edilmeye başlamasıyla karmaşık hâle gelir.

Puslu Kıtalar Atlası’nı okumaya başlayınca bu 

kitabın Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi gibi 

efsanevi eserleri kat be kat aştığını 

göreceksiniz. Bir yazarın denizcilikle ilgili bu 

kadar derin bilgisinin olmasına, olay içinde 

olay yaratmasına, masalsı bir dünyanın

kapılarını açmasına, İstanbul’daki sırları 

gözler önüne sermesine hayret edeceksiniz.

İhsan Oktay Anar’ın hayal gücü ve olayları 

kurgulayışı o kadar mükemmel ki birbiriyle 

alakasız olayların birbirine 

nasıl bağlandığına çok 

şaşıracaksınız.

Kitap inanılmaz 

zenginlikte bir dille 

yazılmış. Yanınıza bir 

sözlük alarak 

okuyacağınız bu eserin 

tarihi ve felse yönü de 

çok güçlü. 

Yazar, Uzun İhsan Efendi 

karakterinin aslında tüm 

dünyanın zihninde var 

olduğunu anlatırken 

“Onun görmek için göze, 

duymak için kulağa 

ihtiyacı yoktu.” cümlesini kullanmaktadır. 

“Her şey biz varsak varız.” sözleriyle 

Descartes’in öğretilerine de gönderme yapan 

bu eser gerçekten çok çok ilginç bir roman, 

gerçek bir şaheser. Puslu Kıtalar Atlası’nın 

büyüsüne kapılınca sanatçının diğer eserlerini 

de okuyacağınıza inanıyorum.

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ kitap

Kitap Adı  : Puslu Kıtalar Atlası
Yazarı     : İhsan Oktay Anar
Basım Yılı : 1995
Kahramanlar: Arap İhsan Efendi, Kubelik, 
             Alibaz, Bünyamin, Uzun İhsan...

bİR MASAL ALEMİ
Yazarın denizcilikle ilgili bu kadar derin bilgisinin olmasına, 

olay içinde olay yaratmasına, masalsı bir dünyanın kapılarını 
açmasına, İstanbul’daki sırları gözler önüne sermesine 

hayret edeceksiniz.

İhsan Oktay Anar, 1960 yılında 
Yozgat'ta doğdu. İlk ve or ta 
öğrenimini İzmir'de tamamladı. 
Lisans, master ve doktora öğreni-
mini Ege Üniversitesi Felsefe 
Bölümü'nde yaptı. Aynı üniversi-
tede (2011 yılında emekli olana 
kadar) öğretim üyesi olarak görev 
aldı.

Edebiyatçılar Derneği ve PEN 
Yazarlar Derneği üyesidir. İlk 
öyküsü "Kârler İçin Apologya" 
Nisan 1985'te Morköpük dergi-
sinde çıktı. İlk romanı Puslu Kıtalar 
Atlası, Hulki Aktunç'un ön sözüyle 
yayımlandı. Hulki Aktunç, Anar'ı 
"Tarihlerden yeni tarihler, ülkeler-
den yeni ülkeler, kentlerden yeni 
kentler, kişilerden de yeni kişiler 
üreten bir ravi-yi ahbar" olarak 
nitelendirdi. Anar'ın yapıtlarının 
tarihsel romanlar olmaktan öte, 
tarihsel olandan yeni bir roman 
çıkaran, diğer yandan da romanı 
yeniden tarihselleştiren yapıtlar 
olduğu söylenir.

Kitab-ül Hiyel: Eski Zaman Mucit-
lerinin İnanılmaz Hayat Öyküleri 
adlı romanında, bir efsaneden yola 
çıktı. Efsanede, gücünü uzun 
saçlarından alan Samson'un 
yerine, gücünü aklından ve aklının 
gittikçe uzayan gücünden alan 
insanın trajedisi fantastik bir serü-
venle işleniyordu. Kitabın ana 
teması olan bu konu, insanın 
doğaya hükmetme erkini eline 
geçirme ve dolayısıyla sonsuzluğa 
egemen olma tutkusuna dönüşen 
ussal çabasının, sonuçta insana 
mutluluk getirmemesi biçiminde 
özetlenebilir.

Efrâsiyâb'ın Hikâyeleri adlı yapıtı 
İngiltere'de 476 Oyuncuları tarafın-
dan sahnelendi.

Diğer eserleri: Suskunlar, Yedinci 
Gün, Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri, 
Amat, Kütab-ül Hiyel, Galîz 
Kahraman.

Sevinç ŞENSOY
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 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ sağlık

O B E Z İ T E
Uydudan yayın yapan kanallar arasında geznrken “TLC” adlı kanalda “AĞIR 
YAŞAMLAR” dye br programa rastladım. Oldukça etkleyc olan bu programı 
brkaç bölüm zledkten sonra “mutlaka obeztey araştırmalıyım” dedm kend 
kendme. şte OBEZİTEYLE lgl karşılaştığım ürpertc gerçekler...

 GÜNÜMÜZÜN EN BÜYÜK SAĞLIK SORUNLARINDAN BİRİ

Günümüzde tüm gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkeler-

de en büyük sağlık sorunla-

rından biri olarak görülen 

obezite, bedenin yağ kütle-

sinin aşırı artması sonucu 

vücut ağırlığının hiç de is-

tenmeyen düzeylere çıkma-

sıdır. Yetişkin erkeklerde 

vücut ağırlığının %15-18'i, 

kadınlarda ise %20-25'ini 

yağ dokusu oluşturur. Bu 

oranın erkeklerde %25, ka-

dınlarda ise %30'un üzeri-

ne çıkması obeziteyi oluştu-

rur. İnsan vücudu için bes-

lenme, doğumdan yaşamın 

sona ermesine kadar vazge-

çilmez bir ihtiyaçtır. Büyü-

mek, gelişmek, sağlıklı ve 

üretken olarak yaşayabil-

mek için vücudumuza ge-

rekli besinleri alıp dengeli 

şekilde kullanabilmeliyiz. 

Karın doyurmak, açlık bas-

tırmak, canının çektiğini 

yemek, sağlıklı beslenme 

değildir. Günlük yaşamda 

bireyler yaşa, cinsiyete, 

yaptığı işe, genetik ve z-

yolojik özeliklerine ve has-

talık durumlarına göre de-

ğişen günlük enerjiye ihti-

yaç duyarlar. Sağlıklı bir 

yaşam için, alınan enerji ile 

harcanan enerji dengede 

tutulmalıdır. Harcanama-

yan enerjinin fazla olması 

durumunda bu enerji vü-

cutta yağ olarak depolanır. 

Obeziteye giden yola yavaş 

yavaş adım atılır ve yaşam 

kalitesi ile süresi olumsuz 

yönde etkilenmeye başlar. 

Dünya Sağlık Örgütü, bu 

konuda alarm düzeyinde 

uyarı vermekte, eğer önlem 

alınmazsa milyonlarca ye-

tişkin ve çocuğun çeşitli 

hastalıkların da eşlik ettiği 

obeziteden öleceğini belirt-

mektedir. 

Obezitenin giderek yaygın-

laşması ve halk sağlığı 

sorunu hâline gelmesi, tüm 

dünyada mücadele çalış-

malarının başlamasına ne-

den olmuştur. Son yıllarda 

araştırmacılar, vücuttaki 

toplam yağ miktarından 

çok, yağın vücutta bulun-

duğu bölge ve dağılımı üze-

rinde durmaktadır. Çünkü 

vücutta yağın bulunduğu 

bölge ile dağılımı, hastalığa 

yol açma ve ölüm oranlarıy-

la ilişkilendirilmektedir.  

Bölgesel yağ dağılımı gene-

tik olarak erkek ve kadın-

larda farklılık göstermekte-

dir. “Android Tip” (erkek 

tipi yani “elma vücut”) obe-

zitede yağ; vücudun üst bö-

lümünde bel, üst karın ile 

göğüs, karın bölümünde, 

cilt altında birikir. “Jinoid 

Tip” (kadın tipi yani “armut 

vücut”) obezitede ise yağ; 

vücudun alt bölümünde 

kalça, uyluk, bacaklar ve 

cilt altında toplanmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütüne gö-

re “bel/kalça” oranı kadın-

larda 0.85'ten, erkeklerde 

ise 1.0'dan fazla ise android 

tip obezite olarak kabul 

edilmektedir. 

 

Yağın karın bölgesinde ve iç 

organlarda toplanması in-

sülin direncine (vücuttaki 

şekeri kontrol etmek için 

salgılanan insülinin etkisi-

ni göstermesindeki zorluk 

olarak tanımlanabilir) yol 

açmaktadır. İnsülin direnci, 

obeziteden dolayı Tip 2 di-

yabet, hipertansiyon, koro-

ner kalp hastalıkları gibi 

hastalıklara sebep olan en 

önemli faktördür. Bu ne-

denle tek başına bel çevresi 

ölçümü,  kadınlarda 88 cm, 

erkeklerde ise 100 cm üze-

rindeyse çok dikkatli olun-

malıdır. 

Tek başına 
bel çevresİ 
ölçümü de, 
karın bölgesİndekİ 
yağ dağılımı ve 
sağlığın 
bozulmasında 
pratİk bİr 
gösterge olarak 
kullanılmaktadır. 

 Obezte 
 Nedr? 
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Obeziteyi belirlemek için yaygın olarak “BEDEN KİTLE İNDEKSİ” kullanılmaktadır. 

Beden kitle indeksi, bireyin vücut ağırlığının, metre cinsinden boy uzunluğunun karesine 

bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. 

Örnek: 65 kg. ağırlığında 164 cm boyunda bir kişinin beden kitle indeksi hesabı: 

65 / (1,64 x 1,64 ) = 65 / 2.6896 = 24,16 olmaktadır. İndeks 30'un üzerindeyse birey obez demektir.

 Obezte 
 Nasıl Belrlenr? 

 Obeztenn Nedenler Nelerdr? 

Yetersİz fİzİksel aktİvİte

Yaş, cİnsİyet

Gelİr durumu

Genetİk etmenler

Psİkolojİk problemler

Sık sık düşük kalorİlİ dİyetler uygulama

Sİgara ve alkol kullanımı

Kullanılan bazı İlaçlar (antİdepresanlar gİbİ)

Doğum sayısı ve doğumlar arası süre

Hormonal ve metabolİk etmenler

Eğİtİm düzeyİ, sosyo-kültürel etmenler

Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıklarıBeden Kitle İndeksi

18,5  altı ZAYIF

18,5 - 24,9  arası  NORMAL KİLOLU

25 - 29,9  arası FAZLA KİLOLU

30 - 34,9  arası 1. DERECE OBEZ

35 - 39,9  arası 2. DERECE OBEZ

40 ve üzeri MORBİD OBEZ

Morbid Obezite: Hastalıklara yol açarak kişiyi karşı karşıya 
bıraktığı riskler neticesinde ölümcül problemler doğurabilen 
ve yaşam süresini kısaltan hastalıklı şişmanlık olarak 
tanımlanabilir.

*

*

G
ünümüzün en bü-

yük sağlık sorunla-

rından biri hâline 

gelen obezitenin artmasında 

yukarıda sayılan faktörlerin 

yanı sıra teknolojinin geliş-

mesiyle insanların işlerinin 

kolaylaşması, televizyon ya 

da bilgisayar karşısında eli-

ne ne geçerse atıştırması, bu-

na bağlı olarak hareketsiz 

yaşamın artması ve fast-food 

tarzı yiyeceklerin yaygınlaş-

ması obeziteye ayrıca bir 

davetiye çıkarıyor.

Yine, iklim değişikliğinin 

çok hızlı ilerlemesiyle taze 

gıda üretiminin azalması ve 

mevsiminde bile işlenmiş 

gıdalara talebin artması da 

obezite ve şeker hastalığını 

eş zamanlı artırıyor.

Atlanan veya geçiştirilen her 

öğün obeziteye giden yolu 

biraz daha kısaltıyor. 

Özellikle sabah kahvaltısı-

nın atlanması, güne enerjik 

başlanmasına engel olarak 

bir sonraki öğünde aşırı ye-

mek yeme isteğiyle enerji

alımını yanlış besinler de 

işin içine girince fazlasıyla 

artırıp hormon ve enzimlerin 

metabolik düzeninin bozul-

masına yol açıyor. Bu durum, 

fazla alınan enerjinin yağ 

olarak depolanmasına neden 

oluyor. Ayrıca, sosyal medya-

da yayınlanan yiyecek içe-

cek fotoğraarı, takipçilerin 

hem iştahını kabartıyor hem 

de gerekli gereksiz saatlerde 

besin alımlarına neden ola-

biliyor. İştah kabartan pasta, 

şerbetli tatlılar, yağlı besin-

ler, uygun olmayan zaman-

larda iştahlı kişilere sunul-

duğunda hiç “hayır” deme-

den bir an önce yeme isteğini 

açığa çıkarabiliyor. Beslen-

me alışkanlıkları dışında 

kalitesiz ve düzensiz uyku da 

obezite nedenlerinden biri 

olarak gösteriliyor.

 Obeztenn 
 Yol Açtığı Sağlık Sorunları 

İnsülin direnci

Tip 2 diyabet

Hipertansiyon

Koroner arter hastalığı

Kan yağları yüksekliği

Metabolik sendrom

Safra kesesi hastalıkları
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Menstruasyon düzensizlikleri

Aşırı kıllanma

Ameliyat risklerinin artması (Aşırı kiloda 
yani morbid obezitede, hasta belli bir kilonun altına 
inmeden ameliyat edilemiyor.)

Ruhsal sorunlar (Anoreksiya nevroza yani yemek 
yememe, blumia nevroza yani kusarak yemek
yeme, binge eatinge yani tıkınırcasına 
 yeme veya geceleri uykudan kalkıp 
yeme sendromu ya da sürekli bir şeyler yiyerek 
psikolojik doyum sağlamaya çalışma durumu.)

Toplumsal uyumsuzluklar

Deri enfeksiyonları (Sık aralıklarla kilo alıp verme 
sonucunda deri altı yağlarının fazlalığı nedeniyle 
deri enfeksiyonları ve mantar enfeksiyonları.)

Kas ve iskelet sistemi problemleri

Bazı kanser türleri (kadınlarda safra kesesi, 
endometriyum, yumurtalık ve meme kanserleri; 
erkeklerde ise, kolon ve prostat kanserleri)

Osteoartrit

Felç

Uyku apnesi

Karaciğer yağlanması

Astım

Solunum zorluğu

Gebelik komplikasyonları

Bu ortalama veriler diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi bizde 

de hızla artmaktadır. Bölgesel olarak ülkemize baktığımızda:

Batı Marmara %30,7 

Doğu Marmara %30,6 

Ege %28,0   

Akdeniz %30,1  

Batı Anadolu  %33,0                               

oranlarında obezite tehlikesi yaşıyor. Ayrıca Hacettepe 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve 

Diyetetik Bölümünce yürütülen bir araştırmaya göre 6 ya-

şından itibaren obez olma yolunda ilerleyen çocukların 

oranı %20,8'e ulaşmıştır. Bu oran 18 yaşa kadar %22,5'e 

çıkmaktadır.

 Türkye’de Obezte Görülme Sıklığı 
Erkeklerde %20,5 | Kadınlarda %41 | Toplamda %30,5

Orta Anadolu %32,9 

Batı Karadeniz %31,3                   

Doğu Karadeniz %33,1 

Güneydoğu Anadolu %22,9

Yukarıda görüleceği üzere obezitenin, sağlık 

sisteminde kötü etki etmediği neredeyse hiçbir 

organımız yok. Fazla kilolu olma, Avrupa'da her yıl     

1 milyondan fazla insanın ölümü ve hasta olarak 

geçirilen 12 milyon yaşam yılının sorumlusudur.
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Kesinlikle acele etmeden, sabırla kilo vermeliyiz. 

Unutmayalım ki kiloları birkaç günde almadık. Gazlı 

veya gazsız içecekleri kesmek ve bol su içmeye baş-

lamak öncelik olmalı. Daha sonra, alınan gıdalardan 

dörtte bir oranında kısıp bu düzene alışınca tüketilen 

yiyecekleri yarısı oranında azaltmaya gitmek hem 

yeme isteğini yavaş yavaş engelleyecek hem de kalo-

ri eksilmesini sağlayacaktır.

Bir şeyler atıştırmak istediğinizde meyve, süt, yo-

ğurt, ayran, kuru meyve, az miktarda ceviz, fındık, 

badem tercih edilebilir. 

Alışverişe kesinlikle tok çıkın, böylece karbonhidrat 

dolu poğaça, kek gibi gıdalara yönelmezsiniz. Açık-

çası kendinizi bilin ve canınızın çok istediği yiyecek-

lerden az miktarlarda tüketip sağlıklı gıdalara yöne-

lin. Her şeyden önce kendinize güvenin ve bunun 

uzun bir süreç olduğunu unutmadan ve gerekirse 

yardım alarak diyetinizi yaşam tarzına dönüştürün. 

Bunu başardığınızda zaten her şeyden nasıl yemeniz 

gerektiğini bileceğiniz için obezite veya kilo almak 

sizin sorununuz olmayacaktır.

                                            Nasıl  
  Beslenmelyz?  

Nevin BERGMEN

Duygusal doyum ile beslenme arasında çok sıkı bir ilişki olduğu 

belirlenmiş ancak doyum sağlamak, saklı anıları gün yüzüne 

çıkarmamak, haz almak ve uyumak için yemek yemenin insanı ne 

denli mutsuz, sorunlu ve sonuçta "OBEZ" bir hasta hâline geti-

receği öğretilmemiş. Endüstri de bizlere hazır gıdayı bir kurtarıcı 

gibi sunmuş, yiyecek, içecek yani yenebilecek içilebilecek ne 

varsa "Sen uğraşma, al, her şeyin kolayı var, evine git, mikrodal-

gada ısıt, hemen çoluğun çocuğun besleniversin." diye paketli, 

süslü, albenisi olan, yüksek rakamlı reklamlarla pompalayarak 

bizleri başka bir yola yönlendirmiştir. Aşağıda kısa bir alıntı yap-

tığım ve yazdıklarını ilgiyle izlediğim yazar-gazeteci Soner Yal-

çın'ın son kitabı "Saklı Seçilmişler"i okumanızı şiddetle öneriyo-

rum. Bu kitap, gerçekten ufuk açıcı ve bilgilendirici bir kitap. 

Öğrenmek, karşımızda nasıl bir dünya olduğunu gözleriniz büyü-

yerek, ürkerek görmek ve buna göre istekleri değiştirmek, do-

ğala tekrar yönelmek için içinizde çarpıcı bir istek duyacaksınız.

Diyor ki Soner Yalçın:
"İnsan varlığı son birkaç 

milyon yıl  içerisinde 

önemli değişiklikler ge-

çirdi. Fakat bunlardan 

hiçbiri son 75-100 yılda 

gerçekleştirilen teknolo-

jik gıda değişimine / yeni beslenme biçimine uyum sağlayamıyor. 

Gen yapımız ve buna bağlı vücudumuzda gerçekleşen kimyasal 

reaksiyonlar, doğal olmayan endüstriyel yiyeceklerin tümüyle 

başa çıkacak yeteneğe sahip değil. Milyonlarca / binlerce yılda 

oluşması gereken evrim, birkaç yıl önce oluşturulan ve yapımı 

hızla süren teknoloji ürünü kimyasal gıdalara, genetiği değiş-

tirilmiş yiyeceklere uyum sağlayamıyor.

İşlenen, li alınan, nişasta ve şeker miktarı artırılan vs. yiyecek-

ler sindirim sistemimizi darmadağın ediyor.

Dünyada şeker / Tip 2 Diyabet 1990-2010 yılları arasında %35 

oranında arttı. Bugün Amerikan nüfusunun üçte ikisi aşırı şişman 

ve obez.

Çok komplike bir sorunla karşı karşıyayız. Ne kadar yediğimiz 

değil, ne yediğimiz üzerine düşünmeliyiz."

not:
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T E S L A

Modern Çağın Kurucusu

T E S L A
Yapt ık lar ı 	 i l e	

dahiliğin,	iddia-

larıyla	 deliliğin	

sınırlarını	 zorlayan	

Tesla	 için	 söylenebile-

cek	 en	 önemli	 şeyler-

den	 biri	 yaşadığı	 dö-

nemde	 anlaşılamamış	

bir	bilim	adamı	oluşu-

dur.	 Çağının	 ötesinde	

düşünce	 ve	 buluşlara	

sahip	olan	bu	dâhi	hak-

kında	pek	çok	şey	söy-

lenmiş	 olsa	 da	 inkâr	

edilemeyecek	 bir	 ger-

çek	var	ki	o	da	bugün-

kü	 teknolojimize	 Tes-

la’nın	sayesinde	ulaştı-

ğımız.

Nikola	 Tesla,	 1856	 yılının									

9	 Temmuz’unda	 Hırvatis-

tan’ın	 Lika	 Bölgesi’nde	 Smil-

jon	köyünde	doğar.	Yıllar	son-

ra	“elektrik”	kavramı	ile	anıla-

cak	olan	Tesla,	 ilk	 icadını	beş	

yaşındayken	 yapar.	 Köyde	

kullanılması	için	icat	ettiği	kı-

sa	ve	sarsıntısız	su	çarkı	saye-

sinde	önceden	kullanılan	uzun	

saplı	 çarka	 ihtiyacı	 ortadan	

kaldırır.	 Tabii	 her	 deneyi	 bu-

nun	 gibi	 başarılı	 olmaz	 ama	

zaten	bir	çocuk	için	bu	durum	

normal	 karşılanır.	 Çocuklu-

ğunda	bir	gün	ahırın	tepesine	

çıkar,	 şemsiyeyi	 açıp	 kapata-

rak	tepeden	uçmayı	dener.	Fa-

kat	başarılı	olamadığı	gibi	bu		

deney	onun	düşerek	bilinci-

ni	 kaybetmesine	 de	 sebep	

olur.	I�yileştikten	sonra	üret-

meye	 çalıştığı	 on	altı	böcek	

gücündeki	motoru	da	başa-

rılı	 olmaz.	 Bir	 kızağa	 kür-

danlardan	 yel	 değirmeni	

yaparak	dingil	ve	çark	ekler.	

Kızağa	da	zamkla	canlı	hazi-

ran	böceği	 yerleştirir.	 Fakat	

Tesla	 deneyin	 başarısız	 ol-

duğunu	bile	göremeden	do-

ğadaki	 düşmanları	 haziran	

böceklerini	yer.	Daha	sonra-

ki	deneyleri	ise	daha	çok	var	

olan	aletleri	parçalayıp	 tek-

rar	birleştirmek	ve	mekanik	

sistemleri	 çözmek	 üzerine	

gelişir	 ancak	 parçaları	 bir-

leştirmek	 konusunda	 pek	

başarılı	olamaz.	

Nikola	Tesla	yüksek	derece-

de	dikkat	ve	teleskopik	hafı-

zaya	 sahiptir.	 Bu	 iki	 özel-

liğine	 ileride	 tecrübeyi	 de	

eklediğimizde	 ortaya	 başa-

rılı	 bir	 bilim	 adamı	 çıka-

caktır.	

Ama	 dikkati	 ve	 hafızası,	

çocukluk	 yıllarında	 daha	

çok	 hayatını	 kurtarmaya	

yarar.	 Çocukluğunda	 pek	

çok	 kez,	 boğulmaktan	 son	

anda	 kurtulur.	 Bir	 gece	

uyurken	 duyduğu	 çıtırtılar	

üzerine	 yangını	 fark	 eder,	

ailesini	ve	komşularını	faci-

anın	 eşiğinden	 döndürür.	

Köpeklerle	 gırtlak	 gırtlağa	

gelir,	karga	sürülerinin	hış-

mına	 uğrar,	 yaban	 domu-

zuyla	burun	buruna	gelir	ve	

tüm	bu	durumlardan	sıyrıl-

mayı	başarır.

Babası	 dahil	 olmak	 üzere	

ailedeki	tüm	erkekler	asker	

veya	din	görevlisi	olduğun-

dan	Tesla’nın	da	din	görev-

lisi	 olması	 istenir.	 Ancak	

Tesla	bu	beklentiye	ve	 tüm	

maddı	̂olanaksızlıklara	rağ-

men	mühendis	olmak	ister.	

Geçirdiği	ağır	bir	kolera	sı-

rasında	 babasına:	 “Mühen-

dislik	 okumama	 izin	 verir-

seniz	kendimi	daha	 iyi	his-

sedebilirim.”	 diyen	 Tes-

la’nın,	 ne	 olursa	 olsun	 din	

adamı	 olması	 gerektiğini	

düşünen	babası	oğlunun	bu	

isteğine	boyun	eğer.	Bunun	

üzerine	 Tesla	 iki	 yılını	

Prag’da	 geçirir.	 Ancak	 Çe-

koslavak	 hükümetinin	 ka-

yıtlarına	 göre	 Çekoslavak-

ya’daki	 üniversitelerden	

hiçbirine	kayıtlı	değildir.	Bu	

da	bize	Tesla’nın	kendi	ken-

disinin	öğretmeni	olduğunu	

gösterir	ki	bu	durum	onun	

değerinden	 hiçbir	 şey	 ek-

siltmez.

1880'e	 gelindiğinde	 Buda-

peşte’de	 Macaristan	 Hükü-

meti	Telgraf	O�isinde	elekt-

rik	 mühendisi	 olarak	 iş	

bulur.	Bu	dönemde,	doktor-

ların	sinir	rahatsızlığı	dedi-

ği	bir	hastalık	geçirir.	Hasta-

lığı	 sırasında,	 odasında	

dolanan	 bir	 sineğin	 vızıltı-

sından	 bile	 kulak	 zarını	

patlatacak	 gibi	 hissetme-

sine	sebep	olan	bir	hassasi-

yet	 oluşur.	 Seslere	 karşı	

ortaya	çıkan	bu	hassasiyeti	

ne	 yazık	 ki	 ömrü	 boyunca	

devam	 eder. 	 Arkadaş ı	

Szigety,	 hastalığının	 etkile-

rini	 azaltmak	 için	 Tesla’yı	

egzersizin	faydasına	inandı-

rır.	 I�ki	 arkadaş	 egzersiz	

amacıyla	sık	sık	şehir	turu-

na	 çıkarlar.	 Bu	 turlardan	

birinde	Tesla’nın	aklına	bir	

�ikir	 gelir.	 O	 an	 bir	 sopa	

yardımıyla	 toprağa	 çizdiği	

bu	 �ikir	 günümüzde	 her	

yerde	kullanılan	 indiksiyon	

motorudur.	

Ancak	 Tesla,	 sonradan	 pa-

tentini	 aldığı	 bu	 motorla	

yetinmez,	 aklında	 yeni	 bir	

sistem	 vardır.	 Düzensiz	
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3	rakamına	saplantısı	olan	
Tesla’nın	kaldığı	otel	

odalarının	numarası	3	ile	
bölünebilmeliydi.	Oturduğu	
masada	9	peçete,	9	tabak,	9	

dilim	ekmek	olmalıydı;	
ekmekler	3x3	boyutunda	

olmalıydı.

İndiksiyon	motoru
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salınım	 yapan	 dalgalı	 akı-

mın	ürettiği	sabit	bir	eksen	

etrafında	 dönen	 manyetik	

alan	 ilkesini	 bulur.	 Bu	 ilke	

sayesinde	 hem	 komütatör	

hem	 armatürler	 devre	 dışı	

kalır.	Bulduğu	motor,	yepye-

ni	 bir	 sistemin	 atardama-

rıdır	 ve	 bilim	 dünyası	 için	

çok	büyük	bir	adımdır.	Gü-

nümüz	 teknolojisinin	 daha	

verimli	 hâle	 getirdiği	 bu	

motor	elektrikle	çalışan	bü-

tün	motorların	atası	sayılır.

1882	 yılına	 geldiğimizde	

Tesla,	 Edison’un	 Paris’teki	

şirketlerinden	birinde	çalış-

maya	 başlar.	 Burada,	 alter-

natif	akımın	potansiyel	fay-

dalarını	anlatmayı	hede�ler.	

Ancak	 Edison’un,	 bu	 konu-

da	konuşulmasından	nefret	

ettiğini	 öğrenince	derin	bir	

hayal	 kırıklığı	 yaşar.	 1884	

yılında	 ise	yanında	az	mik-

tarda	para	ve	patronundan	

aldığı	 tavsiye	 mektubu	 ile	

ABD’ye	 taşınır.	 Patronu	

ampulün	 ünlü	mucidi	Tho-

mas	Edison’un	Avrupa’daki	

ortağıdır.	 Mektupta	 şöyle	

yazmaktadır:	 “Sevgili	 Edi-

son,	 iki	 büyük	 deha	 tanı-

yorum.	Biri	sensin,	diğeri	de	

bu	genç	adam.”

ABD’ye	 giden	 Tesla	 ilk	 iş	

olarak	 Edison’un	 yanına	

gider,	 tavsiye	 mektubunu	

verir	ve	Edison	onu	işe	alır.	

I�lk	iş	olarak	şirketin	jenera-

törlerini	 yeniden	 tasarla-

ması	 istenir.	 Bunu	 yaparsa	

50	bin	dolar	değerinde	ikra-

miye	alacağı	 söylenir.	Tesla	

hemen	 işe	 koyulur	 hatta	

jeneratörler	dışında	pek	çok	

�ikir	 sunar.	 Ancak	 Edison	

hiçbir	 �ikre	 ilgi	 göstermez.	

U� stelik	 Tesla’ya	 sözünü	

verdiği	ikramiye	ödemesini	

de	 yapmaz.	 Buna	 karşılık	

Tesla	 istifa	 eder.	 Böylece	

yeni	 mucit	 Tesla	 ile	 büyük	

mucit	 Edison	 arasında,	

tarihe	 damga	 vuran	

ezeli	düşmanlık	başlar.

Tesla’yı	 ABD’de	 zor	

günler	 beklemektedir.	

Büyük	 ekonomik	 kriz	

yüzünden	 uzun	 süre	

New	 York’ta	 çukur	 ka-

zarak	 para	 kazanmaya	

ve	 sermaye	 biriktir-

meye	 çalışır.	 Bu	 sırada	

şehirdeki	 dev	 direkler	

ve	 elektrik	 kabloları	

dikkatini	 çeker.	 Bazı	

noktalarda	 güneşi	 bile	

engelleyen	bu	dev	kab-

lolar,	verimsiz	bir	akım	

olan	 “doğru	 akım”ı	

(DC)	 kullanmaktadır.	

DC	enerjisinin	yatırım-

cılarından	 biri	 Edi-

son’dur.	 Tesla	 ise	 daha	

az	kablo	ile	daha	çok	verim	

sağlayan	 “alternatif	 akım”	

(AC)	için	çalışmalara	başlar.	

Tesla,	 uzun	 mesafede	 so-

runsuz	 gidebilen,	 akımın	

yönünü	 saniyede	 60	 kez	

değiştirerek	 enerji	 kaybını	

oldukça	 aza	 indirgeyen	 ve	

günümüzde	 şehir	 elektri-

ğinde	 kullanılan	 bu	 sistem	

için	yedi	patent	alır.	Ardın-

dan	bir	iş	adamı,	patentleri	

için	Tesla’ya	60	bin	dolar	ve	

Westinghouse	 elektrik	 şir-

ketinde	 hisse	 teklif	 eder.	

Tesla	tekli�i	kabûl	eder.	

Artık	 Edison’un	 DC’si	 ile	

Tesla’nın	 AC’si	 arasındaki	

gerçek	 mücadele	 başlaya-

caktır.	Edison,	bu	savaşta	AC	

akımının	 tehlikelerini	 gös-

termek	 için	 çeşitli	 propa-

gandalar	yapar.		Hayvanlara	

elektrik	 vererek	 öldürür,	

idam	 suçlularında	 bu	 akı-

mın	kullanılması	için	teşvik-

te	 bulunur.	 Tarihteki	 ilk	

elektrikli	 idam,	 Edison’un	

propaganda	 çalışmaları	

sonucu	 gerçekleşir.	 Ortaya	

ç ıkan 	 g ö r ün t ü 	 e lbet te	

korkunçtur.	Basının	da	deste-

ğini	alan	Edison,	AC	akımının	

dehşet	 verici	 sonuçlarını	

halkla	 paylaşır.	 Ancak	 tüm	

bunlara	 rağmen	 Tesla	 ve	

Westinghouse	 büyük	 bir	

kapışma	 yaratan	 Chicago	

fuarının	 ışıklandırma	 ihale-

sini	 almayı	 başarır.	 I�haleyi	

kaybeden	 Edison,	 hüsrana	

uğrar	 ve	 kendisinin	 patentli	

ampullerinin	 kullanılmasına	

izin	 vermez.	 Bu	 durumda	

Tesla’nın	 kısa	 sürede	 ampul	

tasarlayıp	 fuara	yetiştirmesi	

gerekir.	 Mucidimiz	 bunun	

için	 ilginç	 bir	 çözüm	 bulur.	

Edison’un	 günümüz	 ampul-

lerine	 benzeyen	

yapısına	 karşı-

l ık , 	 l ambanın	

elektrik	 girişi	

yerine	cam	takıp	

bağlantı	 yerini	

değiştirerek	 bu	

işin	 altından	 ra-

hatlıkla	 kalkar	

ve	Edison’u	ken-

di	 silahıyla	 vu-

rur.

1	Mayıs	 1883'te	

dönemin	 ABD	

başkanı	 düğme-

ye	basar	 ve	Chi-

cago	Fuarını	Tes-

la’nın	 lambaları	

aydın

latır.	

Bu

o laydan 	 sonra	

Tes la 	 d ünyada	

tanınmaya	başlar.	

AC’nin 	 güc ünü	

kanıtlamak	 için	

Niyagara	 Şelale-

si’nden	 elektrik	

elde	 etmeye	 çalı-

ş ır. 	 Bu 	 amaçla	

şelaleden	 sorum-

lu	kurumlarla	an-

laşmaya 	 var ı r.	

Trafo	ve	jeneratör	

sistemi	 oluştura-

rak	yeni	bir	elekt-

rik	santrali	kurar.	
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Tesla’nın	tasarladığı	
ampuller

Chicago	Fuarı-1883 Niagara	Şelalesi’nin	önündeki	Tesla	heykeli

Kaybın	düşük,	verimin	yük-

sek	olduğu	bu	sistemle	şeh-

rin	elektriği	 sağlanır	ve	bu-

günkü	 elektrik	 santralleri-

nin	temeli	atılmış	olur.

Tüm	bu	olumlu	gelişmelerle	

Edison	savaşını	kazanan	an-

cak	 ağır	 harcamalar	 yapan	

Westinghouse	�inansal	krize	

girer.	 Şirket	 maddı̂	 olarak	

tükenme	noktasına	gelir.	Bu	

noktada	Tesla	kâr	payı	söz-

leşmesini	iptal	ederek	feda-

kârlık	 yapar,	 daha	 sonra	da	

şirketle	yollarını	ayırır.

Maddı̂	 sıkıntıları	 olsa	 da	

Tesla	 artık	 ünlü	 biridir	 ve	

mesleğinin	 zirvesindedir.	

1898'de	 radyo	 dalgaları	 ile	

kontrol	 edilebilen	 maket	

tekne	yapıp	uzaktan	kuman-

dayı	icat	eder.	Geliştirilen	bu	

sistem	 günümüzde	 istihba-

rat,	uydu,	insansız	hava	aracı	

gibi	birçok	iş	ve	alette	kulla-

nılmaktadır.	En	büyük	hayali	

ise	 kablosuz	 iletilebilen	

enerjiyi	 üretmektir.	 35	 ya-

şında	 patentini	 aldığı	 Tesla	

bobininin	 bunu	 başaracağı-

na	inanır.	Trafo	görevi	göre-

rek	 tüm	 dünyaya	 elektrik	

yayması	 amaçlanan	 bu	 bo-

bin	sayesinde	kablo	ve	pille-

re	gerek	kalmaz.	

Tesla,	bobini	test	etmek	için	

kurduğu	 laboratuvara	 25	

metrelik	kule	 inşa	ettirerek	

kablosuz	 elektrik	 deneyleri	

yapar.	Denemelerinin	ne	ka-

dar	 başarılı	 olduğunu	 gö-

rünce	daha	büyük	bir	verici	

yapmak	ister.	ABD’nin	doğu	

yakasında	 Shoring	 kasaba-

sında	 deneylerine	 devam	

eder.	 Bir	 yandan	 para	 bul-

maya	çalışır.	Yaklaşık	dört	yıl	

boyunca	çeşitli	deneyler	ya-

par	ancak	büyük	bir	sorunla	

karşılaşır.	 Markoni,	 Tes-

la’dan	önce	kablosuz	iletişi-

mi	keşfeder.	Bunu	yaparken	

de	 Tesla’nın	 17	 patentini	

kullanır.	 Ardından	Tesla’nın	

yaptığı	kule	mühürlenir,	ya-

tırımcılar	birer	birer	çekilir,	

kule	 birkaç	 ışık	 gösterisin-

den	 sonra	 yıkılır.	 Bu	 olayla	

sadece	 kule	 değil	 Tesla	 da	

yıkılır.

Tesla	ampulü

Tesla	
bobini

Tesla	kulesi
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Tesla	notlarını	genelde	aklında	tutmaya	çalışır,	kağıt	pek	
kullanmazdı.	Yine	de	yazdığı	makaleler	büyük	önem	taşıyordu.	

Bu	makalelere	ölümünün	ardından	FBI	tarafından	el	
konulmuştur.	Gerekçe	olarak	Colorado’da	çalıştığı	sırada	dünya	
dışından	sinyal	aldığı	iddiaları	gösterilmiştir.	İncelenen	belgeler	
bir	sakınca	tespit	edilemediği	için	Tesla	Müzesine	gönderilmiştir.

Tesla’nın	
ölümünden	

sonra	
kurulan	ve	
yaşarken	
kullandığı	
aletlerin	

sergilendiği	
Tesla	
Müzesi

Mustafa YILMAZ

Tesla’nın	patentini	aldığı	ilk	uzaktan	
kumandalı	model	tekne

8	 Ocak	 1943'te	 kaldığı	 otel	

odasına	giren	temizlik	görev-

lisi	 86	 yaşındaki	 mucidin	

ölmüş	 olduğunu	 fark	 eder.	

Uzmanlar	 tarafından	 uyku-

sunda	 öldüğü	 belirlenen	

Tesla’nın	 cesedi	 Ferncliffe	

Mezarlığı’na	 götürülerek	

yakılır	ve	külleri	de	doğduğu	

yere	gönderilir.	

Değeri	döneminde	anlaşıl-

mamış	olan	ve	yaşamı	bo-

yunca	 sıkıntılar	 çeken	 bu	

büyük	 mucide	 günümüz	

teknolojisinin	 temelini	

borçluyuz.	Bugün	hâlâ	 bazı	

dernek	ve	bilim	adamlarının	

Nikola	 Tesla’nın	 çalışmaları	

üzerinden	bilimi	ilerletmeye	

çalışması,	 onun	 çağının	 öte-

sinde	bir	dahi	olduğunun	en	

büyük	göstergesidir.

Tesla’yı	
konu	alan	
ünlü	Prestij	

�ilmi
	^
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on yıllarda b�tmek b�lme-Syen şek�lde eğ�t�m �le 
�mt�han hâl�ndey�z. “Sı-

nav s�stem�n� böyle yapalım, 
yok olmadı müfredatı değ�şt�re-
l�m, yok bu da olmadı ders saat-
ler�n� azaltalım, çocuklar strese 
g�r�yor sınav tar�hler�n� değ�şt�-
rel�m, sınav kötü b�r şeyd�r sına-
vı kaldıralım, en �y�s� eğ�t�m 
programını değ�şt�rel�m, olma-
dı başa dönel�m.” den�lerek eğ�-
t�mle sınandığımız bu �mt�ha-
nın büyük b�r sorun hâl�ne gel-
d�ğ�n� görüyoruz. Bu sorun yal-
nız günümüze a�t b�r sorun de-
ğ�l. Sınavlar her dönemde değ�ş-
m�ş, eğ�t�m s�stem�m�zle her dö-
nemde oynanmıştır. S�stemde 
yama üzer�ne yama yaparak bu-
güne get�r�lmeye çalışılan değ�-
ş�kl�kler eğ�t�mde bugün b�le 
düzelt�lemeyen yaralar açmıştır.

Ülkem�zde 1850'l� yıllardan 
önce herkes eğ�t�m�n� evde alı-
yordu. 1850'lerden sonra �se 
“Sanay� Devr�m�”n�n ülkem�z-
dek� �ht�yacını karşılamak �ç�n 
kamu fonu �le desteklenen ve 
organ�ze ed�len ücrets�z eğ�t�m 
başladı. Bu ücrets�z eğ�t�mle 
b�rl�kte, arkamızda kalan 170 
yıllık süreçte pek çok sorun üst 
üste b�ner oldu. Get�r�len her 
yen� s�stemle daha çağdaş b�r 
eğ�t�m model� hede�enm�ş ama 
bu modele ulaşmak �ç�n uygula-
nan h�çb�r s�stem başarılı ola-
mamıştır.  

TÜİK’�n eğ�t�m çalışmalarından elde ett�ğ� 
�stat�st�klere, PISA sınav sonuçlarına ve Eğ�-
t�m İzleme raporlarına bakarsanız ne kadar 
değ�ş�kl�k yapılırsa yapılsın b�r adım yol 
alınamadığını, s�stem�n tamamen yerde 
süründüğünü göreb�l�rs�n�z. 

Eğ�t�mde yapılan değ�ş�kl�kler çocuklarda ve 
vel�lerde başta “B�r sonrak� yıl ne olacak, ne 
yapacağız?” end�şes� ve bel�rs�zl�ğ� olmak 
üzere pek çok sıkıntıya sebeb�yet vermekte-
d�r. Ps�koloj�de bel�rs�zl�k, en büyük kaygı 
unsurudur. Böyle b�r kaygıyla baş etmekte 
zorlanan öğrenc�ler yapılan değ�ş�kl�kler�n 
sebeb�n� anlamak �ster. Değ�ş�kl�k, güncel-
l�ğ�n� kaybeden uygulamalar �ç�n yapılmalı-
dır. Bunu tıpkı akıllı telefonlardak� güncel-
lemeler g�b� düşüneb�l�rs�n�z. Yen� yazılım, 
her zaman b�r öncek� yazılımın arızalarını 
düzelt�r ya da onu daha kullanışlı hâle get�r�r. 
Halbuk� eğ�t�mde yapılan güncellemeler ne 
s�stemdek� yanlışları düzelt�yor ne de onu 
�lerlet�yor.

Yaşanan sıkıntıların yanı sıra eğ�t�m bütçe-
m�z�n 2005 yılından bu yana düzenl� b�r 
şek�lde arttığı görülüyor. OECD ülkeler�ne 
bakıldığında eğ�t�me ayrılan bütçede en yük-
sek artış oranına sah�p ülkey�z. Ancak bu ar-
tış eğ�t�m�n kal�tes�n� artırmıyor. Ayrılan bu 
yüksek bütçel� kaynağın hak etmed�ğ�m�z 
sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Pek�, bu 
g�rd� nerede kullanılıyor? Bütçen�n büyük 
b�r kısmı okul ve dersl�k yapımı �le öğretmen 
atamalarında kullanılıyor. Yan� öğretmen 
var, dersl�k var, akıllı tahta var, tablet var ama 
sonuç yok. “Nasıl sonuç alınab�l�r?” ded�ğ�-
n�z� duyuyor g�b�y�m. Bunun �ç�n eğ�t�m büt-
çem�z� keşke laboratuvar yapmaya, öğret-
men eğ�t�m�ne, kalıcı müfredat ve program- 

lar hazırlamaya, soru ve kaynak çeş�tl�l�ğ�n� 
artırmaya ve eğ�t�mle �lg�l� araştırma gel�şt�r-
me çalışmaları yapmaya harcasaydık d�yeb�-
l�r�m. Keşke kurulan her yen� s�stem b�r ön-
cek�n�n sadece b�r güncellemes� olsaydı. Keş-
ke gel�şm�ş dünya ülke modeller�ne sadece 
özenmekle kalmayıp bunları b�z�m sosyolo-
j�k yapımıza uydursaydık. Keşke öğrenc�ler� 
becer�ler�ne göre ayırıp; �steyen öğrenc�y� 
spor okullarına, �steyen öğrenc�y� sanat 
okullarına, �steyen öğrenc�y� de meslek yük-
sek okullarına göndereb�lseyd�k.  Keşke da-
ha �y� şartlarda öğretmen yet�şt�reb�lseyd�k. 
Keşke dünyanın en kötü formasyon s�stem�-
ne sah�p olmasaydık. Keşke öğretmen l�sele-
r�n� yen�den açıp eğ�t�m� sadece eğ�t�mc�lere 
bıraksaydık. Keşke eğ�t�m�n evde başla-
dığını unutmasaydık. 

TÜİK ver�ler�ne göre çocuklarımız günde 
ortalama 5,5 saat pc, tablet, telev�zyon, akıllı 
telefon kullanıyor. Bu süren�n çoğunluğu 
sosyal medya ve oyun �le geç�yor. Ülken�n ge-
nel gündem� �se s�yaset, d�z� ve futbol üçge-
n�nde şek�llen�yor. Dünya genel�nde çocuk-
lar �ç�n en fazla para harcayan ama okuma-
yan b�r ülkey�z. PISA sonuçlarının ded�ğ�ne 
göre yetenek kıtlığında % 60 ortalama �le     
5. sıradayız. Dolayısıyla bence öneml� olan 
k�m�n ne yaptığı ya da ne yapmadığı değ�l, 
“Hep b�rl�kte neler yapab�l�r�z?” sorusuna 
cevap bulab�lmekt�r. Gel�şm�ş ülkeler sev�ye-
s�ne gelmek �ç�n hep b�rl�kte hareket etmel�-
y�z. Ancak bu sayede b�zden sonrak� nes�llere 
tam donanımlı b�r eğ�t�m s�stem� bıraka-
b�l�r�z. 

Güzel fik�rler ve yen� projeler�n başta öğren-
c�ler olmak üzere tüm eğ�t�m cam�asına h�z-
met etmes� temenn�s� �le...
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TÜRKİYE’NİN  

EĞİTİMLE  

İMTİHANI
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Ö
nümüzde üniversiteye giriş sınavlarımız (YKS) ve liselere giriş 

sınavımız (LGS) var. Bu sebeple 'sınav kaygısı' ile ilgili 

bilgilerimizi güncelleyelim istedim. 

Bilimsel çalışmalara bakarak kaygıya dair rahatlıkla söyleyebile-

ceğimiz bir şey var ki, o da hepimizin belirli seviyelerde kaygı yaşadığı 

ve kaygının bizi tehditlere karşı koruyan, başarılı olmak ve amaç-

larımıza ulaşmak için motive eden, sorunlarla baş etmemiz konusun-

da bize yardımcı olan bir yaşantı olabileceğidir. Ancak dikkat! Burada 

elbette "oldukça az seviyede" bir kaygıdan bahsediyoruz. Yaşa-

dığımız kaygının seviyesi yükseldikçe olumsuz sonuçların ortaya 

çıkma olasılığı artıyor. Kaygı arttıkça bizim için engel teşkil edebiliyor. 

Sınav Kaygısı, Belirtiler ve Etkileri

Sınav kaygısını gerginlik, rahatsızlık ve endişe duygularının sınav 

öncesi, sınav sırası ve/veya sonrasında kendini yoğun olarak 

gösterdiği bir yaşantı olarak tanımlayabiliriz. Kaygıyla birlikte ise 

sıklıkla öfke, korku, hayal kırıklığı gibi duyguların ve zaman zaman 

depresif belirtilerin yaşandığını görüyoruz. Fiziksel olaraksa baş 

ağrısı, mide bulantısı, kalp atışının hızlanması, baş dönmesi, 

terleme, kızarma gibi pek çok belirti ortaya çıkabiliyor. Ayrıca 

konsantre olmakta güçlük, motivasyon eksikliği, kendini olumsuz 

olarak değerlendirme gibi durumlar da sınav kaygısıyla birlikte 

görülebiliyor.

Bir sınavdan önce biraz kaygı hissetmek oldukça normaldir. Özellikle 

önem verdiğimiz, anlamlı bir şeyde başarılı olmayı istemek elbette 

kaygılanmamıza yol açabilir. Bu küçük kaygı, zihnimizi dinç tutmaya 

ve dikkatimizi hedemizde tutmaya yardımcı olur. Öte yandan 

kaygının yoğun olarak yaşanması, öğrencinin performansını 

düşürebilir, motivasyonunu kırabilir, dikkatini dağıtabilir. Öğrenci 

sınava çalışmakta zorlanır, sınav sırasında ise gerçek performansını 

ortaya koymakta güçlük çeker; örneğin bildiklerini unutur veya kafası 

karışır. Yani bir bakıma sınav kaygısı, başarı ile ters orantılıdır. Bir 

süre sonra öğrenci kendine olan güvenini yitirebilir ve hatta kendi-

siyle ilgili olumsuz duygu ve düşüncelere boğulabilir.

Burada kritik noktalardan birisi, öncelikle kaygının gerçekten bir sınav 

kaygısı olup olmadığını anlamaya çalışmaktır. Çünkü bazen genel 

kaygı sorunları yaşayan kişiler, yani birden fazla ortamda kaygı 

yaşamaya eğilimli bireyler, kaygıyı pek çok duruma taşıya-

bilmektedir. Sınav da bunlardan biri olabilir. Bunun yanında, yaşanan 

kaygı anlık ve duruma özgü de olabilir. Örneğin kişi sınava yeterince 

hazırlanmamışsa veya bilgisi yeterli değilse o sınavda kaygı yaşa-

ması normaldir. Ancak kişi yeterli çalışmayı yapmış, bilgisinden emin 

ve konuyu anladığını hissediyor, buna rağmen yine de yoğun bir 

kaygı yaşıyorsa o zaman gerçek bir sınav kaygısının varlığından söz 

edebiliriz.

Neden Sınav Kaygısı Yaşarız?

Her kaygıda olduğu gibi sınav kaygısında da bu yaşantının nedeninin 

anlaşılması oldukça önemlidir. Elbette sınava yeterli hazırlık yap-

mamış olmak, sınavdan önce ve sınav sırasında kaygı yaşanmasına 

neden olan önemli bir faktördür. Öte yandan öğrencinin sınava çok iyi 

hazırlanmış olduğunda dahi çok yüksek seviyede kaygı yaşaması, 

sınav kaygısının birtakım olumsuz düşüncelerden veya düşünce 

hatalarından kaynaklandığına işaret edebilir. Örneğin sadece 

başarısız olmaya odaklanma, kendi için belirlediği veya başkalarının 

yüksek beklentilerini karşılayamayacağını düşünme, başarısız 

olduğunda kendini değersiz görme, sınavdan iyi bir not veya puan 
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SINAV KAYGISI 
başlıyor!

Performansınızın değerlendirildiği 
durumları düşünün. Bir yazılı veya 

sözlü sınava girme, topluluk 
önünde bir konuşma yapma, iş 

başvurusu sonrası mülakata 
katılma, öğrenciyseniz sınıfta 

sunum yapma…Pek çoğumuz kaygı 
yaratan bu ve benzer durumlarla 
kendimize has yöntemlerle baş 

edebiliyorken bazılarımız için bunu 
söylemek güç. Özellikle "sınav" 

kavramı, kişinin durumu oldukça 
kaygı verici ve rahatsız olarak 

algılamasına yol açabiliyor.
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alamamayı hayatının her alanında başarısız olma şeklinde bir algı 

oluşturma, sınavlarda yüksek başarının hayatın en önemli amaçla-

rından biri olduğunu düşünme gibi düşünce kalıpları sınav kaygısını 

tetikleyen düşüncelerdir.

Öğrencinin bu durumda öncelikle bu olumsuz ve yararsız düşünce 

kalıplarını belirleyip yerine daha rasyonel, daha gerçekçi, daha 

olumlu düşünceler koyması etkili bir yöntem olacaktır. Çok kolay 

olmayan bu yöntem, ailenin ve okulun da desteğiyle öğrencinin 

kaygısını azaltmakta faydalıdır.

Kendimden çok şey mi bekliyorum yoksa beklentilerimde 

gerçekçi miyim?

Sınava yüklediğim anlam ne ve bu anlam ne kadar 

rasyonel(akla dayanan, ölçülü)?

Çalışırken veya sınav sırasında hep olumsuza mı odaklanı-

yorum?

Odak noktamı değiştirebilir miyim?

Başkalarının benim notumla ilgili düşünceleri ne kadar 

önemli?

Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma

Sınav öncesinde yapılması ve dikkat edilmesi gereken noktaların 

çoğunu hemen hepimiz biliyoruz. Düzenli ve etkili çalışma, yeterli 

dinlenmeyi sağlama, uyarıcı özelliği olan kafein gibi maddeleri çok 

fazla tüketmeme, kaliteli uyku bunların başlıcaları. Bunların ötesinde 

de bazı önemli başa çıkma yöntemlerini bilmekte fayda var.

Her duygu durumunda olduğu gibi yaşanan sınav kaygısında da bu 

duyguyu kabul edebilmenin önemi büyük. Reddedilen, istenmeyen, 

direnç gösterilen duygular sönmek yerine daha da rahatsız edici 

şekilde geri gelebilir. Yaşantımızın var olduğunu kabul etmek, onunla 

baş etmede ilk adımdır.

Sınav kaygısını yenmek bir gecede başarılabilecek bir durum değildir. 

Öncelikle bu konuda kararlı ve sabırlı olmak gerektiği unutulmamalı. 

İlk olarak öğrencinin kendine ulaşılabilir ve gerçekçi hedeer koyması 

ve beklentilerini de gerçekçi, rasyonel tutmasının önemini vurgula-

yalım. Hedeerimiz ve beklentilerimizin hem etkili hem ulaşılabilir 

olması için potansiyelimizin çok altında olmamasına, bizi biraz zorla-

masına, ancak gücümüzün ve yapabileceklerimizin çok üstünde de 

olmamasına dikkat etmek önemlidir.

Sınavı bir amaç haline getirmemek konusunda da çaba harcamakta 

fayda var. Sınavı sadece bir amaç olarak görmek kaygıyı tetikleye-

biliyor. Bu nedenle öğrencinin öz saygısını ve kimliğini sınav perfor-

mansı ile özdeşleştirmeden ve sınav başarısını yaşamdaki tek seçe-

nek olarak görmeden öğrenime devam etmesi önemli. Başarısızlıkları 

da yaşamın bir parçası olarak kabullenebilmek, sürdürülebilir gelişim 

ve öz saygı için gereklidir. Sınav kaygısı yaşandığında, kişi olumsuz 

düşünce döngüsünü kırmaya ihtiyaç duyabiliyor. Kendimizle 

yaptığımız iç konuşmalar, sınav kaygısı yaşayan kişiler için genellikle

olumsuz ve cesaret kırıcı olabiliyor. Başaramayacağım, 

yetersizim, rezil olacağım, herkesi hayal kırıklığına uğratacağım 

gibi komutlar kaygıyı ar tırıcı ve dolayısıyla performansımızı 

düşürücü niteliğe sahiptir. Sınavla ilgili olumsuz düşünceler yerine 

(örneğin ya başarısız olursam, ya bildiklerimi unutursam) daha 

rasyonel düşünceler koymaya çalışmak (örneğin yeterince hazırla-

nırsam başarılı olabilirim, elimden geleni yapacağım, belki de 

düşündüğümden daha rahat geçecek), sınav kaygısıyla baş etmede 

en etkili olabilecek yöntemlerdendir. Ancak düşünce değişiklikleri 

oldukça yüksek çaba ve hazır oluşluk isteyen bir durumdur. Bu 

noktada gerekirse bir profesyonelden yardım alınmalıdır.

Kaygıyla başa çıkmada rahatlama tekniklerini öğrenmek ve uygula-

mak son derece önemlidir.  Nefes egzersizleri, kas gevşetme 

egzersizleri kişinin kendi kendine de uygulayabileceği pratik bazı 

tekniklerdir.

Yaşanan kaygıyla ilgili kişinin kendini ifade etmesi de bir başka 

etkili yöntemdir. Duygu ve düşüncelerini özellikle yazılı olarak ifade 

etmek, sınavdan önce neler hissettiğini, kendisinde neler olup 

bittiğini yazmak bilimsel olarak da etkisi kanıtlanmış bir başa çıkma 

yöntemidir. Bir 10 dk. kadar zaman ayırarak bunları yazıya dökmek 

ve hatta günlük tutmak, pek çok kişinin sınav kaygısıyla başa 

çıkmada etkili şekilde kullandığı bir teknik.

Aile ve Okulun Yaklaşımı Önemli

Bazı zamanlar öğrencilerin okul başarısında neden düşüş yaşadığı 

eğitimciler ve aileler tarafından anlaşılamayabiliyor çünkü öğrencinin 

kaygı yaşadığı bilinmiyor. Öncelikle aile ve eğitimcilerin, öğrencinin 

sınavlardan önce veya sınav sırasında aşırı kaygı yaşayıp yaşama-

dığını görmeye çalışması önemlidir. Sınav kaygısı, öğrenci, aile, 

öğretmen, okul psikolojik danışmanı ve hatta yöneticilerin işbirliği ile 

daha kolay baş edilebilecek bir durumdur. Herkesin sınav kaygısı ile 

ilgili bilinçlenmesi, bunun bir hastalık olmadığı; ancak olumsuz 

etkileri nedeniyle onunla baş etmenin önemli olduğu mesajı 

anlaşılmalıdır. Öğrenciye bu konuda destek olmak ve üstünde baskı 

kurmamak son derece önemlidir. Baskı, kaygıyı daha da artıracaktır. 

Öğrenciden aşırı beklentiler içinde olmak yerine onu  tanıyıp bu 

doğrultuda en gerçekçi beklentiyi bulmaya çalışmakta fayda vardır. 

Ayrıca öğrenciyi başka öğrencilerle karşılaştırmaktan kaçınmanın da 

önemli bir diğer nokta olduğu unutulmamalıdır.

Bu gibi sorulara yanıt bulmak, sınav 

kaygısına dair yaşantımızı anlama-

ya yardımcı olabilir.
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ÖĞRENME STİLİ TESTİ

Pek
Değil Biraz Çokça

(1) (2) (3)

  (1) Sınıfta arkadaşlarımla birlikte tartışarak ve sohbet ederek öğrenmeyi severim.

  (2) Kendi kendime düşünüp çalışarak öğrenmeyi severim. 

  (3) Bütün yanlışlarımı öğretmenimin anlatarak düzeltmesini isterim. 

  (4) Temiz ve düzenli bir sıraya sahip olmayı severim. 

  (5) Bence iyi bir öğretmen sınıfa hareketli oyunlar getirir. 

  (6) Fıkra anlatmaktan hoşlanırım.

  (7) Defterlerimin içini genellikle resimlerle süslerim. 

  (8) Daha iyi öğrenmek için müzik ve ritmi severim. 

  (9) Ellerimi kullanabileceğim bir şeyler yapmaktan hoşlanırım. 

(10) Sınıfta çok fazla konuşurum. 

(11) Öğretmenlerim asla çalışmadığımı düşünürler. 

(12) Öğretmenlerim sınıfta çok fazla hareket ettiğimi düşünürler. 

(13) Boş zamanlarımda okumayı severim. 

(14) Boş zamanlarımda arkadaşlarımla konuşmayı ve şakalaşmayı severim.

(15) Boş zamanlarımda sportif çalışmalar yapmayı severim. 

(16) Çalışırken sık sık durur başka şeyler yaparım. 

(17) Boş zamanlarımda arkadaşlarımla el şakası yapmayı severim.

(18) Resimli roman okumayı severim. 

(19) Resimli bulmaca çözmeyi severim. 

(20) Sessiz okumayı severim. 

(21) Okunmakta olan bir metnin kopyasını takip etmezsem anlayamam.

(22) Yüksek sesle okumayı severim.

(23) Masal ve kitap okuyan birini dinlemeyi severim. 

(24) Anlatmayı yazmaya tercih ederim.

(25) Harita, poster ve şemalarla anlatılmak istenenleri çabuk kavrarım.

(26) Görmediğim şeyi kavrayamam.

(27) Aktif olarak katıldığım etkinlikleri severim.

(28) Kendi kendime çalışmaktansa öğretmeni dinleyerek öğrenmeyi tercih ederim.

(29) Öğretmenlerim sık sık eşyalara dokunmamam gerektiğini söylerler.

(30) Sınıfta tahta silmeyi, pencere ya da kapı açıp kapamayı hep ben yapmak isterim.

(31) Bir konu bana okunursa kendi okuduğumdan daha iyi anlarım.

(32) Gördüklerimi iyi hatırlarım.

(33) Olaylar ve/veya konular şematize edilerek gösterilirse daha iyi anlarım.

Lütfen aşağıdaki ifadeleri okuyup size ne 
derecede uyduğunu işaretleyiniz.Öğrenme stilleri ile 

zekâ arasında bir 

bağlantı tespit edile-

memiştir. Her insan 

bu öğrenme stille-

rinden yalnız birine 

sahip olacak diye bir 

kural yoktur. İki hatta 

üç stil özelliği taşıya-

biliriz. Bazı kişilerde 

ağırlıklı olarak iki stil 

vardır. Bazı kişiler ise 

bu üç stilden birine 

yakındır. Bu durum-

da kâğı t  ka leme 

dayalı klasik okul 

sisteminde zorlanır-

lar. Özellikle ağır 

dokunsal / kinestetik 

veya ağırlıklı işitsel 

öğrenme stillerine 

yakın olan kişiler bu 

gruba girmektedir. 

Dokunsal / kineste-

tik öğrenciler derste 

ellerini sık kullanmak 

isterler. Oysaki sınıf 

ortamında genellikle 

öğrenci oturmak, 

ö ğ r e t m e n  a k t i f 

olmak zorundadır. 

İ ş i t s e l  a ğ ı r l ı k l ı 

öğrencileri ise oku-

ma ve metni gözle 

takip etme etkinlik-

leri zorlayabilir. Onla-

rın öğrenmesini ko-

laylaştıran şey sesin 

işitilmesidir. Dolayı-

sıyla öğrenme stille-

rinin bilinmesi tem-

bel veya yaramaz 

olduğunu düşündü-

ğümüz pek çok öğ-

rencinin, istenme-

yen davranışlarının 

gerekçesini anlama-

mızı sağlar.
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Değerlendirme Anahtarı

Görsel Ağırlıklı

 maddelere 
 verilen puanların toplamı 

Görsel ağırlıklılar

2. 4. 13. 18. 19.

20. 21. 25. 26. 32. 33.

ü El sanatları kağıt ve karton işleri

ü Kabartma haritalarla çalışma

ü Mıknatıslı pano, bez pano 

ü Soyut semboller için çerçevelenmiş 

posterler

ü Kart, kağıt vb malzemelerle çalışma

ü "Simon diyor ki …" gibi oyunlar

ü TPR (Total Physical Response- Toplam 

Fiziki Yanıt) faaliyetleri

ü Kara tahta başındaki görevler

ü Yarışmalar

Kitap okurken kitabı sıra üstüne koyup oturmak-

tansa, kitabı elinde tutup çalışmaları öğrenmeleri-

ni kolaylaştıracaktır. Konuşurken ya da okurken 

not tutmalıdırlar. Sınıfta ön sıralarda oturmaları 

dikkatlerini yoğunlaştırması açısından yararlı olur. 

Laboratuvar çalışmalarında aktif rol verilmeli, de-

ney odaklı araştırma ödevleri verilmelidir. Bilgisa-

yar kullanarak dokunsal algılama yolları aracılığıy-

la kolaylıkla öğreneceklerdir. Kuma yazı yazarak, 

yazma ve okumayı eğlenceli bir şekilde öğrenebi-

lir, pratik yapabilirler. Tempo ve ritim kullanarak 

bilgiyi ezberlemeleri sağlanmalıdır. Açıklama ya-

parken mimik ve jestlerini işin içine katmaları öğ-

renmeye yardımcı olur. Dersler ve öğrenilmesi ge-

reken bilgileri bir cihaza ses kaydı alarak  kaydedi-

lirse egzersiz yaparken ya da yürürken dinleyebilir 

ve öğrenebilirler. Rol yapma, dans, yap-boz ve 

hareket odaklı oyunların bilgiyi öğrenme sürecin-

de kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca sanatsal (re-

sim, heykel, seramik vb) aktivitelerle de birçok 

bilgiyi öğrenmeleri kolaylaştırılabilir.

Dokunsal/Kinestetik
ağırlıklılar

 maddelere 
 verilen puanların toplamı 

Dokunsal/Kinestetik Ağırlıklı

5. 7. 9. 11. 12.

15. 16. 17. 27. 29. 30.

 maddelere 
 verilen puanların toplamı 

İşitsel Ağırlıklı

1. 3. 6. 8. 10.

14. 22. 23. 24. 28. 31.

İşitsel ağırlıklılar
ü Ses kasetleri ve CCL 
 (Counselling/Learning 

Technigues -Yol gösterme 

yoluyla öğrenme teknikleri-) 
 yoluyla yapılan her türlü iş 

ü Şarkılar, şiirler, ritim, 
 caz şarkıları vb

Bir çalışma grubu oluşturulmalı veya 

çalışma arkadaşı olmalıdır. Açıkla-

maları ve önemli konuları yüksek 

sesle okuyarak öğrenmeleri faydalı 

olur. Öğrenilmesi gereken bilgiye dair 

komik bir şarkı/ melodi üretip yüksek 

sesle söyleyerek öğrenme sürecini 

hem stiline uygun hem de eğlenceli 

hale getirebilirler. Tarihleri, isimleri ve 

olguları kaye (ses) benzerliği aracı-

lığıyla öğrenip hatırlayabilirler. Öğren-

mesi planlanan bilgiyi kaset ya da ses 

CD'si aracılığıyla dinlenmeleri ve 

tekrar etmeleri çok faydalı olacaktır. 

Bir problem çözerken düşünce 

süreçlerini sesli anlatarak problemi 

çözen doğru yolu bulabilirler. Sessiz 

bir çalışma or tamı sağlanmalıdır. 

Kukla, şiir ve sözel oyunlar aracılı-

ğıyla zevkli bir öğrenme süreci yaşa-

ması önerilir. Matematik ve teknik bil-

gileri öğrenmek için konuları kendile-

rine anlatarak ve konuşarak çalışma-

lıdırlar. Problemi çözerken aklından 

geçenleri (yalnız da olsa) sesli anlat-

maları yararlı olacaktır.

Psk.Dan. Aylin ERTÜRK

ü Video, televizyon, bilgisayar 

ve benzeri görsel aletlerle 

yapılabilecek işler

ü Bir yere (kara tahta, kağıt, 

vs) şekil çizimi 

ü Resim 

Özel yaşamlarında genellikle dü-

zenli olurlar. Karışıklık ve dağınık-

lıktan rahatsız olurlar. Dağınık bir 

masada çalışamazlar. Önce masa-

yı kendine göre düzenlerler, daha 

sonra çalışmaya başlarlar. Kalem, 

silgi, kalemtıraş gibi araçlar için 

masada kendilerine göre yer belir-

lerler ve araç gereçlerini hep bu 

yerlerde tutarlar. Çantaları dolapları 

her zaman düzenlidir. Yazmayı 

sevmeseler bile defterlerini düzenli 

ve itinalı kullanırlar. Dersi öğret-

menin veya öğrencinin anlattığı 

"düz anlatım" yönteminden yeterin-

ce yararlanamazlar. Tam olarak 

anlaşılması için dersin görsel 

malzemelerle mutlaka desteklen-

mesi gerekir. Harita, poster, şema, 

grak gibi görsel araçlardan kolay 

etkilenirler ve bu araçlardan öğren-

diklerini kolay hatırlarlar. Öğren-

dikleri konuları gözlerinin önüne 

getirerek hatırlamaya çalışırlar. 

Sözel yönergeleri hatırlamakta 

zorluk çekerler.
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Ailenizle unutulmaz bir serüvene hazır 
mısınız? Her yaştan ziyaretçisine 

büyüleyici anlar yaşatan, etrafımızda 
uçuşan kocaman rengârenk kelebeklerle 

bizi karşılayan, tropikal bitkilerle 
kendimizi Türkiye'de değil de Amazon'da 

hissettiren harika bir bahçe Konya'da 
kapılarını bizlere açıyor.
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3.500 m²'lik gezi alanı ile toplamda 
7.600 m²'lik bir kullanım alanına 
sahip olan Konya Tropikal Kelebek 
Bahçesi Türkiye'nin tek, Avrupa'nın 
en büyük kelebek parkı olma 
özelliğine sahip muazzam bir 
kompleks. Burada 25 tür kelebeğe 
yaşam alanı sunulurken 98 türe ait 
20.000 adet bitki de bulunuyor. 
Pazartesi hariç haftanın her günü 
açık olan bahçeyi 10.00-17.00 
saatleri arasında ziyaret 
edebilirsiniz. 

Kelebeklerin pupa halinden 
ölümüne kadar her aşamasının 
yaşandığı üretim alanı, kapalı uçuş 
alanı, açık uçuş alanı ve kelebek 
müzesi olmak üzere 4 ana unsurdan 
oluşan bahçede kelebeklerin hayat 

döngüleri, kamuflaj, korunma, beslenme ve güneşlenme gibi davranışları ziyaretçiler tarafından incelenebiliyor. Ayrıca interaktif  
sunumlarla yapılan böcek ve kelebek tanıtımları özellikle çocukların oldukça ilgisini çekiyor. Bahçede bir de tropikal böcek müzesi 
bulunuyor.

0-6 yaş ziyaretçilerden giriş ücreti alınmazken 
diğer ziyaretçilerden hafta içi sivil 10 TL, 

öğrenci 5 TL; hafta sonu sivil 12.5 TL, öğrenci   
5 TL şeklinde bir ücretlendirme yapılmış. 

kelebek 
parkı
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Komplekste yer alan doğa 
rehberleri doğa yürüyüşleri 
boyunca sizlere eşlik ediyor; 

kelebek, böcek ve bitki türleri 
hakkında bilgi veriyor. Hayvan 

sevgisi, bahçe veya botanik 
konularına ilgilerini artırmak 

amacıyla öğrenci grupları bahçeyi 
ziyaret ediyor. Bahçenin hayvan ve 
bitki sevgisini aşılamaya yönelik bir 
eğitim alanı olarak da kullanılması, 

öğrenci gruplarının görerek ve 
deneyimleyerek öğrenmesi de 

ayrıca çok hoş.
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Gezi boyunca gördükleriniz karşısında hayrete düşüyor, etrafınızdakilerin 
gerçek mi rüya mı olduğuna karar veremiyor ve deneyiminizin her anını 

fotoğraflamak istiyorsunuz. Etrafınızda daireler çizerek uçan ve en 
sonunda omzunuza konan masmavi kocaman bir kelebek düşünün. O anı 
ölümsüzleştirmek istemez miydiniz? Fakat bu o kadar da kolay değil :) Siz 
de benim gibi fotoğraf  çekmekten keyif  alıyorsanız harika fotoğraflar için 

işte size birkaç öneri
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·  Kelebekleri fotoğraflamak için en uygun saatler, 
günün en erken ve en geç saatleridir. Kelebekler 
bu saatlerde daha az hareket ederler. Böylece 
rahatlıkla fotoğraf  çekilebilir.

·  Kelebek gözlemlerken bütün gün beklemek 
gerekebilir. Kamera için yedek pil almak işinize 
yarayabilir.

·  Kelebeğe onu korkutmadan yaklaşılır ve peş peşe 
devamlı fotoğraf  çekilir. Bu nedenle kameranın 
ya da telefonun hafıza kartının boş olması 
önemlidir.

·  Kamera ya da telefonlarınızın ağır çekim modu-
nu kullanarak güzel videolar yakalayabilirsiniz.

·  Hanımeli, kadife çiçeği, petunya, ayçiçeği gibi 
çiçekler kelebeklerin favorilerindendir. Ayrıca 
çürüyen meyve kokularını da severler. Kele-
bekleri çekmek için bunları kullanabilirsiniz.

·  Aman dikkat! Kelebeklerin kanatları çok narin-
dir. Kanatlarını tutmak, desenlerini göreceğim 
diye dokunmak onların bir daha asla uçama-
masına neden olabilir.
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Bahçede uzun vakit geçirileceği göz önüne 
alınacak olursa mevsim ne olursa olsun 
içerisinin sıcaklık ve nem değerleri tropikal 
konuklar için uygun olduğundan sizin de 
ziyarete giderken ince şeyler giymenizde fayda 
var. Aksi takdirde biraz fazla terleyebilirsiniz.

Bahçe çıkışında yer alan hediyelik eşya 
alanındaki birçok ürün günün hatırası olarak 
satışa sunuluyor. Özellikle eğitici öğretici 
kitaplar, ansiklopediler, kelebek kartları 
oldukça güzel tasarlanmış. Almadan dönmeyin.  
Sizler de ilginç bir deneyim yaşamak 
istiyorsanız yakın zamanlı seyahat planlarınız 
arasına Konya'yı mutlaka ekleyin. Günübirlik 
planlayacağınız bu gezide rüya gibi anlar 
yaşadıktan sonra Konya mutfağından tirit 
kebabı, etli ekmek, kuzu tandır, sac arası 
yemeyi de ihmal etmeyin ;)

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ gezi

Betül KARABACAKOĞLU
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UEEN

40 / Artı Destek / İlkbahar



 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ müzik

“Üzerİnden çok zaman geçtİğİ hâlde değerİnİ 
yİtİrmeyen, türünde örnek olarak görülen eser” diyor 

Türk Dil Kurumu “klasik” tanımı için. İşte tam Queen grubunun 
şarkılarını anlatan kelime! 

971     0                                            çıkışlı Queen’in şarkı-

ları günümüzde hâlâ spor müsabakaların-

da, gösterilerde, reklamlarda, filmlerde 

hatta okul zillerinde bile karşımıza çıkabi-

liyor. Herkesin mutlaka en az bir şarkısını 

duyduğu grubu “klasik” yapan şey duygu 

yoğunluğunu dinleyene çok net 

geçirebilmesi ve tek sözünde dahi olsa 

insanın kendinden bir şey bulmasını 

sağlaması. 
BBC’de yayınlanan bir habere 

göre McGill Üniversitesinin 

müzik üzerine yaptığı bir 

araştırmasından şu sonuçlar 

çıkmış: Mutlu ya da hüzünlü 

olması fark etmeksizin 

duygusal yoğunluk içeren 

müzik; tıpkı yemek, seks ve 

uyuşturucular gibi beyindeki 

haz merkezini uyarıyor. 

Müziğin inişli çıkışlı vurgusu ve 

notaları, gerilim ve gevşeme 

yaratarak dinleyicinin duygusal 

karmaşaya tepki vermesini 

sağlıyor. 

Queen’in bu duygusal 

karmaşayı en iyi yaratan 

gruplardan biri olduğu su 

götürmez gerçek. Müziğin tadı 

kişiden kişiye değişse de 

Queen’in hitap ettiği kesim; 

dili, ırkı, yaşı veya grubun aktif 

müzik yaptığı yıllarda 

doğmuş/doğmamış olmayı 

gözetmiyor. Bünyesinde rock, 

metal, opera, jazz gibi türleri 

barındırıp bu muazzam 

eşleştirmeyle ortaya çıkardığı 

parçaların sözleri de bir o kadar 

etkileyici ve düşündürücü...

Queen Neden
Dinlenmeli?
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Queen, 1971 yılında gitarda 

Brian May, davulda Roger 

Taylor’ın ve Freddie Mercury’nin 

eşsiz sesinin bir araya gelmesiyle 

temelleri atılıp 1973'te John 

Richard Deacon’ın da basçı 

olarak katılımıyla son formunu 

alarak Londra’da kuruldu.

İlk üç albümün ardından 1975'te 

Queen’i Queen yapan Bohemian 

Rhapsody’nin de içinde olduğu 

“A Night At The Opera” adlı 

albümlerini piyasaya sürdüler. 

Dönemin prodüktörleri 5 dakika 

55 saniye süren bu parçanın 

tutmayacağını çünkü bir şarkının 

popüler olabilmesi için 3 dakikayı 

geçmemesi gerektiğini söylese 

de yerel radyolarda çalınmaya 

başladığı andan itibaren büyük 

ilgi gördü Bohemian Rhapsody.

Tüm albümleri Britanya müzik 

listelerine tek tek girmeye 

başlayan Queen, 1976 yılında 

Amerika ve Japonya turnelerine 

çıkarak dünyaya da açılmış oldu. 

Hyde Park’ta 200.000 kişiye 

ücretsiz konser vererek albüm 

satışlarını 500.000’e çıkarmayı 

başardı.

Biyograf i
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Bir sene sonra altıncı albüm 

“News Of The World” piyasaya 

çıktı ve o dillere destan 

zihinlerde yer etmiş “We Will 

Rock You” ile “We Are The 

Champions” bu albümdeydi.

1978'de “Jazz” albümünden bir 

diğer hit parça “Bicycle Race” ile 

parlayıp Amerika ve Kanada 

turuna çıkan Queen kayıtlardan 

çok konserlere yoğunlaştığı bu 

dönemde ilk konser albümleri 

olan “Live Killers”’ı çıkardı. 

1981 yılında çekilen bilim kurgu 

filmi “Flash Gordon” için  

hazırladıkları soundtrack, yıl 

sonunda 45.000.000 satışa 

ulaştı.

Aynı yıl “Greatest Hits” albümü 

de müzik listelerinde yine başı 

çekti. Greatest Hits, o zamanlar 

yabancı rock albümlerinin 

satışının yasak olduğu İran’da 

satışa sunularak ülkede satılan 

ilk rock albümü oldu.

1984'te çıkan ve grubun efsane 

şarkılarından biri olan           

“Radio Ga Ga” 19 ülkedeki müzik 

listelerinde  1 numarada kaldı. 

Onu bir başka klasik “I Want To 

Break Free” takip etti ve 1986'da 

“A Kind Of Magic” ile Queen 

bütün dünyayı kasıp kavurmaya, 

tüm zamanlara şarkılar armağan 

etmeye devam etti.

QUEEN 80'lİ yıllarda çekİlen 
Türk fİlmlerİnde dİsko 
müzİğİ olarak kullanılıp
ülkemİzde de hemen hemen 
her kulakta yer etmİş 
“Another One Bites The 

Dust” İsİmlİ sıngle’I İle 

“Juno Yılın Uluslararası 
Single’ı” ödülü, “En İyİ 
Pop/Rock Single’ı” dalında 
Amerİkan Müzİk Ödülü 
alarak Amerİka’da zamanın 
satış rekorlarını kırdı.

1988 - 1991 arasında üç albüm 

daha çıkardı Queen. “I Want It 

All”, “The Miracle”, “The 

Invisible Man”, “Innuendo”, “The 

Show Must Go On” gibi aklımıza 

gelebilecek her alanda 

duyduğumuz kült eserleri bu 

dönemde meydana getirdi. 

AIDS’le savaşan Freddie Mercury   

24 Kasım 1991'de hayata ve se-

venlerine veda etmesine rağmen 

hastalığı sırasında yaptığı kayıt-

lar 1995'te  tamamlanıp “Made 

In Heaven” adlı albüm hâline 

getirilince, gittikten sonra bile 

bize son harikasını vermiş oldu.

Queen - Bohemian Rhapsody (Official Video)

5 dakika 55 saniye 

uzunluğundaki Bohemian 

Rhapsody, İngiltere müzik 

listelerinde 9 hafta boyunca 

1.sırada kaldı. 

1975'te parçaya çekilen klip, 

müzik dünyasının ilk            

video-klip şarkısıdır.
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Queen’in konser verdiği günler 

İngiltere’de resmi tatil ilan edilirdi.

Freddie Mercury’nin vokal ve söz 

yazarlığının yanı sıra piyano, gitar ve 

klavyedeki inanılmaz yeteneği stadyum 

rock, hard rock, heavy metal, opera rock 

gibi müzik türlerine büyük katkılarda 

bulunmuştur.

Farklı 

müzik 

türlerini 

harman-

lamada 

öncü olan 

Queen, 

pek çok 

müzik 

grubuna 

örnek 

olmuş, 

yeni 

ufuklar 

açmıştır. 

Çıktığı 

dönemde     

“I Want to 

Break Free” 

video-klibine 

Amerika 

dahil tüm 

dünyada 

yayın yasağı 

getirilmiştir. 
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İsviçre - Montrö'deki Freddie Mercury heykeli.
Şehirde sanatçıya ait eşya, giysilerinin bulunduğu, 

şarkılarının söylendiği bir de müze var.

Freddie Mercury hastalığının son zamanlarında yazdığı “Show Must Go On” gibi 

hikâyesi ve derin anlamı olan, “Innuendo” gibi dinledikçe daha fazla anlam ve 

mesaj içerdiği anlaşılan, “Bohemian Rhapsody” gibi sözlerindeki metaforları 

üzerine yıllarca tartışılan şarkılara imza atmıştır.

“Radio Ga Ga” Roger Taylor’ın kolay 

tüketilen şarkılara atıfta bulunmak için 

yazdığı bir eserdir. Her şeyde olduğu gibi 

müzik sektöründe de “tüketim”in ana 

fikir olduğu günümüzde, yeni neslin çok 

daha önem vererek, kıymet bilerek 

öğrenmesi ve dinlemesi gerekir Queen 

gibi klasikleri.

Oya BERGMEN
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BEN ÖĞRENCİYKEN 
ayatta en büyük mucize 

Hküçükken iyi bir 

öğretmene rastlamaktır.” 

diyor Buket Uzuner. Size "Evet ben o mucizeyi 

yaşadım, öğretmenim ile ilgili yüzlerce pırıltılı 

anı, muhteşem detay, öğretmenimin gözlerimin 

içine bakarak söylediği binlerce bilgece söz hâlâ 

zihnimde ışıl ışıl duruyor." diyebilmeyi bilseniz 

ne çok isterdim. Ama hayır sevgili okur, 

maalesef öğrenciliğimde o mucizevi öğretmene 

rastlamadım. Sanırım Buket Uzuner de bunun 

biraz zor bir ihtimal olduğunu vurgulamak için 

mucize kelimesini kullanmıştı.

Benim öğrencilik yıllarım İzmir'de geçti. 

İlkokulda beş yıl boyunca öğretmenimiz 

değişmedi. Bunun bir şans olduğunu, öğretmen 

değişikliğinin öğrenciyi olumsuz etkileyeceğini 

düşünenler olabilir ki öğretmen öğrencilerinin 

en çok ihtiyaç duyduğu şeye "sevgi ve şefkat 

ihtiyacına" karşılık verebiliyorsa eksikliği derin 

yaralar açabilir. Oysa öğretmeniniz küçük 

kalbinizde sadece bir korku simgesiyse onun 

gitmesi için dua edersiniz ama o gitmez de 

gitmez. (Mucizeler hemen gerçekleşmiyor.) 

Şimdi benim ilkokul öğretmenime haksızlık 

ettiğimi düşünen "Bir öğretmen ne kadar kötü 

olabilir ki?" diyen şüpheci okurlar olabilir. 

Onlar için birkaç ayrıntı vermek isterim. Çocuk 

kalbimin karanlık dehlizlerini açma cesareti 

gösterdiğimden, tedirginliğime ortak olmanızı 

rica ederek. İlkokul birinci sınıf sanırım 

hayatımın en zor yılıydı. Yedi yıllık hayatımdan 

bahsettiğimi sanırım anlamışsınızdır zira daha 

sonra çok daha zor günlerin gelmekte olduğunu 

hüzünle fark edecektim. Annem çalışmaya 

başlamıştı. Ben öğleciydim ama sabah 07,30'da 

etüt merkezine bırakılıyor, saat 12,30'da okula 

gidiyor, okuldan çıkınca tekrar etüt merkezine 

dönüyor artık annemler ne zaman gelirse o 

“  saate kadar orada kalıyordum. Kafam allak bullaktı. Etüt 

merkezindeki çocuklar tarafından akran zorbalığına maruz 

kalıyor, bu ayarsız ve hoyrat kötülüğe çocuk aklımla bir anlam 

veremiyordum. Okulda ise tam bir disiplin ve kuzuların sessizliği 

hakimdi. Düşünün otuz tane yedi yaşında çocuk bir sınıfta ve 

sınıftan çıt çıkmıyor. Ne zavallı bir manzara. Çok sevdiğim bir söz 

vardır: "Bir eğitmenin asıl amacı çocuğu sürekli sorular soran 

biri haline getirmektir." Sanırım öğretmenimizin ne bu sözden ne 

de eğitimin gerçek amacından haberi vardı. Aslında eğitimin 

gerçekten ne olduğunu da merak etmiyordu. Neden etsindi? Otuz 

öğrenciyi mum gibi karşısına dizmeyi başarmıştı, daha ne 

olsundu. Eğitim bu değildi de neydi Allah aşkına? Ha, evet 

çocuklar karşısında kekeliyor onunla göz göze dahi gelemiyordu 

ama pazartesileri mendil ve tırnak kontrollerini yaptığı ve 

beğenmediklerini cetvelle dövdüğü için bir öğretmen olarak içi 

gayet rahattı. (Öğretmen, tırnakları kesilmemiş yedi yaşındaki 

çocukları cetvelle dövebildiği kadar öğretmenlik katsayısını 

artıran kişiye denir.) Neyse sevgili okur, artık bu stresi bünyem 

kaldırmadığından mıdır yoksa ilahi adalet küçük Tuğba çok 

yıprandı, bir ay tatil yapsın dediğinden midir, ben biraz 

hastalandım ve bir ay okula gidemedim. Anneannemin yanında 

hasta ve musmutlu bir ay geçirdim. Artık iyileştiğime kanaat 

getirdikleri zaman okula babam getirdi beni. Kapıda 

hastalığımdan, derslerimden de geri kaldığımdan kederle bahsetti. 

Babamın eline yapışmış öğretmenimin gözlerinin içine bakıyor ve 

şefkatli birkaç güzel söz bekliyordum. 
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Şöyle dedi hiç unutmam: "Ben Tüğba'ya güveniyorum. 

Tüğba çok akıllı bir kız. (Evet bana TÜĞBA derdi, çok 

korkunç. Şükür ki bir daha bana Tüğba diyen çıkmadı.) 

Eksikliklerini en kısa sürede kapatacağına eminim." İçimde 

bir gökkuşağı belirmişti, öğretmenim bana güveniyordu 

işte. Babamın elini bırakıp sınıfa girdim öğretmenimin 

arkasından. Sınıfımda bütün sınıflara has o tuhaf kokuyu 

içime çektim. Sırama oturmamla öğretmenimin çığlığını 

duymam bir oldu. "Bak şuraya bak!" dedi. Baktım. Bir 

ağaç. Ağaçta krapon kağıtlarından çiçekler, ortasında 

arkadaşlarımın fotoğrafları. Okumayı öğrenenlerin çiçeği 

açılmış. Tek kapalı çiçek var bilin bakalım kim? Tabii ki 

TÜĞBA! "Gördün mü?" dedi öfkeli öğretmen. "Herkes 

okumayı öğrendi sadece sen öğrenemedin. Okumayı 

öğrenemeyenler çöpçü bile olamaz. Sen çöpçü bile 

olamayacaksın!" İşte gerçek bir öğretmen. Öğrenci 

kendisine tam güvenmişken hiç ummadığı bir anda onu 

tarumar edebilmek... İşte bunu her öğretmen başaramaz. 

Etrafıma yardım isteyen gözlerle baktım ama ilkokul 

dönemi, empati yeteneğinin yerinde yellerin estiği vahşi bir 

çağdır. Arkadaşlarım kendilerine değil de başka birine 

yönelmiş bu öfkeden memnun görünüyorlardı. Şimdi o ânı 

düşününce, öğretmenin meslekleri ayrıştırıp aşağılayan 

vizyonsuzluğuna mı yansam babamın yanında müşfik 

öğretmeni oynayıp sınıfa girince aslına dönmesine mi 

öfkelensem herkesten ayrı bana okuma öğretirken 

fazladan çaba sarf edip yorulacağını düşündüğü için 

kahrolduğuna mı sevinsem bilemiyorum. Ama o anda 

büyük bir utanç, boyumdan büyük bir utanç duyduğumu 

hatırlıyorum sadece...

Şimdi bazılarınız "Niye olanları ailenle paylaşamadın?" 

diyebilir ama bunlar eminim genç okurlar olacaktır zira 

benim dönemimdekiler gayet iyi bileceklerdir ki bundan 

otuz yıl önce öğretmen sonsuz güç ve otorite simgesiydi, 

işinin ehli olmayan ellerde ise bu sonsuz güç felakete 

dönüşebiliyordu.

Ortaokul ve lise yıllarıma bu yazımda değinemesem de 

şunu söylemeliyim, bu yıllar daha az trajik ziyadesiyle 

Ö
ğrencilikten öğretmenliğe geçtiğim bu yıllarda pek 

çok şey değişti. En büyük değişim ise kontrolsüz gücün 

öğretmenden öğrenciye geçmiş olması gibi görünüyor. 

Eğitim veren kurumların çok farklı yapılara sahip olması, 

eğitim değerlerinin her kurumda ayrı ve yoruma açık 

bulunması eğitimin kalitesinde çok geniş bir yelpazeye 

sebep oluyor ve bu yelpazenin esintisi tedirginlik verici. 

İdeal dengede yine aksaklıklar var. Disiplin ile şiddeti 

birbirine karıştıran eğitimciler bugün belki yok denecek 

kadar az ama şimdi de öz güven ile kendini bilmezliği ayırt 

edemeyen öğrenciler fazla.. Bunda elbette bu hâle getirilen 

öğrencilerden ziyade buna ortam hazırlayan eğitim sistemi 

etkili. Aksaklıklara rağmen eğitimciler, kurum idarecileri 

ve veliler ortak hareket etme kabiliyetine sahip olduğunda 

doğruya ve güzele yönelmeye hazır öğrenciler umut 

vadediyor.

Birileri size "Eğitim bitti, her şey kötüye gidiyor" dediği 

anda bazen çaresiz hissedersiniz ama sonra bir öğrenciniz 

yanınıza bir soruyla, bir tebessümle, bir başarıyla, bir fi-

kirle geliverir... İşte o zaman "Hayır!" dersiniz "Hayır, her 

şey bitmedi. Güzel günler göreceğiz daha. Güneşli günler...”

komikti ve yine üzülerek belirtmeliyim ki bu yıllarda da 

mucizevi öğretmenimle karşılaşamayacaktım. Mucize 

benim için lisede okumayı seven bir arkadaş grubu 

edinmemle başlayacaktı. Okumak zihin dünyamda yepyeni 

ufuklar açmış, edebiyatı hayatı anlamlandırmanın en güzel 

yolu olarak görmeye başlamıştım. Hâlâ da öyle görüyorum.
Öğretmenliğe bu duygularla başladım. Genç zihinlerde 

küçük bir kapı aralayabilmek; düşünmenin, sorgulamanın, 

eleştirmenin, takdir etmenin, tevazu göstermenin, gurur 

duymanın, teşekkür etmenin ve özür dilemenin yani tüm 

insani değerlerin önemini onlara anlatabilmek adına 

yıllardır öğrencilerimle beraberim. Onlarla konuşuyor 

onları dinliyorum. 

BEN ÖĞRETMENKEN

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ deneme

Tuğba Nagihan ÖZARSLAN
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Interconnected Networks'un kısaltması olan �nternet, b�rçok b�lg�sayar s�stem�n� b�rb�r�ne bağlayan, dünya çapında yaygın şek�lde 
kullanılan b�r �let�ş�m ağıdır. Sürekl� büyüyen bu ağ, b�lg�y� saklama, paylaşma ve kolayca ulaşma �ht�yacı sonucunda ortaya çıkmıştır.  

Herhang� b�r sah�b� olmayan bu ağa ulaşab�lmek �ç�n her b�lg�sayarın kend�ne özgü b�r adres� vardır. İnternete ulaşıldığı takt�rde 
mevcut tüm b�lg� el�n�z�n altındadır ve aradığınız her şeye ulaşab�l�r b�r konumdasınızdır. Dünya halkının büyük b�r kısmı �nternet 

bağlantısına sah�p durumda, öyle k� 3 m�lyar �nsan �nternete er�şeb�l�yor artık. Facebook, Tw�er ve d�ğer sosyal mecralar günde 
m�lyonlarca �nsanın z�yaret ortamı hâl�ne gelm�ş durumda.

Bu yazıda sosyal medya dışında pek çok farklı konuda key��e vak�t geç�reb�leceğ�n�z, az b�l�nen web s�teler�ne ulaşmanız �ç�n bazı 
s�te adresler�n� derled�k ve arama motorlarında daha sağlıklı sonuçlar alab�lmek �ç�n b�rkaç takt�k paylaştık. 

Key��� okumalar!
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http://unfurlr.com/

Gezdiğiniz web sitesinin içinde zararlı link 

olup olmadığına bakar. 

5

http://www.screenr.com/ 

Online olarak ekran videosu çekmenize 

yardım eder. 

http://my.lovelycharts.com/ 

Akış şemaları, ağ diyagramları oluştur-

manızı sağlar. 

7

8

9

10

11

12

http://www.qlock.com/ 

Google map kullanarak bir şehrin yerel 

saatini bulabilirsiniz.
6

http://copypastecharacter.com/ 

Klavyede olmayan özel karakterler bu-

labilirsiniz.

http://www.iconnder.com/ 

En iyi kalitedeki ikonları bulun, kullanın. 

http://zerodollarmovies.com/

Youtube'da uzun süreli lm, video bulmanızı sağlar. 

2

3

https://dictation.io/

Sesli mesaj, not yazma servisi

1

http://www.ofce.com/

Ofce belgeleri için hazır şablonlar bulmaya 

ne dersiniz? İşte orası burası. 

4
http://www.followupthen.com/ 

Kendinize ileri tarihli bir e-posta gönderebilirsiniz.

http://virusscan.jotti.org/en

Şüpheli dosya veya e-posta eki tarayın.

http://www.printwhatyoulike.com/

Web sayfalarını kaydedin, mobil ciha-

zınızda okuyun.
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http://wolframalpha.com/ 
En doğru cevapları veren arama motoru, 
Apple tarafından da destekleniyor. 

13

14

15

16

18

19

24

25

26

27

28

29

30

31

http://e.ggtimer.com/ 

Her şeyi unutuyor musunuz? O hâlde 

bir de bunu deneyin. 

http://www.pdfescape.com/ 

Pdf editlemek için ne yapması gerekti-

ğini bilmeyenlere online olarak edit 

yapar.

http://scr.im/ 

E-posta adresini online olarak payla-

şanlar için büyük kolaylık sağlar. 

Üstelik spam tehlikesi olmadan.

http://new.myfonts.com/whatthefont/ 

Görseldeki fontun ne olduğunu bilme-

nize yardımcı olur. Fontu yükleyin, bulun. 

http://iwantmyname.com/ 

Domain mi alacaksınız? Hangi uzantı-

ların boş olduğunu merak edenlere 

özel. Tlds domain arama motoru. 

http://www.homestyler.com/ 

Evinizin içini yeniden mi tasarlamak 

istiyorsunuz? Size yardımcı olacaktır.

http://hundredzeros.com/ 

Ücretsiz kindle kitapları okumak iste-

yenler için faydalı servis. 

http://www.ightstats.com/ 

Uçakların bir harita üzerinden nereye 

uçtuğunu izleyin.

http://www.polishmywriting.com/ 

Gramer problemi olanlara yardımcı olur. 

İngilizcenize katkı yapar. 

http://marker.to/  

Sitelerde hoşunuza giden cümleleri sa-

rıya boyayın ve paylaşın. 

http://typewith.me/ 

Aynı dosya üzerinde birden fazla kişiy-

le çalışmanın keyni yaşayın.

http://whichdateworks.com/ 

Grup planları oluşturun ve kimse ne ya-

pacağını unutmasın. 

https://www.noteight.com/ 

Tarayıcıda müzik notasyonu 

yapmak isteyenlere gelsin. 

22

23 http://everytimezone.com/ 

Adından da anlaşılacağı üzere dünya 

saatlerini öğrenmenizi sağlar. 

http://kleki.com/

Online olarak basit photoshoplar yapa-

bilirsiniz.

21 http://www.similarsites.com/ 

Birbirine benzer siteleri bulmak 

isteyenlere özel servis. 

http://www.wordle.net/ 

Java gerektiren bu site ile 

görsel etiket şovlar yapmaya 

ne dersiniz? 

20
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32http://kuler.adobe.com/ 

En çok kullanılan renkler neler, 

ya da bir rengin rgb kodu nedir, 

hepsine cevap verir. 

33http://www.midomi.com/ 

Duyduğunuz ama adını 

bilmediğiniz şarkıları bulmaya 

ne dersiniz?

34 48

35 49

36 50

37 51

38 52

39 53

http://ge.tt/ 

Birine dosya göndermenin en hızlı yolu.

http://www.privnote.com/ 

Daha sonra okumak için notlar yazın.

http://downforeveryoneorjustme.com/ 

Web sitelerinin durumunu öğrenin. 

Kapanmış mı, açık mı? 

http://www.whoishostingthis.com/ 

Hangi site hangi sunucuda barınıyor,

öğrenebilirsiniz. 

http://disposablewebpage.com/ 

Geçici olarak web sayfası yapmak 

isteyenlere özel. 

https://www.aviary.com/ 

Adobe'nin fotoğraf düzenleme servisi. 

40

46

41

47

42

43

44

45

http://www.urbandictionary.com/ 

Slogan bulamayanlara yardımcı olur, 

ilham verir.

http://www.sxc.hu/index.html 

Ücretsiz ve yüksek kalitede stok 

fotoğraar edinin. 

http://www.alertful.com/ 

Önemli olayları hatırlatan gerekli bir 

kaynak. 

http://www.picmonkey.com/ 

Çevrimiçi resim editörü.

http://www.sumopaint.com/app/ 

Katman katman görsellerle harikalar 

yaratmak isteyenlere. 

http://studio.stupeix.com/ 

Güzel anılarınızı bir video şovla 

renklendirin.

http://safeweb.norton.com/ 

Web sayfalarını güvenle gezin. 

 

https://teuxdeux.com/ 

Hangi günde ne yapacağınızı planlayın,

hayat düzene girsin.

https://minutes.io/new/meeting 
Toplantıdasınız ve yanınızda bir kağıt 
yok mu? O halde bu siteye girin ve 
notlarınızı alın.

https://www.youtube.com/leanback 

Youtube'a tv ekranından bakmaya 

ne dersiniz? 

http://pancake.io/ 

Dropbox hesabınızı kullanarak basit 

web sayfaları yapın.

http://otixo.com/ 

Cloud hesaplarınızı tek bir noktadan 

yönetmenizi sağlar.

https://ifttt.com/ 
Tek bir noktadan emir vererek mobil 
cihazlarınızda, sosyal hesaplarınızda 
otomatik çalışan planlar oluşturun.

https://todoist.com/ 

Gmail için mükemmel bir yapılacaklar 

listesi.
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eğlence

Arama kelimeleri-

nin sonunda ekler 

varsa bu ekler 

kaldırılmalıdır. 

Örneğin 

"protokoller" yerine 

"protokol” 

yazmanız işinizi 

kolaylaştırır.

aramayı
daraltın

görseller

anahtar
kel�me

“-ler” “-lar”
ekler�

sıralama
öneml�

“ ” 
kullanımı

- kullanımı

�ndex

+ kullanımı

çoklu
ter�mlerArama yaptığınızda 

arama sayfasında çok 

fazla sayıda site geli-

yorsa aramayı daralta-

bilirsiniz. Örneğin 

"güvenlik" yerine      

"ağ güvenliği” 

yazabilirsiniz.

Görsel aramalar ile 

ilgili artık Google çok 

akıllandı. Mesela eliniz-

de bir görsel mevcut 

ve ne olduğunu bilmi-

yorsunuz, sorun değil. 

Görseller kısmına gelip 

elinizdeki görseli bura-

ya sürüklemeniz 

yeterli. İnternet orta-

mında bulunan bütün 

bilgileri saniyeler içeri-

sinde size aktaracaktır.

Aramanızda 

kullanacağınız terimleri 

doğru seçmeniz, 

ihtiyaç duyduğunuz 

bilgilere ulaşabilmeniz 

için önemlidir. 

Harabeler hakkında 

genel bilgi arıyorsanız 

en genel ifadeyi 

kullanın.

Google, sadece 

tüm arama 

terimlerinizi içeren 

sayfaları sonuç 

olarak getirir. 

Terimler arasına 

"ve" girmenize 

gerek yoktur. 

Ayrıca terimlerin 

yazılış sırasının 

arama sonuçlarını 

etkileyeceğine 

dikkat ediniz. 

Aramanızı 

sınırlamak için 

daha fazla terim 

girebilirsiniz. 

Örneğin Antalya'da 

bir tatil planlamak 

için kısaca “tatil 

Antalya Kemer” 

yazabilirsiniz.

Bazı durumlarda sadece belirli bir 

ifadeyi içeren sonuçlara ulaşmak 

isteyebilirsiniz. Bu durumda 

arama terimlerinizin başına ve 

sonuna çift tırnak koyun. Şarkı 

sözleri, isimler vb. (örneğin "Star 

Wars episode 1")

Aradığınız terimin birden fazla 

anlamı varsa (örneğin çay, hem 

sıcak bir içecek hem de bir tür 

akarsu anlamına gelir) isteme-

diğiniz anlamı ifade eden 

kelimelerin önüne eksi ("-") 

işareti koyarak arama işleminizi 

daha da özelleştirebilirsiniz. 

(çay-akarsu)

Bir web sitesinin Google üzerinde 

index almış sayfa sayısını mı 

merak ediyorsunuz, yapmanız 

gereken işlem yine çok basit.

Örnek arama:

Site: artidestek.com.tr

Aramanızı bu şekilde 

gerçekleştirirseniz Artı Destek 

web sitesinin Google tarafından 

aldığı bütün indexleri ve 

sayfalarını görebilirsiniz.

Sık kullanılan bir 

kelime istediğiniz 

sonucu almanızda 

önemliyse kelimenin 

başına "+" koyarak 

aramaya dahil 

edebilirsiniz. ("+" 

işaretinden önce 

boşluk bıraktığınızdan 

emin olunuz.) 

(Örneğin: Star Wars 

episode +1)

Ancak çoğu kez 

birden çok terimin 

kullanılması daha 

verimli sonuçlar 

verir. Örneğin 

İznik'te arkeolojik 

kazı yapmayı 

planlıyorsanız 

“arkeoloji İznik” 

kelimelerini birlikte 

girdiğinizde 

aldığınız sonuçlar, 

“arkeoloji ve İznik” 

kelimelerini tek tek 

girdiğinizde 

aldığınız sonuçlara 

göre daha iyi 

olacaktır ya da 

“arkeoloji kazı 

İznik” çok daha iyi 

sonuçlar getirebilir 

karşınıza.
Türker AKGÜRBÜZ

Kaynak: seyler.eksisozluk.com

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ

Em�n�z daha önce s�z�n de Google'da araığınız b�r şey� 36.sayfada bulduğunuz olmuştur. Pek� 
arama yaparken daha etk�l� sonuçlar almanın b�r yolu yok mu? Elbee var, �şte s�ze Google'da 
yapılan aramalardan daha etk�l� sonuçlar almak �ç�n b�l�nmes� gereken küçük takt�kler:

Peki ya 

aradığımızı 

bulamıyorsak?
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OLABİLİR 
Daha çabuk öğrenİyor, daha hızlı düşünüyor, yaratıcıkta sınır tanımıyorlar. 

Farklılar, özeller. Yaşıtlarına göre özellİkle akademİk yönden daha İlerİdeler. 

Onlar, üstün yeteneklİ çocuklar.

ÇOCUĞUNUZ 

ÜSTÜN YETENEKLİ 
OLABİLİR 

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ eğitim

İnsanın düşünme, akıl yürüt-

me, nesnel gerçekleri algıla-

ma, kavrama, yargılama ve 

sonuç çıkarma yeteneklerinin 

tümüne zekâ denir. Beynin bü-

tün birleşenlerinin uyumlu, 

verimli ve etkili çalışmalarının 

davranış üzerinde gözlemle-

nen etkisine verilen soyut bir 

addır zekâ.

Üstün zekâ ve yetenek kavra-

mı ise tarihsel olarak bakıldı-

ğında sürekli bir değişim gös-

terir. Üstün zekâlılık ve yete-

neklilik olgusu geçmişte IQ ile 

ilişkiliydi. Muhafazakâr tanı-

ma göre zekâ testlerinde    

130 IQ puan eşiğini geçen ki-

şiler üstün zekâlı olarak kabul 

ediliyorlardı. 20. yüzyıl başla-

rında "deha" kavramını kulla-

nan ilk kişi olan ünlü psikolog 

Lewis Terman ise 1916 yılın-

da ilk zekâ testini geliştirerek 

140 ve üstü IQ'sü olan çocuk-

ları deha çocuklar sınıfına 

koymuştur. 

1971 yılına gelindiğinde Mar-

land Kongre Raporu'nda altı 

alanda üstün zekâlı olunabile-

ceği belirtilmiştir: Genel yete-

nek, özel akademik yetenek, 

yaratıcı ve üretici düşünme, 

liderlik yeteneği, görsel sanat-

lar ve sahne sanatları, psiko-

motor yetenek. Rapora göre 

bu alanlardan en az birinde 

olağanüstü potansiyel yete-

neğe sahip olan veya en az bi-

rinde olağanüstü başarı gös-

teren çocuklar üstün zekâlı 

olarak tanımlanmışlardır. Bu-

radan da anlaşılabileceği gibi 

21.yüzyıla yaklaşırken "üstün 

zekâ" ifadesi yüksek potansi-

yel ya da üst düzey kapasiteye 

sahip ve bunu herhangi bir 

performans alanında göstere-

bilen çocuklar için kullanılma-

ya başlanmıştır.

Renzulli'nin "Üçlü Halka Mo-

deli"nde ortalama üstü yete-

nek, görev bilinci, motivasyon 

ile yüksek düzeyde yaratıcılık 

arasındaki etkileşimler üstün 

yeteneği tanımlamada temel 

alınmaktadır ve bu günümüz-

de kabul gören görüşlerden 

biridir.

Amerika Birleşik Devletleri 

Üstün Zekâlı Çocuklar Ulusal 

Konseyi üstün zekâlı çocuk-

ları " bir ya da daha fazla alan-

da olağanüstü performans 

gösteren veya olağanüstü po-

tansiyeli olan birey" olarak ta-

nımlamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve 

Sanat Merkezleri yönergesin-

de ise üstün yetenekli çocuk; 

zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik 

kapasitesi veya özel akade-

mik alanlarda yaşıtlarına göre 

yüksek düzeyde performans 

gösterdiği uzmanlar tarafın-

dan belirlenen çocuk olarak 

tanımlanmaktadır.

Görüldüğü gibi üstün zekâ 

tanımı konusunda henüz bir 

uzlaşmaya varılmış değildir 

fakat tanımlardan da anlaşıla-

cağı üzere geçmişten günü-

müze gelindikçe tanımların 

çoğu üst düzey zekâ kavra-

mından geniş bir yetenek kav-

ramı çerçevesi içine alınmak-

tadır. 

ÜSTÜN YETENEK NEDİR?

TÜBİTAK araştırmasına göre 

Türkİye'de 0-24 yaş aralığında 

682 bİn üstün zekâlı 

bİrey var. Bu sayı nüfusun 

yüzde 2'sİnİ oluşturuyor.

Çocuklar belİrlİ 
yaşlarda belİrlİ davranış 

özellİklerİ gösterİrler. 
Normal gelİşİm gösteren 

çocuklar bİr yaş 
cİvarında yürümeye ve İkİ 
yaş cİvarında konuşmaya 
başlarlar. Erken ve İlerİ 
dİl gelİşİmİ, dİkkat, güçlü 
hafıza, alışılmış objelere 

karşı gösterİlen 
İlgİsİzlİğe karşın yenİ 

objelere karşı gösterİlen 
yoğun İlgİ ve çeşİtlİ 

çevresel uyaranlara 
karşı uyanık olma hÂlİ 

bebeklİk dönemİnİn 
karakterİstİk üstün zekâ 

göstergelerİnden 
bazılarıdır. 

ÇOCUĞUNUZ 
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10 yaşındaki Emir Alp, Platon'un 'Devlet kitabını okuyor. 5 yaşındaki Aybike'nin, soyut resim sergisi var. 

Geçmişte çocukların ziksel gelişimleriyle 

üstün yeteneklilik arasında bağlantı kurulma-

sına karşın, günümüzde ziksel gelişim ile 

üstün yeteneklilik arasında doğrudan bir ilişki 

kurulamayacağı genel kabul görmektedir. 

Günümüzde bu bağ yerine üstün yetenekli 

çocuklar için farklı bilişsel özellikler belirlen-

miştir.

Üstün yetenekli çocuklar:

Çok meraklıdırlar. İlgilendikleri konuya karşı 

dikkatlerini yoğun bir şekilde yönlendirirler.

Neden-sonuç ilişkisi kurarlar. İlgi alanları 

hakkında detaylı bilgi sahibidirler, bağımsız 

çalışmayı daha çok tercih ederler. 

Genelleme yapmada, ilişkileri görmede, bilgi-

lerin transferinde yaşıtlarından ileri düzeyde-

dirler. Problem çözme becerileri son derece 

gelişmiştir. Ayrıca orijinal kirler geliştire-

bilirler.

Çok hızlı öğrenirler. Duydukları ve gördüklerini 

uzun zaman belleklerinde tutabilirler. Kendi 

sınıf düzeyinin üstünde kitaplar okumaktan 

hoşlanırlar. Zihinden işlem yapmada çok 

başarılıdırlar. 

Rutin ve tekrarlayıcı işlerden hoşlanmazlar. 

Genellikle okulda karşılaştıkları uyarıcılar 

onlara yetersiz gelir, dolayısıyla canları çok 

çabuk sıkılır. Zaman, ölüm vb. soyut kavram-

ların ne demek olduğunu yaşıtlarına göre daha 

çabuk kavrarlar. Oyun kurallarını hemen kavra-

makta, hatalarından ders almakta, istediklerini 

yapmak veya yaptırmak için diğerlerini ikna 

edici kirler öne sürmektedirler. 

Üstün yetenekli bireylerin sosyal 

özellikleri: 

 Gelişmiş ahlaki değerler

 Başkalarının duygu ve düşüncelerine 

karşı hassasiyet

 Mükemmeliyetçilik

 Yüksek beklentiler içinde olma 

 İdealist olma

 Duygusal derinlik

 Yüksek farkındalık

DESTEK ODALARI: Okullarda üstün zekâ 

tanısı konulan çocuklar için, ailelerden talep 

gelirse bireysel eğitim planı yapılması ve 

destek odaları açılması zorunluluğu var. 

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN 
GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ

ÜSTÜN YETENEKLİ BİREYLERİN
TÜRKİYE’DE EĞİTİMİ

12 yaşındaki Arda atom altı parçacıklarını incelemek istiyor. 

Destek odalarında çocuğun yeteneklerine 

uygun ve sadece o çocuk için hazırlanan 

bireyselleştirilmiş eğitim programı uygula-

nıyor. Bu programda, bazı derslerden muaf 

tutulan çocuğa haftada 12 saate kadar 

eğitim verilebiliyor. Çocuk sayısının üçü 

geçmemesi tavsiye ediliyor. 2006'dan bu 

yana uygulanan yönetmelik ne yazık ki 

çoğu aile tarafından bilinmiyor.

EĞİTİM DESTEĞİ: Millî Eğitim Bakanlığı 

öğretmenlere üstün zekâlı çocuklarla ilgili 

zaman zaman kurslar veriyor. Kurslara 

katılıp katılmamak öğretmenin isteğine 

bağlı ancak bazı uzmanlara göre bu kurslar 

yeterli değil. Dahası bu kurslar öğretmenin 

inisiyatine bırakılacak kadar değersiz 

değil. Yetenekli çocukları keşfetmek ve 

doğru yönlendirmek için eğitim fakül-

telerine zorunlu dersler koyulması gere-

kiyor.

AİLEYE DESTEK: Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı aileler için farkındalık eğitimi 

vermeye hazırlanıyor. Programın içeriği 

tam belli olmamakla birlikte üstün zekâlı 

çocukların eğitimi konusunda fark yarat-

ması planlanıyor.

BİLSEM: Devlet çapında sistemli olarak 

uygulanan tek eğitim, Bilim Sanat Merkez-

leri yani BİLSEM. 4'üncü sınıftan itibaren 

okul sonrası ek eğitim programı olan 

BİLSEM'in en büyük özelliği üstün yete-

nekli çocukları bir araya getirmesi. Aynı ilgi 

alanlarına sahip çocuklar uzman öğret-

menlerle üç derse kadar ücretsiz kurs 

alabiliyor. Bilişim teknolojisi, bilgisayar, 

robot, matematik, zekâ oyunları, zik

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

54 / Artı Destek / İlkbahar



 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ eğitim

ÜSTÜN YETENEKLİ 
ÇOCUKLARA
NASIL YAKLAŞILMALI?

ÜSTÜN YETENEKLİ BİREYLERLE İLGİLİ FİLM ÖNERİSİ

laboratuvarı, resim, müzik ve ya-

bancı dil gibi dersler var. Çeşitli tur-

nuvalar yapılıyor, geziler düzenle-

niyor. Ülkemizde 1995'ten bu yana 

faaliyet gösteren BİLSEM şu anda 

64 ilde 72 adete ulaşmış durumda 

ve bu kurumda yaklaşık 10 bin 

çocuk eğitim alıyor.

ÜNİVERSİTEYE SINAVSIZ GEÇİŞ 

HAKKI: 2012'de YÖK'teki yeni 

yönetmeliğe göre, Yükseköğretim 

Kurulunca belirlenecek usul ve 

esaslar doğrultusunda belli sanat 

ve spor dallarında üstün kabiliyetli 

olduğu tespit edilen öğrenciler ile 

TÜBİTAK tarafından tespit edilen 

ve uluslararası bilimsel yarışma-

larda ödül kazanan öğrenciler, ilgili 

dallarda eğitim yapmak kaydıyla 

yükseköğretim kurumlarına yer-

leştirilebilir.

 Erken yaşta çocukla bol bol 

vakit geçirmek, oyunlar oyna-

mak

 Karşılıksız ve koşulsuz sevgi 

vermek

 Sınır belirlemek

 Bol bol kitap okumak

 Yeteneğini ortaya çıkarmak için 

müzelere, konserlere, tiyatroya, 

spor müsabakalarına götürmek

 Yeteneği belli olduktan sonra 

çalışma disiplini kazanması 

amacıyla günde en az 3-4 saat 

çalışmasını sağlamak (Potansi-

yelin yeteneğe dönüşmesi için 

ilgili konuda 10 bin saat çalışıl-

ması kuralı vardır.)

 Öğretmenlerle iş birliği içinde 

olmak, 

üstün yetenekli çocuğunuz için 

benimseyebileceğiniz ilkelerden 

birkaçı.

GIFTED (2017)

Florida'da yaşayan Frank Adler (Chris Evans), 7 yaşındaki yeğeni Mary (Mckenna Grace) 

ile birlikte yaşamaktadır. Mary'nin küçük yaşına rağmen matematiğe inanılmaz bir yeteneği 

vardır ve normal şartlarda özel bir okula gitmesi gerekirken Frank'in ısrarıyla devlet okuluna 

gitmektedir. Mary'nin tıpkı kızı gibi matematiğe yetenekli annesi, Milenyum 

Problemleri'nden Navier-Stokes problemini çözebilmek için varını yoğunu ortaya koymuş, 

ancak kızı 6 aylıkken intihar etmiştir ve Frank de bu olaydan sonra birlikte yaşamaya 

başladığı yeğeninin normal bir çocukluk geçirmesini istemektedir.

Günün birinde Frank'in annesi, aynı zamanda Mary'nin anneannesi olan Evelyn (Lindsay 

Duncan) çıkagelir. Küçük kızın üstün zekâsından haberdar olan kadın, çocuğun velayetini 

alarak onu seviyesine uygun bir okula gönderme konusunda ısrarcı olur. Frank, Mary'nin 

özel bir okula gitmesini kabullenir, ancak o okulda annesinin gözetimi altında olduğunu 

öğrenince, kızı tekrar yanına alabilmek adına ev sahibesi Roberta (Octavia Spencer) ve 

öğretmeni Bonnie (Jenny Slate) ile elinden gelen her şeyi yapmaya karar verir.

KAYNAKLAR
Sak, U. (2016). Üstün Zekâlılar (5. Bs.). Ankara: Vize Basın Yayın. Saranlı, G. (2011). Üstün Yetenekli Çocukların Ailelerine Yönelik Geliştirilen Aile Rehberliği Programlarının Etkililiğinin İncelenmesi. 
Çocuk Gelişimi ve Eğitim Programı doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. www.aljazeera.com.tr
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Antİk tarİhİne aİt bİlgİlere ve yazılı metİnlerde İsmİnİn geçİşİne bakıldığında 
tarİh sahnesİne çıkışı MÖ 1200'lü yıllara dayandığı görünen Nİğde...

Tarih İçinde Niğde

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ gezi

iğde’nin kim tarafından ve ne 

Nzaman kurulduğu hakkında kesin 

deliller olmamakla birlikte şehrin 

Nahta adlı bir kral tarafından 

kurulmuş olduğu elimizdeki en geçerli 

bilgilerden biri. Bu bilgiden hareketle 

Niğde’nin Hristiyanlığın bölgede yayılıp 

yerleşmesinden sonra kurulmuş 

olduğuna hükmedebiliriz.

Bölgenin Arap - Bizans hakimiyet 

sahasına girmiş olduğunu, bu 

hakimiyet mücadelesinin aralıksız 

devam etmesinin bu bölgeyi yerleşim 

alanı olmaktan çok bir manevra sahası 

durumuna getirdiğini söyleyebiliriz. Bu 

halin, Türklerin Anadolu’yu fetihlerine 

kadar devam ettiğini tahmin ediyoruz.

Türklerin Niğde’ye ilk akınları Melikşah 

zamanına rastlar. 1094 yılında Malatya 

ve Sivas’ı zapteden Selçuklu ordusu, 

bölgeye gelen ilk Türklerdir.

Bölgede kolayca hakimiyet tesis 

edemeyen Melikşah, Anadolu’nun 

fethini çabuklaştırmak için fethedilen 

toprakların askerlerine  ikta  olarak 

vereceğini ilan etti. Bunun üzerine 

Anadolu’da hızlı bir fetih hareketi 

başladı. Türkler Niğde’ye ulaştıklarında 

şehrin her bakımdan harap bir halde 

olduğunu söyleyebiliriz. 

MS 1150'de önce Konya’ya, sonra 

Kayseri’ye tabi olan şehir 1175'te Konya 

Selçuklu Sultanlığı’na bağlandı. Bu 

tarih itibariyle Anadolu’da yaşanan 

hakimiyet mücadelelerinin yerini imar 

ve iskan faaliyetleri aldı.

Jeopolitik konumu gereği Selçukluların 

askerî merkezi olmaya da uygun 

durumda bulunan Niğde pek çok orduya 

karşı kazandığı zaferlerden dolayı 

“pehlivanlar yurdu”, “zafer yurdu” gibi 

adlarla anılmıştır. 

N�ğde Kales�

Kalenin üzerine 

yapılmış saat 

kulesi Niğde’nin 

sembolüdür.
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Niğde Müzesi, üç büyük teşhir salonu, ihtisas kütüphanesi, modern konferans ve 

sergi salonlarıyla Orta Anadolu’nun en önemli müzelerinden birisi durumundadır.

Müzede Neolitik ve Kalkolitik Çağ, Eski Tunç Çağı, Geç Hitit zamanı, Helenistik, 

Roma ve Bizans dönemleri gibi pek çok zamandan buluntular ayrı odalarda 

sergileniyor.

1939 - 1950 yılları arasında II.Dünya Savaşı nedeniyle İstanbul Arkeoloji Müzesinin 

deposu olarak kullanılmıştır.

N�ğde Müzes�

Aksaray Ihlara Vadisi’nde bulunan “Rahibe Mumyası” (X.yy.)

Aleaddin Camii’nin tarihî geçmişinden ziyade 

kapısındaki taç başlı kadın figürü merak uyandırıyor. 

Güneş ışığının uygun açıda düşmesiyle iyice beliren 

taç giymiş kadın silüeti ortaya muhteşem bir görüntü 

çıkarıyor. 

Aleadd�n Cam��

Sungurbey 
Cam��

1335 yılında yapıldığı düşünülen camiinin mimarı 
bilinmemektedir. Günümüze kadar çeşitli 
onarımlarla gelen camii orijinal özelliğini 

korumaktadır. Camiinin sütunlarında 12 Hayvanlı 
Türk Takvimi’nin bir hatırası olarak yapıldığı 
düşünülen kuş, fil, oğlak, boğa, tavşan, aslan, 

balık, koyun ve ördek gibi pek çok hayvan figürü 
bulunmaktadır.
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Bu eserlerin MS II. yüzyılın sonu III.yüzyılın 
başında yapıldığı tahmin edilmektedir.Bu havuz, rivayete göre Kleopatra’nın süt banyosu yaptığı havuz olarak bilinir.

Roma Havuzu ve Havuzun Devamı Olan Su Kemerler� 

Hüdavend Hatun Türbes�

Dem�rkazık Alabalık Tes�s�
Niğde-Çamardı’ya bağlı Demirkazık’ta bulunan alabalık 

tesisini ziyaret ederseniz heybetli Demirkazık Dağı 

manzarası eşliğinde balık ziyafeti çekebilirsiniz.

Manastırın yer aldığı Gümüşler kasabasının Orta Çağ’daki adı ve tarihi 
hakkında dönem kaynağı bulunmamaktadır.

Günümüze bazı 
onarımlar görerek gelen 
türbe, orijinal özelliğini 
korumaktadır. Yapı, tek 
katlı ve sekizgen planlı 
türbeler grubuna girer. 
Türbe yapı bakımından 
olduğu kadar, bitkisel, 
geometrik ve özellikle 

figürlü plastik bezemeleri 
bakımından özeldir.

arihin pek çok döneminden kalma camiileri, mescitleri, türbeleri, bedesten, han ve kervansa-Trayları, külliyesi, tarihi evleri, manastır, kilise ve şapelleri ile Niğde sizi  beklediğinizden ve 
tahmininizden çok daha fazla zenginlikle karşılayacaktır.

Gümüşler Manastırı

Derleyen: İnayet ÇETİNKOL
Kaynak: Yrd.Doç.Dr.İlhan GEDİK

 www.nigdekulturturizm.gov.tr
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Down sendromu, genet�k b�r 
farklılık, b�r kromozom 
anomal�s�d�r. En bas�t anlatımı 
�le d�yeb�l�r�z k� sıradan b�r 
�nsan vücudunda bulunan 
kromozom sayısı 46 �ken down 
sendromlu b�reylerde bu sayı üç 
adet 21 kromozom olması 
neden�yle 47 olmaktadır. 

Down sendromu tedav� 
ed�lmes� gereken b�r hastalık 
değ�l, genet�k b�r farklılıktır. 
Hücre bölünmes� sırasında 
yanlış bölünme sonucu         
21. kromozom ç�ft�nde fazladan 
b�r kromozom yer alması �le 
meydana gel�r. Down 
sendromuna sebep olduğu 
b�l�nen en öneml� etmen 
ham�lel�k yaşıdır, 35 yaş üstü 
ham�lel�klerde r�sk artar. Ancak 
genel olarak genç kadınlar daha 
fazla bebek sah�b� olduğundan 
down sendromlu çocukların      
%75-80'� genç anneler�n 
bebekler�d�r.

Down sendromlularda görülen 
bazı fiz�ksel özell�kler;          
çek�k küçük gözler, basık 
burun, kısa parmaklar, kıvrık 
serçe parmak, kalın ense, avuç 
�ç�ndek� tek ç�zg�, ayak 

Down sendromlu bebekler 
�st�snalar olmakla beraber 
yaşıtlarından daha yavaş büyür-
ler. Bu b�reyler genel olarak 
yaşıtlarından daha kısa boylu 
olurlar ve metabol�zmalarının 
yavaş çalışması neden� �le doğru 
beslenme alışkanlığı ed�nmez-
lerse �ler� yaşlarda k�lo problem� 
yaşayab�l�rler. 

Z�h�nsel gel�ş�mler� ger�den gel-
mekted�r. Bu ger�l�k yaş büyü-
dükçe daha bel�rg�n olarak 
gözükmekte. Ancak uygun 
eğ�t�m programları �le down 
sendromlu çocuklar da pek çok 
başarıya �mza atmakta ve top-
lum hayatı �ç�nde anlamlı 
hayatlar kurab�lmekted�r. 
Burada düzenl� ve d�s�pl�nl� b�r 
eğ�t�m programı ve bol tekrar 
en öneml� faktördür. 

başparmağının d�ğer parmak-
lardan daha açık olmasıdır. Bu 
özell�kler�n heps� veya b�rkaçı 
bu b�reylerde görüleb�l�r.

alab�lmes�d�r. Erken eğ�t�m 
programları, fizyoterap�, d�l 
terap�s�, alternat�f terap�ler, 
oyun grupları g�b� seçenekler 
a�leler tarafından �y�ce 
değerlend�r�lmel� ve doğru 
kaynaklara ulaşılarak karar 
ver�lmel�d�r. Esk�den 
"Okuyamaz b�le." den�len bu 
b�reyler artık l�se hatta 
ün�vers�te b�t�reb�lmekte, �k�nc� 
b�r d�l öğreneb�lmekte, 
çalışab�lmekte, bağımsız veya 
yarı bağımsız hayatlar 
süreb�lmekted�rler. 

Her çocuk g�b� down 
sendromlu çocuklar da farklı 
zekâ sev�yes�ne, farklı yetenek 
ve k�ş�l�k özell�kler�ne sah�pt�r. 
Burada k�l�t nokta çocuğun 
kapas�tes�n� maks�mum 
düzeyde kullanab�lmes� �ç�n 
zamanında ve doğru desteğ� 

En büyük r�sk faktörü �ler� 
anne yaşıdır, yan� 35 yaş üstü 
gebel�k down sendromu r�sk�n� 
50'de b�r oranda artırmaktadır. 
Ancak son yapılan çalışmalarda 
genç annelerde de down 
sendromlu bebek doğurma 
r�sk�n�n olduğu bel�rlenm�şt�r. 
Daha önce down sendromlu 
çocuğu olan, genet�k yapısında 
b�r bozukluk olan anne veya 
babanın down sendromu 
tekrarlama r�sk� daha fazladır. 

Günümüzde down sendromu 
g�b� kromozom anomal�ler�nde 
gel�şt�r�len yen� yöntem ve tara-
ma testler� �le anne karnında �lk 
haftalarda erken tanı sağlana-
b�l�yor. Gebel�k sırasında yapı-
lacak olan tarama ve tanı test-
ler�n�n doğru seç�lmes� ve 
tak�b�n�n oldukça önem taşıdığı 
sendromda, a�le b�reyler�n�n 
gebel�k önces� ve başlan-
gıcından �t�baren b�l�nçlenmes�, 
hatta gerek�yorsa genet�k 
danışmanlık alması 
gerekeb�l�yor.

B�rleşm�ş M�lletler           
10 Kasım 2011 tar�hl� 
karar �le 21 Mart'ı resmî 
"Dünya Down 
Sendromu Günü" olarak 
tanımış bulunuyor. 21 
Mart (21/3) günü, down 
sendromlu �nsanlarda 
21'�nc� kromozomun 3 
tane oluşunu s�mgel�yor. 
Down sendromunu 
�y�leşt�recek veya yok 
edecek b�r tıbb� tedav� 
bulunmuyor. Tek yol 
eğ�t�m. Sosyalleşme, bu 
eğ�t�m�n vazgeç�lmez b�r 
parçası. Bu yüzden, 
down sendromlu b�rey-
ler�n sosyal hayatta tüm 
�nsanlarla beraber, �zole 
ed�lmeden yaşamaları 
büyük önem taşıyor.
Dünya Down Sendromu 
Günü, down sendromlu 
b�reyler hakkında 
toplumsal b�l�nç yarat-
mak açısından öneml� 
b�r fırsat sunuyor. Gel�n 
bu fırsattan yararlanalım 
ve farkındalık oluşturma 
çalışmalarının b�r parçası 
olalım. İster kend�m�z� 
eğ�terek, �ster başkala-
rının eğ�t�m� �ç�n katkı 
vererek…
Unutmayalım k�, down 
sendromu b�r hastalık 
değ�l sadece genet�k b�r 
farklılıktır.

DÜNYADA YAKLAŞIK 
6 MİLYON DOWN 
SENDROMLU VAR

FİZİKSEL 
ÖZELLİKLERİ 
NASILDIR?

DOWN 
SENDROMU

BÜYÜMELERİ
YAVAŞTIR

HAYATLARINDA 
ÇOK BAŞARILI
OLABİLİRLER

35 YAŞ ÜSTÜ
GEBELİKLERDE 
DİKKAT!

DOWN SENDROMU 
ANNE KARNINDA 
TEŞHİS 
EDİLEBİLMEKTEDİR

21 MART DÜNYA
DOWN SENDROMU

GÜNÜ

“GERÇEK 
DOSTLAR 
KROMOZOM 
SAYMAZ”

Betül KARABACAKOĞLU
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BAHAMALAR

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ gezi

I see trees of green, 

red roses too 

I see them bloom 

for me and you 

And I think to myself 

what a wonderful world

BAHAMALAR
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Nassau, New Providence 

Adası'nın batısında bulunan 

çok renkli ve eğlenceli bir şehir. 

Bahamalar'ın en büyük gelir 

kaynağının turizm olduğunu 

düşünürsek böyle bir yerde 

sıkılmak veya aradığını 

bulamamak imkansız. 

sarf etmeden Ankara'dan Antalya'ya gider gibi kolay bir şekilde gidebiliyordum 

istediğim yere. Ölmeden önce yapılacaklar listeme bir artı daha eklediğim için 

mutlu ve gururluyum. Şimdi isterseniz bu mutluluğu yaşadığım cennet 

köşesinden bahsedeyim biraz.

BAHAMALAR'IN 
BAŞKENTİ NASSAU

Hakkında yazınca yeniden 

gitmiş gibi hissettiğim, 

Bahamaların başkenti 

Nassau'yu anlatmak istedim bu 

sefer size. Birçok kişi için gözde 

balayı destinasyonu olan 

Bahamaları tek başına gezen 

sayılı insanlardanımdır herhâlde. 

Söz konusu gezmek olunca, bir 

de gidilen yer Bahamalar olunca, 

tatil arkadaşına ihtiyaç 

duymadım açıkçası. Kulağa çok 

havalıymış gibi gelse de hazır 

Amerika'dayken Bahamalar'a 

gitmek çok da matah bir aktivite 

değildi. Ekstra bir çaba 
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Şehirde her şey harika vakit geçirmeniz ve 

gerçeğinizi unutmanız için tasarlanmış. Çok 

kısa sürede tamamını olmasa da, en popüler 

yerlerini yürüyerek  gezmeniz mümkün. 

Dilerseniz turunuzu jet ski ile de 

yapabilirsiniz. Liman bölgesi çok canlı olan 

Nassau'da sıra sıra “duty-free”ler 

bulabilirsiniz. Böylelikle hediyelik eşya 

sorununu da aradan çıkarmış olursunuz 

çünkü burada yapmanız gereken çok aktivite, 

görmeniz gereken çok fazla sahil var. 
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NERELERİ GÖRMELİ?
NELER YAPMALI?
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 Bahamalar'ın inanması güç derecede berrak suları, altın kumlu plajları, sunumu 

mükemmel kokteylleri ve insanın içini huzurla dolduran sokak reggae grupları varken 

havlunuzu alıp saatlerce şezlongda yatmadan buradan dönmek büyük hata olur. 

Bunun için size en beğendiğim plajların listesini vermek istiyorum. 

Junkanoo Beach, Jaws Beach, Love Beach ve Cabbage Beach aklımın, ruhuhum bir kısmını 

bırakıp döndüğüm yerler. 

 Nassau'ya gitmişken korsan müzesini (Pirates of Nassau Museum) görmeden dönmek 

olmazdı. Gerçekten etrafımı korsanlar sarmış ve başım büyük beladaymış gibi hissettiğim 

inanılmaz gerçekçi bir müzeydi. Yolunuz düşerse kesinlikle görün derim. 

 Nassau'dan on dakikalık bir bot 

turuyla Paradise Island'a geçilebiliyor. 

Her ne kadar ben Paradise Island'ı çok 

sevmesem de, gördüğüm yerlere bir yenisini eklemiş olduğum için 

oradan da mutlu ayrıldım. Paradise Island’a giderseniz yunuslarla da 

yüzebilirsiniz, tabii bunu eğlence olarak görüyorsanız. Ben o özgür 

ruhlu güzelliklerin insanları eğlendirmek için eğitilmesine karşı 

olduğum için, bunu bir seçenek olarak dahi görmedim.

 Kesinlikle su altı dalışı yapmanızı tavsiye ederim. Peki ben yaptım 

mı? Hayır. Çünkü suyun derinliklerine inebilme kriyle yeni yeni 

barışıyorum ve öyle mükemmel bir dalış bölgesini kaçırdığım için de 

şimdiden çok pişmanım. 

 Bol bol güneşlenmeli, yeni kokteyller denemeli, fotoğraf 

çekmelisiniz.

 Senor Frogs'da kesinlikle oturmalısınız, enteresan atmosferinden 

faydalanmalısınız.

 Muhakkak conch yemeli ve kalik içmelisiniz. 

Buraya her gelindiğinde hissedilecek                                    

yeni duygular elbet vardır ama hakkında yazılacaklar 

şimdilik bu kadar sanırım. Bir sonraki sayıda rotamızı 

başka bir yere çevirmek üzere hoşça kalın.

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Asena ÜNAL
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Dubai mimari görünümü açısından ayakta 
alkışlanacak bir görselliğe sahiptir. Burada 
eski yapıları çok fazla göremezsiniz ancak 
Dubai’nin  yenilikçi bir şehir olmayı 
başardığı söylenebilir. Bu yenilikçi 
yapıların sonuncusu "Dünya'nın en büyük 
fotoğraf çerçevesi" olarak anılan Dubai 
Frame. 150 metre uzunluğunda olan bu 
çerçeve şeklindeki anıt Dubai'de yer alan 
Zabeel Parkı'nın üzerinde 
konumlanmaktadır.
Dubai Frame, 150 m yüksekliğinde ve 93 m 
genişliğinde iki kuleden oluşuyor ve bu 
kuleler 100 m'lik bir köprüyle bağlanarak 
bir çerçeve şeklini tamamlıyor. Köprü, 
ortada 25 m genişliğinde cam bir panel 
içeriyor ve aşağıdaki zeminin manzarasını 
doğrudan sunuyor. İki kule, zemin katta bir 
yürüyüş çerçevesi ile bağlanmış ve bir 
fotoğraf çerçevesi yanılsaması yaratılmış. 
Tüm yapının toplam alanı ise 7,145 m².
Kulelerin ön yüzü, 2500 adet üçlü 
emniyetli, çok fonksiyonlu, laminant cam 
modüller ile altın renkli olarak monte 
edilmiş. 485 mm x 985 mm ölçülerindeki 
modüller, kulelere estetik bir değer katıyor, 
ultraviyole ve kızılötesi ışınları ltreliyor. 
Bu ltre sera etkisini önlüyor ve önemli 
miktarda enerji tasarrufu sağlıyor.

50 katlı portal, dünyanın en uzun resim 
çerçevesi olabilir ancak mimari 
istatistiklere başka bir başlık eklemek 
gerekiyor: Dubai Frame için tüm 
zamanların en büyük çalıntı binası olduğu 
iddiasına göz atalım.

   ubai Frame: 

 150m x 93m ölçülerİndeKİ mİMARİ ESER, DÜNYA’NIN EN BÜYÜK ÇERÇEVESİ OLARAK TARİHE GEÇTİ

Dünya'nın En Büyük Fotoğraf Çerçevesi 

NESCO'nun desteklediği Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) ile Uişbirliği yapan Alman asansör şirketi Thyssen Krupp tarafından 
2008'de uluslararası bir yarışma düzenlenir. Bir zamanlar Rem 

Koolhaas için çalışan Meksikalı mimar Fernando Donis, bu yarışmaya diğer 
anıtları çerçeveleyerek "boşluğu benimseyecek" bir yapı sunarak katılır. 
Donis'e ödül olarak 100.000 dolar verilir ancak mimara göre bazı işler ters 
gider. Danışman rolüyle inşaat alanına girmesi, krin mülkiyetini devretmesi 
için bir sözleşme imzalaması istenir. Yani Donis’ten sadece danışmanlık 
yapması talep edilir, Donis bunu reddettiğinde ise başka bir danışman 
tutulduğu belirtilir. Buna karşılık Fernando Donis, "Projemi alıp tasarımımı 
değiştirdiler" der. Hollandalı mühendislik devi Arcadis'in bir şubesi olan 
Hyder Consulting, Dubai’deki işi alır ve projeye Donis olmadan devam edilir.
Donis her ne kadar olayı bu şekilde mahkemeye taşımış olsa da BAE’nin 
oldukça zorlayıcı hukuk sistemi nedeniyle sadece sosyal medyadan bu devasa 
çerçevenin yapılışını izlemekle yetinmek zorunda kalmıştır.

Parlayan yapı, 2020 EXPO mo�fini 
yansıtan al�n bir desenle kaplı. 

Ziyaretçiler, 93 metrelik cam alt geçi�e 
gezinirken yükselen yapı gece de 

aydınla�lıyor. Buradan simgesel Burj 
Khalifa'nın manzarasını içeren geniş bir 

panoramik kent panoraması 
yakalayabiliyorsunuz. Ziyaretçiler daha 

sonra şehrin geçmişi ve geleceği 
üzerine genişle�lmiş gerçeklik sergisine 
ka�labiliyor. Yani ziyaretçiler bu tünelde 

yakın geçmişi ve Birleşik Arap 
Emirlikleri'nin 50 yıl sonraki olası hâlini 

görebiliyorlar.

Senem ÖZDEMİR
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BAHAR ATEŞİ NEVRUZ
dına coşku dolu Aşiirlerin yazıldığı, 
renklerin anlamını 

tekrar kazandığı, doğanın 
beyaz uykudan uyandığı, 
toprağın bayramını kutladığı, 
ağaçların gelinliğini giydiği 
umut dolu mevsim bahar… 
Baharın başlangıç bayramı, 
yeni yılın tazeliği “nevruz” … 
Farklı örf  ve adetlerden 
yüzyıllar boyunca 
harmanlanarak kutlanan, 
değişik geleneklerin 
günümüze taşındığı baharın 
coşkulu yüzü nevruz 
günümüzde de kutlanmaya 
devam etmektedir. Nevruz 
güneşin koç burcuna girdiği 
gün olup Rumi takviminde 
Mart ayının dokuzuna rastlar. 
İlkbaharın başlangıcı 12 
hayvanlı Türk takvimine göre 
yeni yıl olarak kutlanmaktadır. 
Eski Türklerin yılbaşı olarak 
kabul ettikleri Nevruz, aslında 
sadece Türklerin değil 
Türklerle aynı coğrafyada 
yaşayan bütün halkların yeni 
yıl olarak kutlamaları gereken 
bir gündür. Nevruzun ortaya 
çıkışı ile ilgili kesin bilgilere 
ulaşamamaktayız çünkü 
Nevruz Orta Asya ve Orta 
Anadolu'da her dinden ve her 
milletten kendilerinden kattık-
ları gelenek, görenek ve ritüel-
lerin karmasıyla gelişmiştir. 
Bahar mevsimini yaşayan her 
toplumda bu başlangıç 
oldukça önemlidir. Kış 
bitmiştir artık; doğa uyanır, 
hayvanlar üremeye başlar,  
ağaçlar meyve vermeye 

Hadi gelin, bu özel 
bayramın Türk 
toplumlarında yapılan 
değişik kutlama ve 
hazırlıklarından birkaç 
örneğe bakalım. 

Azerbaycan'da her yıl Mart'ın 
21-23'ünde, Nevruz Bayramı 
büyük törenlerle kutlanır. 
Mezarlık ziyareti yapılır. Bu 
ziyaretlerde hazırlanan helva, 
pilav ve diğer yiyecekler 
ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.  

"Gapı Pusma", "Suya Yüzük 
Atma", "Su Başı", "Baca 
Baca" âdetlerinde uzun 
yılların gelenekleri çeşitli 
motif  ve oyunlarla sürdürülür. 
Tohum çimlendirilir.

Çok geniş coğrafyaya yayılmış 
olan topluluklarda Nevruz 
törenlerinde genellikle şu 
oyunların değişmeden devam 
ettiği gözlenir: Gökböri 
oyunu, (Türkistan'da oynanan 
millî oyunların başında yer 
alır.) at yarışları, cirit oyunu, 
kılıç sallama, yamba kapma, 
güreş, at üzerinde güç 
gösterisi, sinsin oyunu, huntu 
oyunu. Bu oyunlar genellikle 
spora dayalıdır. Oyunların bir 
kısmı ise seyirliktir. Bunlara 
halk tiyatrosu veya orta oyunu 
diyebiliriz. Nevruz 
bayramında mahallî 
eğlencelere de yer verilir. 
Gençler, aralarında mani ve 
şiir söyleyerek yarışırlar.  

Anadolu sahasında da 
oynanan  bu oyunların yanı 
sıra geçmişte o güne has 

hazırlanır, toprak 
canlılığını kazanır ve 
yeniden dirilir. Bu uyanış 
ve bereket her toplumda 
kutlanmayı hak 
etmektedir. Orta Asya ve 
Orta Anadolu'da toprak 
oldukça önemli bir gelir 
kaynağıdır çünkü toprağa 
bağlı bir ekonomi vardır. 
Coğrafi yapıdan kaynaklı  
toprağa verilen değer 
diğer toplumlara nazaran 
daha fazladır ve bu değer 
nevruz gibi 
gelenekselleşmiş 
kutlamalarla taçlandırılır. 
Aslında nevruzu 
toplumun yalnızca bir 

kesimine mal etmek 
doğru değildir, Nevruz 
baharı yaşayan her 
toplumun hakkıdır. 
Toprağın bereketi, 
günlerin uzaması, 
renklerin çeşitlenmesi her 
insanda aynı pozitif  etkiyi 
yaratır. Bu etki doğadan 
insana, insandan da 
topluma yansır. 
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olarak macunlar, şerbetler, 
hediyeler hazırlanarak devlet 
erkânı büyükten küçüğe, 
bunları birbirlerine takdim 
ederlerdi. Bu âdetler 
günümüzde Mesir Macunu 
Şenlikleri adı altında hâlâ 
devam etmektedir. 
Anadolu'da Yörük Bayramı 
günümüzde de kutlanarak 
bu adet yaşatılmaktadır. 
Anadolu'da "Sultanı 
Nevruz", "Nevruz Sultan", 
"Mart Dokuzu" ve "Mart 
Bozumu" gibi adlarla bilinen 
Nevruz, gelenekleriyle 
bütün Türk toplumu 
içerisinde yaşamaya devam 
etmektedir. Tahtacı 
Türkmenleri'nde Nevruz 
Bayramı eski Mart'ın 
dokuzudur ve Sultan 
Nevruz olarak adlandırılır. 
Nevruz, Tahtacı Türkmen-
leri'nin yaylaya çıkışında yani 
22-23 Mart tarihlerinde 
kutlanmaktadır. Tahtacı 
Türkmenleri'nde Nevruz, 
ölülerin yedirilip içirildiği 
gün olarak kabul edilir. 22 
Mart Nevruz'dan bir gün 
önceyi karşılamaktadır. Bu 
gün Nevruz hazırlıkları 
yapılır. Çamaşırlar yıkanır, 
yemekler hazırlanır. Nevruz 
günü yenilen yemekler 
arasında ıspanaklı börek, 
soğan kabuğu ile boyanmış 
yumurtalar, yufka, sarı 
burma, şeker, leblebi, lokum 
sayılabilir. 23 Mart günü 
öğleden sonra kadınlar geniş 
bir tabağa çerezler koyarak 
"hak üleştirir"ler. Yiyecekler 
dağıtılırken "Ölünün ruhuna 

Gençler tara-
fından eğlen-
celer düzen-
lenir, yemek-

ler yenir, 
şarkı ve 
türküler 
söylenir, 
oyunlar 
oynanır. 

Eğlenceler 
geç saatlere 

kadar devam 
eder. 

Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesi 

illerimizden 
Gaziantep ve 

çevresinde 
22 Mart gü-

nüne "Sultan 
Nevruz" adı 

verilir. 
Diyarbakır'da 
Nevruz günü 
halk, eğlence 

ve mesire 
yerlerine 

giderek Nevruz'u kutlar. 
Kars ve çevresinde bu 

tarihte kapı dinleme, baca 
baca âdetleri görülür. Evde 

bulundurulan çeşitli 
meyvelerden baca baca 

gezenlere verilir. Tunceli ve 
çevresinde bu gün erkekler 

alınlarına kara sürerek su 
kaynaklarına giderler. Bu 

karaları orada temizleyerek 
dua ve niyazda bulunurlar. 
Özellikle Orta Anadolu'da 

Nevruz, "Mart Dokuzu" 
olarak bilinir. Diğer 

bölgelerdekine benzer. 

değsin." 
dileğinde 
bulunulur.  
Köy ve 
yaylalarda 
22 Mart'ta 
kutlanan 
Nevruz, 
şehirde 
pazar 
gününe 
rastlamaz-
sa bu tari-
hi takip 
eden pa-
zar günü 
kutlanır. 
Köy halkı 
22 Mart 
sabahı 
yaylalara 
doğru yola 
çıkar. Da-
ha önce-
den "da-
var evle-
ri"ne yer-
leşmiş 
olanlar 
köylerden gelen akraba ve 
komşularına ev sahipliği 
eder. Köylerden gelen grup-
la, yayladakiler karşılaştıkla-
rında bir el silah atarak 
"Nevruzunuz kutlu, dölünüz 
hayır ve bereketli olsun." 
şeklinde selamlaşırlar. Gelen 
misafirler çadırlara yerleşir, 
kendilerine ikramlarda 
bulunulur. Sürü sahipleri 
tarafından kesilen kurbanlar 
birlikte yenilir. Sünni olan 
yörüklerde imamlar 
tarafından yapılan dualara 
halk katılır ve şükrederler. 

Ayrıca bu bayram için bal 
katılmış yoğurt, dondurul-

muş ve kurutulmuş et, 
koyun ve mal tırnaklarından 
yemekler yapılır. Dört tahıl 

hazırlanır. Güneş, kır başına 
vurmaya başladığı zaman 
dört tahılın üzerine arçın 

bırakılır. Ateşle bu arçınlar 
alaslanır. Büyükler çocuklar 
gibi oyunlar oynar. Akşama 
doğru köye dönülürken hep 
bir ağızdan şarkılar söylenir. 

Kutlama âdetleri yapılır. 
Nevruzla ilgili Anadolu'da 

görülen diğer gelenekler 
arasında, ağacın güneşten 

etkilenmemesi için ağaca bez 
bağlanarak yapılan "Mart 

ipliği" âdeti ve özellikle 
Giresun'da "Mart bozumu" 

âdeti önem taşır. Tekirdağ'da 
Nevruz soğukların sonu, 
baharın başlangıcı olarak 

kabul edilir ve "Nevruz 
Şenlikleri" adıyla kutlanır. 

İzmir, Uşak, Sivas ve Şebin-
karahisar'da hemen hemen 

aynı geleneklerin devam 
ettiği görülür. Kazakistan'da 

Altay Türkleri arasında 21 
Mart'a tekabül eden günde 

kutlanan "Cılgayak Bayramı" 
vardır. Bu bayram da Nev-

ruz gibi baharın gelişi, tabia-
tın canlanması ve yeni bir 

yıla giriş bayramı olarak 
kutlanır. Bayramın hazırlık-
ları yaz mevsiminde başlar. 

Bir önceki yıldan toplanarak 
saklanmış olan, yılın ilk 

çıkan bitkileri olan kandıklar 
ve onların sargay adı verilen 

kökleri çıkarılarak bunlardan 
çeşitli yiyecekler hazırlanır.  
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Şebinkarahisar’da, 
Nevruz sabahı 
akarsularda yıkanıldığı 
takdirde kuvvet ve 
sağlık kazanılacağına 
inanılır. Mart ayı 
içerisinde Anadolu’nun 
bazı yerlerinde 
(Nevruzla bağlantılı 
olarak) görülen bir 
başka gelenek de “kara 
çarşamba”dır. Bu 
günde bir yabani gül 

Ağrı’da gençler “gıllık” 
adı verilen, tuzlu hamur-
dan yapılmış bir çöreğin 
yarısını yer, hiç su 
içmeden yatarlar. Rüyada 
kendilerine su verilece-
ğine ve suyu veren kişiyle 
evlenileceğine inanılır. 
Akşamdan kalma çöreğin 
diğer yarısı da sabahleyin 
evin damına bırakılır. 

Az sonra bir karga gelir, 
bu çöreği alır giderse ve 
kimin damında yerse 
dilek tutan kişinin o evin 
kızı ya da oğlu ile 
evleneceğine inanılır. 
Karga herhangi bir evin 
damına konmamış ve 
uzaklaşmışsa uzaklardan 
birisiyle evlenileceğine 
inanılır. 

Gaziantep’te 22 
Mart gününe 
“Sultan Navrız” 
denir. Halk 
arasındaki inanca 
göre Sultan Navrız 
21 Mart'a bağlanan 
gece, belli olmayan 
bir saatte, batıdan 
doğuya göç eden 
güzel bir kızdır. 
Sultan Navrız'ın 
geçtiği saatte uyanık 
olanların dileklerinin 
gerçekleşeceğine 
inanılır. Evdeki 
bütün kap kacağa su 
doldurulur, sabaha 
kadar beklenir. 
İnanca göre, dilek 
kabul edilirse

Doğu Anadolu’da 
Nevruzdan bir gece 
önce aile reisi, aile 
bireylerinin sayısı 
kadar küçük taş toplar. 
Bunları evin bacasının 
etrafına dizer. Taşların 
kimi temsil ettiği 
önceden belirlenir. 
Nevruz sabahı taşların 
altı kontrol edilir. 
Hangisinin altında 
kırmızı böcek bulu-
nursa, uğur ona sayılır. 
Böylece ailenin o 
uğurlu bireyinden 
dolayı Tanrı’nın rızkı-
nın kendilerine veril-
diğine, o kişinin evin 
kaderi üzerinde etkili 
olacağına inanılır. 
Orta Anadolu’da 
Nevruz sabahı 
erkenden kalkılarak

mezarlar ziyaret edilir, 
dilekte bulunulur. 
Dilekte bulunan kişi, 
mezarlardan birer tane 
alarak 40 taş toplar. 
Taşları bir torbaya 
koyup evine asar ve bir 
yıl bekler. Dileği kabul 
olursa taşların kırk bir 
adet olacağına inanılır. 
Bir dahaki Nevruzda 
dilek kabul olsa da ol-
masa da taşlar alındığı 
yere konur. Sivas’ta 
Nevruzda gök gürler-
se o yıl ürünün bol 
olacağına inanılır. 
Nevruz günü çimenler 
ne kadar çok çiğnenir-
se o kadar çok büyüye-
ceğine inanılır. Tun-
celi’de de Nevruz baca 
dizme ve taş dizme 
âdetleriyle kutlanır.  

ağacı dalı, iki ucu 
kesilmeden ortadan 
ikiye ayrılır. Sonra iki 
ucundan tutularak 
bastırılır ve bir daire 
oluşturulur. Daha 
sonra, başta hastalar 
olmak üzere herkes    
bu dairenin içinden 
geçer. Böylece 
hastalığın geçeceğine, 
sıkıntıların yok 
olacağına inanılır. 

sular altına dönüşür.  
Birçok yöremizde 
Nevruz günü 
gençler dilek dileyip 
soğuk suya girerler. 
En az üç kez bütün 
vücudu suya 
daldırırlar. Böylece 
kısmetlerinin 
açılacağına, 
dileklerinin 
gerçekleşeceğine 
inanılır.         
Yozgat’ta ise       
genç kızlar, gelecek 
yıl koca evinde, 
çocuk kucakta 
olalım dileğinde 
bulunarak çimen 
veya sebzeleri 
düğümlerler.  

nevruzla �lg�l�
�nanç ve Âdetler

Ş�fa ve Sağlık İsteğ�ne 
Yönel�k İnanç ve Âdetler

geleceğ� anlama ve yönlend�rme
amacına yönel�k �nanç ve Âdetler

kısmet açma ve şans �steğ�ne
yönel�k �nanç ve âdetler

Bolluk, bereket, mal, mülk ve 
uğura yönel�k �nanç ve âdetler
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nadolu'nun çeşitli yerlerinde genç kızlar bir evde toplanırlar. AHiç konuşmadan bir çeşmeye giderek su getirirler. Suyu 
derince bir leğenin içine dökerler. İki iğnenin ucuna iplik ve 

pamuk sarıp her birini leğenin bir tarafından suya bırakırlar. İki 
sevgiliyi temsil eden iğneler birbirine yaklaşırsa sevgililerin 
kavuşacağına, uzaklaşırsa kavuşamayacağına inanılır. Uzun kış 
günlerinin sıkıntısından kurtulmak, yeni yılın sıkıntısız ve iyi 
olmasını sağlamak amacıyla suya 13 taş atılır, daha önceden 
çimlendirilen buğdaylar suya bırakılır. 

Özetle Türkî toplumlarda ve Anadolu'da Nevruz gelenek görenek ve 
kutlamaları, hazırlıkları bu şekildedir. Hemen hemen her yörede 
benzer kültler farklı şekillerde uygulanır. Ömrümüz hep bahar ayı 
kadar umut dolu ve taptaze olsun bu gelenek ve göreneklerimizi 
unutmayalım ve sonraki nesillere de aktaralım… 

Emel ÖZÇELİK
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M
Ö 7. ve 2. yüzyıllar 

arasında Orta Asya 

ve Karadeniz’in ku-

zeyinden, Balkanlar’da Tuna 

Nehri’ne kadar uzanan bölge-

de tarihte bilinen ilk Türk top-

luluğu yaşamıştır. Bu toplu-

luğa İranlılar Saka, Yunanlılar 

İskit adını vermişlerdir.

İskitler savaşçı bir Türk 

topluluğudur. Sadece 

erkeklerin değil kadın-

ların da at binmesini, 

yay çekmesini, kılıç 

kullanmasını bildiği bu 

toplumda kadınlar, üç 

düşman öldürmeden 

evlendir i lmeyen ve 

tarih kitaplarına “Sa-

vaşçı Amazon Kadın-

ları” olarak geçen ka-

dınlardı. 

Bu yazımızda Anado-

lu’ya ilk Türk akınları yapan 

İskitler’in ulu hakanı Alp Er 

Tunga’nın torunu olduğu ileri 

sürülen, dünyanın ilk kadın 

hükümdarı Tomris Hatun’dan 

bahsedeceğiz. Ünlü Yunan 

tarihçi Heredot’tan rivayet 

edildiğine göre Tomris Hatun 

kocası öldükten sonra Saka-

lar’ın başına geçmiştir. Günü-

müz Türkçesinde “demir” 

anlamına gelen öz Türkçe bir 

sözcük olan Tomris (Tomyris), 

Yunan kaynaklarında “Lady 

Origana” olarak geçer. Yunan-

lıların çok akıllı, kıvrak zekâlı 

ve savaş oyunlarına çok hâ-

kim olarak tanımladığı Tomris 

Hatun’un bu savaşçı özellik-

leri o dönem dünyanın başındaki en büyük tehlike olan Persleri özellikle 

durdurmuştur. Persler bu dönemde batıda Yunanistan’a ve Anadolu’ya, 

güneyde Mezopotamya’ya, doğuda ise Orta Asya’ya kadar hakimiyet 

alanlarını genişletmişLerdir. Bu geniş sınırların mimarı ise tarihe çok can 

almış bir cani olarak geçen Pers Kralı Büyük Kiros’tur.

Kral Kiros savaş taktiklerinin yanında hileler de yaparak Doğu’ya seferler 

düzenleyip Türkistan’ın bir bölümüne hâkim olmuştur. İşte Tomris Hatun 

ile mücadelesi bu hâkimiyet alanlarının çakışmasıyla başlamıştır. Tomris 

Hatun, Pers askerlerini sarp kayalara kadar sürükleyerek dar geçitlerde 

kıstırmış ve yok etmiştir. Pers ordusunun bu kayıplarından yorulan Kiras 

İran’a geri dönmek zorunda kalmıştır. Tomris Hatun’un kabiliyetlerinin ve 

zekâsının farkında olan Kiros yeni bir yol arayışına girmiş ve Tomris 

Hatun’un kendisiyle evlenmesini istemiştir. Bu evlilik karşılığında bir daha 

savaş olmayacağına ve toprakları beraber yöneteceğine dair söz 

vermiştir. Kral Kiros’un asıl amacının evlilik vaadiyle kendisini kandırarak 

topraklarını elinden almak olduğunu fark eden Tomris Hatun bu tekli 

DÜNYANIN 
İLK KADIN HÜKÜMDARI

TOMRİS HATUN
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tabii ki reddetmiştir. Teklin 

reddedilmesine sinirlenen 

Kiros, insanların yanı sıra vah-

şi hayvanlar ve savaş için 

eğitilmiş köpeklerden oluşan 

büyük bir orduyla Sakalar 

üzerine sefere çıkmıştır. Tom-

ris Hatun vurkaç tekniğinin 

artık bir fayda sağlama-

yacağını düşünerek Büyük 

Kiros’un ordusunu bekleme-

ye başlamıştır.

Tomris Hatun ile Büyük Kiros 

arasındaki mücadele bu nok-

tadan sonra iki farklı rivayete 

göre nakledilmektedir. 

Rivayetlerden birine göre iki 

ordu birkaç km mesafe ile 

ordugâhlarını kurdular ancak 

güneşin batışı sebebiyle sa-

vaşa tutuşmadılar. Bu sırada 

Kral Kiros yine bir hileye 

başvurarak iki ordugâh arası-

na içerisinde güzel kızlar, 

yiyecekler ve şarap bulunan 

bir çadır kurdurdu. Tomris 

Hatun’un oğlu ve berabe-

rindeki kuvvetler çadıra bas-

kın düzenleyerek orada bulu-

nan birkaç Pers askerini öldü-

rüp çadıra girdiler. Tomris 

Hatun’un güzel kadınlar ve 

şarap ile eğlenceye dalan oğ-

lu ve askerleri tuzağa düşü-

rülerek Kral Kiros tarafından 

öldürüldüler. 

Bir diğer rivayete göre Tomris 

Hatun oğlu Sporgapises’i 

Kral Kiros ile savaşmak üzere 

ordu komutanı olarak atadı ve 

Sporgapises savaşı kaybe-

derek Büyük Kiros’un eline esir 

düştü. Bu durumu gururuna yedire-

meyince ise Sporgapises intihar 

etti.

Yukarıda bahsi geçen her iki rivaye-

te göre de oğlunu kaybeden Tom-

ris Hatun deliye dönmüş ve Kral 

Kiros’a olan kini artmıştır. Bunun 

üzerine Tomris Hatun ettiği yeminle 

Kiros’u kanla doyuracağını haykır-

mıştır. İki taraf arasında yapılan 

savaşta orduların başında bizzat 

Tomris Hatun ve Kral Kiros savaş-

mış, savaş Tomris Hatun’un zaferi 

ile sona ermiştir. Askerler Kiros’un 

cansız bedenini Tomris Hatun’a 

getirdiklerinde Tomris Hatun beklenmedik bir şey yaparak kılıcı ile 

Kiros’un kafasını gövdesinden ayırmış ve kan dolu bir fıçının içine atarak 

şöyle bağırmıştır: “Hayatında kan içmeye doymamışsın. Şimdi kana 

kana iç!”

Tarihte bilinen ilk 

kadın hükümdar 

Tomris Hatun, 

İskit hanıdır.

İskitler’in en ünlü 

hükümdarı Alp 

Er Tunga’dır. 

İranlı edebiyatçı Firdevsi, Şehname adlı eserinde Alp Er Tunga’dan 

“Afrasiyap” ismiyle bahsetmiştir.

Altın ve gümüş işçiliğinde ilerledikleri için “Bozkırın Kuyumcuları” 

olarak anılmışlardır.

Hayvancılıkla uğraşan İskitler atı evcilleştirerek atlı arabayı kullanan 

ilk Türk topluluğudur.

Din olarak Gök Tanrı inancını benimsemişlerdir. Falcılık ve 

büyücülükte ileri gitmişlerdir.

Yakut Türklerinin atası sayılırlar.

İskitler teşkilatlanarak bir devlet hâlini alamamışlardır.

İskitler’i 
Tanıyalım

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ tarih

Özgür YILDIZ
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Buluşma Noktası”
8 bin yıllık geçmişiyle 

13 medeniyete ev 

sahipliği yapan Hatay, 

bu medeniyetlerin 

izlerini bugün de net 

olarak taşımaktadır. 

‘İlk küresel şehir’ olma 

özelliğine sahip; etnik 

kökeni, inancı farklı 

insanların bir arada, 

barış ve huzur 

içerisinde yaşadığı 

Hatay ellişer metre 

arayla camii de havra 

da kilise de 

görebileceğiniz; 

sokakta, cenazede, 

düğünde birlikte 

olabilen insanların 

yaşadığı bir şehirdir.

Burada insanlar 

birbirlerinin yüzüne 

baktığında onun etnik

kökenini ya da inancını 

görmezler. Bir insan, 

sadece bir hemşehri 

olarak görülür. Hatay’ı 

bir cümle ile 

tanımlamak gerekirse: 

“İnsanların birlikte 

yaşama alışkanlığını; 

sevgi, saygı ve hoşgörü 

temelinde yaşam 

biçimine dönüştürdüğü 

kenttir.” diyebiliriz.

Hatay, binlerce yıllık 

birlikte yaşama kültürü 

ve mirasını “Ben, sen 

yok, biz varız!” 

sloganıyla ifade etmiş, 

1939’da ana vatana 

katılmıştır. Bugün de 

tüm samimiyetiyle bu 

görüşü muhafaza 

etmektedir.

HATAY
“Medeniyetlerin 

İs
ke

nd
er

un

Antakya
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Nereleri Görmeli?

H
abib-i N

eccar C
am

ii
Habib-i Neccar, Anadolu'da kurulmuş olan ilk camii 

olarak bilinir. Caminin sınırları içinde ziyaretgâhı 

bulunur. Bir rivayete göre Habib-i Neccar'ın şehit 

edilmesi dağda gerçekleşir ve başı gövdesinden ayrılır, 

şehrin doğusundaki dağdan yuvarlanan başı bugün 

caminin bulunduğu yere kadar gelir. Hatta camide yer 

alan ziyaretgâhta Habib-i Neccar’ın sadece başının 

bulunduğu, gövdesinin de dağda olduğu söylenir.

Dünyanın sayılı arkeoloji müzelerinden biri olan  Hatay 

Arkeoloji Müzesinde 2011 yılı itibariyle yer alan toplam 

eser sayısı 35.442’dir. 

H
at

ay
 A

rk
eo

lo
ji 

M
üz

es
i

Ç
evlik Plajı 

Titüs Tüneli

Yazın büyük ilgi 
gören Çevlik Plajı 

14 kilometreyi 
bulan uzunluğu ile 
Türkiye'de birinci 
sırada yer alıyor.  

Roma devrinde 

yapılan Titüs Tüneli 

de plajın yakınla-

rında yer alıyor.       

7 metre yüksekliğin-

de ve 130 metre 

uzunluğunda olan bu 

tünel dağlardan inen 

suyun limanı etkile-

memesi için açılmış.

 �
H

ri
st

iy
an

lık
�İs

m
in

in
 İl

k 
Ve

ri
ld

iğ
i K

ili
se

Doğal bir mağara olup eklemelerle kiliseye 

dönüştürülmüştür. İsa’nın 12 havarisinden biri 

olan St.Pierre, Antakya’ya MS 29-40 tarihleri 

arasında gelmiş ve Hıristiyanlığı yaymaya 

çalışmıştır. İlk dinî toplantının yapıldığı bu kilisede 

cemaat ilk kez Hıristiyan adını almıştır. Bu 

yüzden St. Pierre Kilisesi Hıristiyanlığın ilk 

kilisesi olarak bilinir.
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Hatay’a geldiğinizde bu yerlerin 
dışında Antakya Aromatik Bitkiler 

Müzesi, eski Antakya evleri, 
Soğukoluk, Arsus, Antakya Kalesi,  
St. Simeon Manastırı gibi yerleri de 

gezebilirsiniz.

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ gezi
M

us
a 

Ağ
ac

ı Hz. Hızır ile Hz. Musa 

Samandağ'daki 

buluşmalarının 

ardından birlikte 

Hıdırbey köyünün 

yanındaki Musa 

Dağı'na çıkmak üzere 

yola çıkarlar. Hıdırbey 

köyündeki Musa 

ağacının bulunduğu 

yere geldiğinde 

Hz.Musa çok susar. 

Bastonunu bu ağacın 

bulunduğu yere 

bıraktıktan sonra, 

hemen yanındaki dereye 

su içmeye gider. Su 

içtikten sonra yollarına 

devam ederler. Asasını 

suyun kenarında 

unuttuğunu anlayan 

Hz. Musa, döndüğünde 

asasının yeşerdiğini ve 

bir dan hâline 

geldiğini görür. O 

günden bugüne, o ağaç 

Musa ağacı olarak 

bilinir.

800-1000 yaşlarında olduğu tahmin edilen ağacın halk arasında  2000-3000 yaşlarında 

olduğuna inanılır. Köyün merkezinde bulunan ağacın gövde çapı 7.50 m’dir. Dıştan çevresi 

yaklaşık 20 m’dir. İki oyukla ağacın gövdesine girilmektedir. 

H
ar

bi
ye

 Ş
el

al
es

i

Hatay’a geldiğinizde bu yerlerin 
dışında Antakya Aromatik Bitkiler 

Müzesi, eski Antakya evleri, 
Soğukoluk, Arsus, Antakya Kalesi,  
St. Simeon Manastırı gibi yerleri de 

gezebilirsiniz.

kızcağızı takip eder. Daphne, 

Apollon serserisinden kurtula-

mayacağını anlayınca             

"Ey toprak ana beni ört, beni 

sakla, beni koru!" diye yalvarır. 

Daphne, ağaca dönüşür ve 

gözyaşlarının Harbiye'deki 

şelaleleri meydana getirdiği 

söylenir.

Harbiye, Hatay ilinin Defne 

ilçesine bağlı bir mahalledir. 

Binlerce yıllık bir yerleşim 

yeridir. Tarihsel adı 'Defne' veya 

'Daphne' olarak bilinmektedir. 

Efsaneye göre çapkın Zeus'un 

babasına çeken oğlu Apollon, 

ırmak kenarında gördüğü güzel 

Daphne'ye aşık olur ve 
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Eski Antakya’nın o dar 

sokaklarında tarihi evlerin 

arasında kendinizi geçmişte 

bir yolculuğa çıkmış gibi 

hissedeceksiniz. 

Antakya’nın en eski çarşısı 

olan Uzun Çarşı’da hem 

nostaljik bir gezinti 

yapabilir hem de Hatay’ın 

farklı lezzetlerini 

tadabilirsiniz.
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Hatay, geldiğinizde gezip göreceğiniz yerlerin yanı sıra sizi unutamayacağınız tatlarla da etkileyecektir.

Hatay Mutfağı
içli köfte ve tepsi oruğu

Bulgur ve etin buluştuğu dayanılmaz lezzet: içli köfte ve 

tepsi oruğu.

kömbe

humus

Ramazan 

Bayramı’nda  

her evde 

bulabileceğiniz, 

özel baharatlarla 

kendine has bir 

tadı ve kokusu 

olan bir bayram 

kurabiyesidir.

Nohut, tahin, limon suyu, kimyon, sarımsak ve 

tuzun birleşmesiyle ortaya çıkan efsane lezzet.

katıklı ekmek
Çökelek, biber salçası, susam, domates 

kurusu malzemelerinin harç yapılıp el 

açma hamur üzerine sürülüp fırında 

ya da tandırda pişirilmesiyle 

hazırlanır.

İnce tel kadayıf ve tuzsuz peynir ile hazırlanan 

künefe, şerbeti döküldükten sonra isteğe göre 

fıstık ile süslenerek servise hazır hâle gelir. 

Künefe yapımında tereyağ kullanılması, 

peynirin tazeliği ve erime miktarı, şerbet 

döküldükten hemen sonra servis edilmesi 

önemlidir.

hatay künefesi

Kağıt 

kebabının en 

büyük 

özelliği 

içerisine bol 

miktarda 

yeşillik, baharat ve salça koyularak kıymayla karıştırılıp 

yağlı kağıt üzerine ya da tepsiye yayarak pişirilmesidir. 

kağıt-tepsi 
kebabı

Ümit GÖNÜLTAŞ
Kaynaklar: www.hatay.gov.tr

               www.kulturportali.gov.tr/turkiye/hatay 
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ARTI DESTEK 

OKULUMUZDA KERMES

KİTAP FUARI’NDA

öğrencİlerİMİZle 
Congresium’da 

açılan 12.Ankara 
Kİtap Fuarı’nI 

GEZEREK GÜZEL BİR 
GÜN GEÇİRDİK.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN OKULUMUZDA KERMES DÜZENLEDİK.
ELDE EDİLEN GELİR İLE MİNİKLERİMİZE KIYAFET ALDIK.
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ocuk istismarı; ebeveyn, bakıcı ya da Çbaşka bir erişkin kişi tarafından 

çocuğa yöneltilen ve onun ziksel, duy-

gusal, cinsel gelişimini engelleyecek, beden ve 

ruh sağlığına zarar verecek davranışlar bütü-

nüdür. Çocuğa yönelik istismar aile ilişkile-

rinde ve yakın çevrede ne yazık ki yaygın 

olarak görülen bir şiddet türüdür. Yapılan 

araştırmalar, Dünya genelinde her 5 çocuktan 

2'sinin ziksel, duygusal ya da cinsel istisma-

ra uğradığını gösteriyor. Bu istismarların 

maalesef ancak yüzde 15'i adlî vaka olarak 

kaydediliyor. Diğer istismarların üzeri bir 

şekilde kapatılıyor ve çocuklar yaşadıkları 

travmalarla kalıyor. Araştırma sonuçlarından 

çıkan bir diğer çarpıcı sonuç da istismarcı-

ların en az % 50'sinin çocuk istismarına uğra-

dığı gerçeği. Bu da gösteriyor ki istismara 

maruz kalan çocuğun hiçe sayılması, olayın 

üstünün kapatılması, psikolojik destek ala-

mayıp travmayı atlatamaması mağduriyetin 

boyutunu büyütüyor.

Ülkemizin çocuk istismarına maruz kalan 

ülkeler içinde 3.sırada yer aldığı bir listede 

Avrupa ülkeleri ve Amerika’nın da başlarda 

yer alması ceza sisteminin caydırıcı unsur 

olmaya yetmediğini gösteriyor. Ömür boyu 

ağırlaştırılmış müebbet ya da idam gibi 

cezalar tartışılırken diğer önemli unsurlar 

gözden kaçırılıyor. Çocuk istismarı ile müca-

delede çocuk haklarını temel alan yasaların 

yeniden düzenlenmesi, ziksel, duygusal ya 

da cinsel istismar durumlarında başvuru nok-

taları oluşturulması, kız erkek ayrımı yap-

maksızın çocuk evliliklerinin sınırlarının 

belirlenmesi gibi pek çok unsur bir arada 

düşünülmelidir.

Tüm çocukların evrensel insan hakları ekse-

ninde öncelikli ve yüksek fayda göreceği bir 

ülkede, dünyada yaşamak için çocuk istisma-

rına sessiz kalmayın.

içindekiler farkındalık  burada biz
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