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"Mevsimlerden ilkbahar-yaz, biraz yurt dışına çıkalım, deniz sezonunu 
erkenden açalım, hem turist olalım hem de mekânın yerlisi kalalım." 

diyorsanız aklınıza gelecek ilk rota şüphesiz 

Anadolu'nun 65 km 

güneyinde yer alan 

Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti, Akdeniz'in        

3. büyük adası. Karadan 

yalnızca Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi ile sınırı olan KKTC; 

Akdeniz'in kuzeyinde 

Türkiye, doğusunda Suriye, 

İsrail ve Lübnan, güneyinde 

Mısır ve kuzeybatısında 

Yunanistan ile çevrilidir.

Türk vatandaşlarının vize ve 

pasaporta ihtiyaç duymadan 

kolayca giriş yapabildiği 

Kıbrıs, coğrafî konumu 

nedeni ile yılın dört mevsimi 

ılıman bir iklime sahip. 

Ortalama 23 derecelik berrak 

Akdeniz'i, Neolitik Çağ'dan 

bugüne dek taşıdığı zengin 

tarihi dokusu, mutfak kültürü 

ve eğlence anlayışıyla deniz-

kum-güneş tatili haricinde 

tarih ve kültür turizmi için de 

güzel bir alternatif sunuyor 

bizlere.

Kıbrıs'a havayolu ve denizyo-

lu ile ulaşım mümkün. Türk 

vatandaşları Kıbrıs'a nüfus 

cüzdanlarıyla seyahat edebi-

liyor. Dilerseniz pasaportu-

nuzu da  kullanabilirsiniz

Bu yüzden Türkiye'den 

Kıbrıs'a gelen ve trafiğe 

çıkacak olanların oldukça 

dikkatli olmaları lazım. Şehir 

içinde ulaşım imkânları kısıtlı 

fakat günlüğü 60 ile 90 lira 

arasında değişen fiyatlarla bir 

araba kiralayarak çok rahat 

dolaşılabiliyor. Adayı baştan 

sona fethetmek isteyenlerin 

araç kiralaması şart.

Türk-Rum sınırı, 1974'ten beri 

aynı gökyüzünü paylaşan 

Kıbrıslıları birbirlerinden 

ayırıyor. Sınırda Türkiye 

askeri, Birleşmiş Milletler 

askeri ve Yunan askeri olarak 

üç katman var. 2003'te 

kapıların açılmasıyla Kıbrıslı 

Türkler ve Rumlar karşılıklı 

olarak sınırı geçebiliyorlar 

fakat Türkiye, uluslararası 

kararlar doğrultusunda 

Kıbrıs'ta işgalci konumunda 

olduğu için Türkiye 

vatandaşları pasaportlarıyla 

Güney Kıbrıs'a geçiş 

yapamıyorlar.

Pırıl pırıl denizi, sıcak 

atmosferi ile deniz tatiline 

doyduktan sonra Kıbrıs'ı 

gezmeden gelmemelisiniz.

ancak Yunanistan, Kıbrıs 

damgası bulanan 

pasaportlara vize vermediği 

için nüfus cüzdanını 

kullanmak yeterli olacaktır. 

Le�oşa'ya 23 kilometre 

mesafede yer alan Ercan 

Havalimanı'ndan kent 

merkezine otobüs seferleri   

mevcut. Ayrıca birçok otel 

havaalanından transferi 

ücretsiz olarak sağlamak-

tadır. 

Kıbrıs'ta Türkiye ehliyeti 

yanında uluslararası geçerli-

liği olan tüm ehliyetler 

geçerli fakat burada İngiliz 

sömürge  döneminden kalan 

alışkanlıklar sebebiyle trafik 

İngiltere'deki gibi soldan 

ilerliyor. Yani direksiyonlar 

sağda.
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 Barbarlık Müzesi, 1963 Noeli'nde Kıbrıs Türk 

Kuvvetleri Alay Doktoru Binbaşı Dr. Nihat İlhan'ın 

eşi ve üç çocuğu ile Rumlar tarafından acımasızca  

şehit edildikleri evdir. Binbaşının alaydaki görevinde 

olduğu sırada ailesinin korunmak için sığındıkları 

banyoda, Rumlar tarafından katledilmesiyle 

müzeye çevrilen evde yaşanan olaylar tarihe Kanlı 

Noel olarak geçmiştir. Duvarlardaki kurşun izleri 

gibi pek çok ayrıntısıyla, olduğu gibi müzeye 

dönüştürülen ev, göç etmeye zorlanan Türklerin 

yaşadıklarını gözler önüne seriyor.

BARBARLIK MÜZESİ

LEFKOŞA

LALA MUSTAFA

                 PAŞA CAMİİMAĞUSA

Eski adı                      

St. Nicholas Kated-

rali olan Lala Mus-

tafa Paşa Camisi de 

Namık Kemal Mey-

danı'nda bulunmak-

tadır. Lüzinyanlıla-

rın yaptığı bu cami, 

Le�oşa' daki 

Selimiye Camisi ile 

aynıdır ve dönemin 

en görkemli 

yapılarından biridir.  

Ayrıca caminin 

yanında  750 yıllık 

yaşıyla adanın eski 

ağacı olan gümbez 

ağacı 

bulunmaktadır.

Namık Kemal, ünlü "Vatan yahut Silistire" 

oyunundan dolayı Mağusa'ya sürgüne gönderilir. 

Mağusa'da 38 ay sürgünde yaşar. En iyi eserlerini 

de burada yazar. Namık Kemal Meydanı, 

Mağusa'nın en turistik meydanıdır. Meydanda 

Namık Kemal Müzesi, Namık Kemal'in Zindanı, 

kafeler, restoranlar ve tarihî mekânlar mevcut.

Girne Kalesi, Orta Çağ'dan günümüze 

dek gelen, Akdeniz kıyılarını süsleyen 

etkileyici kalelerden biri. Girne'nin 

kuzeydoğusunda yer alan kale, limana 

hâkim durumda bulunuyor. Yapım tarihi 

kesin olarak bilinemeyen kalenin MÖ II. 

veya III.yüzyıllara ait olduğu 

düşünülüyor. Bizanslıların Arap 

akınlarına karşı Girne'yi savunmak için 

inşa ettiği kale, 1946'dan sonra polis 

koleji, daha sonra da İngilizler tarafından 

ayaklanan Rumları hapsetmek amacıyla 

hapishane olarak kullanılmış, 1974 Kıbrıs 

Barış Harekâtı ile de Türklere geçmiştir.

NAMIK KEMAL 
MEYDANI 

MAĞUSA

GİRNE KALESİ
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Tatil planları yaparken farklı bir alternatif olarak 

değerlendirmeniz gereken Kıbrıs, özellikle Bafra 

Turizm Bölgesi'nde muhteşem bir denizle sizi 

bekliyor. Akdeniz ikliminin görüldüğü ada        

temmuz - ağustos aylarında oldukça sıcak. Bu 

nedenle mayıs ya da eylül ayları iklim olarak en 

keyii zamanları. 
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Girne Yat Limanı; Venedik yapımı 

eski evleri, taverna ve restoranla-

rıyla Kıbrıs'ın en özel yerlerinden 

biri. Rengarenk balıkçı tekneleriyle 

dolan marinasında gezerken aynı 

zamanda şehrin ünlü yapılarından 

Girne Kalesi'ni de görmeniz 

mümkün. Kıbrıs'a özgü yemeklerin 

ve dünya mutfağına ait lezzetlerin 

bulunduğu liman bölgesi, adanın 

eğlence merkezi.

GİRNE

YAT LİMANI

Girne'nin Çamlıbel köyünde bulunan Mavi Köşk, 

Kaçakçının Köşkü olarak da bilinen, adanın en ünlü 

yapısı. İtalyan asıllı Rum olan Paulo Paolides tarafın-

dan 1957'de 20.yüzyıl modern mimari teknikleri ile 

yaptırılan, iki kat üzerine on altı bölüm olarak inşa 

edilen köşk, Türk ve Rum mimari özelliklerinin yanı 

sıra İtalyan ve Akdeniz bölgesi mimari özelliklerini de 

taşıyor.

Avukatlık görüntüsü altında silah kaçakçılığı yapan 

köşk sahibi Paulo Paolides'in bu köşkte efsane İtalyan 

oyuncu Sophia Loren gibi pek çok ünlü misafiri ağırla-

dığı söyleniyor. 

Zamanın şartlarına göre oldukça lüks dizayn edilmiş 

olan köşkün muhteşem sayılabilecek bir havuzu var. 

Köşkten bütün boğaz ve dağları görmek mümkün. O 

zamanın şartlarında bütün odaların klimalı olması, hiç 

durmadan akan şarap musluğu, gizli dehlizler ve köş-

kün içerisinde saklı kasalar oldukça ilginç. Köşk, dağla-

rın zirve noktaları da dahil olmak üzere hiçbir nokta-

dan görülmeyişi nedeniyle burayı ele geçirene kadar 

birçok askerimizin şehit olmasına sebep olmuştur. 

Köşkün içerisinde fotoğraf çekmek yasak bu nedenle 

köşk odalarının pek fazla fotoğrafı yok. Kıbrıs geziniz 

sırasında bu esrarengiz köşkü mutlaka görmelisiniz.

GİRNE
MAVİ KÖŞK

gezi

6 / Artı Destek / Yaz



 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ gezi

1974 öncesi 

Akdeniz'in en ünlü 

tatil merkezlerinden 

biri olan Maraş, 

Kıbrıs'ı ikiye ayıran 

"Yeşil Hat" tampon 

bölgesindedir. 13 

Ağustos 1974 yılında 

İkinci Kıbrıs Harekâtı 

ile Türk Silahlı 

Kuvvetleri tarafından 

ele geçirilmiş ve 

anlaşmalar sonrası 

bölge yerleşim ve 

iskâna kapatılmıştır. 

TSK mensupları 

dışında içeriye giriş 

kapatılmıştır.

Yalnızca arazi değeri 

100 milyar doları 

aştığı tahmin edilen 

bölgenin turizm 

yönündeki 

yapılanması yaklaşık 

1960 yılında 

başlamıştır. 6,5 km 

uzunluğundaki deniz 

kıyısında boydan 

boya uzanan 

Maraş'ın otel yatak 

sayısı, bugünkü 

KKTC'deki toplam 

otel yatak sayısına 

eşit bir kapasiteye 

sahipti. Bölgede 

3000 civarı büyüklü 

küçüklü ticari iş yeri,

99 eğlence merkezi,     

25 müze, 24 sinema 

ve tiyatro, 21 banka, 

2 spor tesisi 

bulunuyordu.

1970-1974 yılları 

arasında en parlak 

dönemini yaşayan 

şehirde bulunan 

ünlüler arasında 

Sophia Loren, 

Elizabeth Taylor, 

Richard Burton, 

Raquel Welch, 

Brigitte Bardot gibi 

sanatçılar yer 

alıyordu. 

Zamanında Maraş'ta 

bulunan İngiliz 

kraliyet ailesinin 

yaptığı Golden Sands 

Hotel, rivayete göre 

dünyanın ilk 7 yıldızlı 

otelidir. Bu bölge tek 

başına özellikle 1973 

yılında bütün 

Kıbrıs'ın turizm 

sektöründeki toplam 

gelirinin %53,7'sini 

sağlıyordu.

Türkiye'nin 14 

Ağustos 1974'teki 2. 

askerî 

müdahalesinden 

sonra Maraş, TSK ve 

BM askerinin 

haricinde sivil halka  

 kapatılmıştır. Takas 

amaçlı bir siyasi koz 

olarak tutulan bölge, 

savaşın ve 

anlaşmazlıkların 

simgesi gibi, yıllardır 

terk edilmiş vaziyette 

ve kapalı duruyor. 

Şehirdeki yapılar bu 

geçen zaman içinde 

yağmalanmış ve 

uzun süre 

kullanılmadıklarında

n harabeye 

dönüşmüş durumda. 

1974 sabahından 

sonra zaman donmuş 

ve o hiç uyumayan 

şehir, o günden beri 

askerî sessizliğe 

bürünmüştür. Bu 

hâliyle bile tellerin 

arkasından bölgeye 

baktığınızda 

zamanında yaşanan 

lüks ve keyif dolu 

günler gözünüzde 

canlanıveriyor. Altın 

sarısı sahili, berrak 

denizi, harabeye 

dönüşmüş otel 

odaları ve yarıda 

kalmış hayatlarıyla 

Kapalı Maraş oldukça 

etkileyici bir 

atmosfer 

oluşturuyor.

KAPALI MARAŞ
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Betül KARABACAKOĞLU
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UNIVERSAL STUDIOSUNIVERSAL STUDIOS

Çocuk büyük herkesin aynı derecede 
keyif aldığı Universal Studios'tan 
geçiyor bu ay yolumuz. Hem Orlando'da 
hem de Los Angeles Hollywood'da 
bulunan Universal Studios, bana göre 
Amerika'da kesinlikle görülmesi 
gereken bir durak, her yaştan insana 
hitap edecek birçok eğlenceli aktivi-
tenin bulunduğu bir yer. 
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FİLMİN İÇİNDE GİBİ

Girişte kafeler ve hediyelik eşyaların olduğu kocaman bir 
mahalle büyüklüğünde bir yoldan geçiyorsunuz. Fiyatlar oldukça 

tuzlu fakat ufak tefek hediyelik eşya almak isteyenler için 
seçenekler sınırsız denecek kadar fazla. Aklımızda yer etmiş 

birçok filmi yeniden yaşatan hediyelik eşyalar, film 
karakterlerinin ismiyle servis edilen yemekler ve filmlerden 

uyarlanmış kafeler bizi alıp gerçek dünyadan uzaklara götürüyor.. 

 Etrafta her filmin kendine 

özgü aktiviteleri, trenleri ve 

ride’ları var. Ekranlardan her 

aktivitenin saatini kontrol 

edebiliyorsunuz. O saatlere 

göre hangi aktivitelere katıla-

cağınızın planını yapabilirsiniz 

ama ilk önce stüdyo turuna 

katılmak her zaman daha 

avantajlı çünkü tur gerçekten 

uzun ve detaylı. 

 Stüdyo tur gerçekten çok iyi hazırlanmış. Üç boyutlu 

şovlarla sizi gerçekten filmin bir oyuncusuymuşsunuz 

gibi hissettiriyor. Filmlerin çekildiği setleri görmek, New 

York sokaklarında çekilen filmlerin aslında Los Angeles 

Stüdyosunda çekildiği gerçeğine aymak, en korkunç 

sahnelerin yine bir başka stüdyoda olduğunu öğrenmek 

aslında büyüyü biraz bozsa da yine de "Vay be!" demek-

ten kendinizi alamıyorsunuz. Tur yaklaşık 1 saat sürüyor, 

yanları açık arabalarda ve Jimmy Fallon eşliğinde çok 

keyifli geçtiğini iddia edebilirim. En başında beklediğiniz 

o sıraya değiyor mu? Kesinlikle evet.

UNIVERSAL 

STUDIOS'TAN 

ALACAĞINIZ ZEVKİ 

ARTIRACAK 

Kredi kartı ile internetten bilet 

almak park girişinde almaktan 

daha uygun oluyor.

Erken saatlerde gitmeye dikkat 

edin zira onca aktivitenin 

arasında kalabalıktan dolayı 

birkaç seçenekle kendinizi 

kısıtlamak istemezsiniz.

Parkın kapanma saati günlere 

göre değişiklik gösterdiğinden 

gitmeden önce o günün 

saatlerini kontrol edin.

Vaktiniz varsa iki günlük bilet 

alıp eğlenceyi sonuna kadar 

yaşayın. 

Parka girdiğinizde park haritası 

almayı unutmayın.

 Artı Destek / Yaz / 13
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apalı stüdyolarda Kbaşlayan tur, daha 

sonra yan yana 

Transformers, Fast and 

Furious, Jurrasic Park, 

Çakmaktaşlar, Geleceğe 

Dönüş gibi filmlerde kullanı-

lan arabaların sergilendiği 

alanla devam ediyor. Sonraki 

durak, sel felaketi deneyimi 

yaşatan bir stüdyo. Gerçek-

ten sel olsa ancak bu kadar 

olurdu diye düşündüren bu 

stüdyoyu görünce  bizim 

düşük bütçeli yağmur sahne-

leriyle ister istemez kıyaslı-

yoruz. Turda beni en çok 

etkileyen bölüm, Fast and 

Furios filmindeki karakter-

lerin hologram şeklinde 

karşımıza çıkması ve bizi ger-

çekten filme dahil etmesi. 

İnanılmaz gerçekçi bir 

atmosferde, gerçekten   

biraz da gerilerek sağ salim 

turu bitiriyoruz. Daha sonra 

8 şiddetinde deprem 

yaşatan, deprem stüdyosuna 

giriyoruz. Sonunda bir şey 

olmayacağını bilince aslında 

çok heyecan verici bir şey 

olduğunu fark ediyoruz. 

Sıra geldi çocukluğumun 

kabusu Jaws ile tanışmaya. 

Bir yapay gölete geliyoruz. 

Her şey çok sakinken bir 

anda gölette patlama oluyor 

ve karşımıza Jaws çıkıyor, 

arabalarımıza saldırıyor. 

Keşke o kadar yakından 

görmeseydim ve ondan 

korkmaya devam etseydim 

diye düşünmeden 

edemedim. 

Stüdyo turla alakalı 

anlatacak, yazacak çok şey 

var ama bence en majör 

noktalar bunlar.

Kendimizi tekrar parka attığımızda, herkesi çekiştirip gitmek istediğim tek bir yer 
vardı: “The Wizarding World of Harry Potter". Evet, itiraf ediyorum: ben bir Potter 
Head'im. Yani bu yaşa gelmiş, hâlâ Harry Potter'dan vazgeçememiş birisi için ne 
kadar anlamlıdır tahmin edersiniz. Her şey filmle birebirdi. Asa ve pelerin satan 
dükkânlar, Hogwarts Şatosu, kaymak birası satan publar, sokaklar, Hogwarts 
treni ve daha bir sürü detay en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü. Hogwarts'ın 
içine girdiğimiz anda içerideki detaylardan öyle etkilendim ki. Hareket eden 
tablolar, Dumbledore'un odası, Harry, Hermonie ve Harry'nin hologram şeklinde 
karşımıza çıkıp birbirleriyle sohbet etmeleri, uçan süpürgeler… her şey tek 
kelimeyle mükemmeldi.
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           aha sonra ruh emicilerden 

kurtulmaya çalıştığımız bir 

ride’a bindik hem korktuk hem 

eğlendik. Her saniyesine değen 

bir turdu, ve yine olsa yine git-

mek isterim. Parkta Harry Pot-

ter dışında Simpsons, Transfor-

mers, The Mummy, Minions, 

Shrek ve aklınıza gelemeyecek 

kadar filmin ayrı aktiviteleri, 

trenleri var. Hepsini tek tek de-

neyimlemek, hepsinden ayrı ke-

yif almak lazım. Olmasa da olur-

muş, diyebileceğim tek bir ride 

bile yoktu içlerinde. 

Son olarak "The Walking Dead" 

tecrübemden bahsetmek isti-

yorum. Filmin ilk bölümüyle ay-

nı şekilde başlayan bir tur ve her 

şey tıpatıp aynı. Yıkık dökük bir 

hastane, duvarlarda kan leke-

leri, kopmuş kollar, bacaklar ve 

enteresan bir koku. Turun ilerle-

yen bölümlerinde zombilerin 

size kovalamasıyla korkunun 

doruklarına ulaşıyorsunuz. 

Zombi kılığındaki animatörler 

işlerinde gerçekten iyiler, çok iyi 

gözlem yapmışlar ve sizi korku-

dan öldürmeye and içmiş gibi-

ler. Bi anda uzanan, sizi tutan bir 

el ve sonrasında çığlık çığlığa 

bağıran insanlar düşünün. Turun 

sonunda herkes en baştaki ha-

linden çok farklı ve gerçekten 

korkmuş görünüyordu. Yeniden 

gitsem yine girer miyim, emin 

değilim. Çünkü tur bitiminde 

"Diziyi izlemeyi neden bıraktığı-

mı bir daha anladım." dediğimi 

hatırlıyorum, o kadar gerginlik 

benim için fazla galiba:)

Universal Studios deneyimi benim için her anlamda 
güzeldi. Biraz pahalı bir gezi olduğunu kabul ediyorum 
ama benim hayatımda yapmak istediklerim listesine bir 

çizik daha atmış 
olmak bu dünyada 

yaşadığım tüm 
zorluklara, yorgun-
luklara ve telaşlara 
değer. Umarım siz 
de gider ve en az 
benim kadar keyif 

alırsınız. 

D

gezi

Asena ÜNAL

Çocukların da 
içebilmesi için meyan 
kökü, vanilya gibi 
bitkilerle yapılan 
alkolsüz, şekerli kök 
birası.
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Bir dişi ve erkek kedi sadece 1 yılda 

60.000; 7 yıl içinde ise 420.000 yavru 

üretebilir.

10 milyondan fazla kedi, köpeklere 

kıyasla daha çok sahiplenilmektedir.

Her kedi, tekirlik genini taşır.

Ye�şkin kedilerin çoğunun süt 

sindirimi için gerekli enzimleri eksik�r.

Yavru kedilerin birçoğunun büyümesi 

uykuda gerçekleşir.

Bir yavru kedi olgunlaş�kça 26 süt dişi 

yerini 30 daimi dişe bırakır.

Yavru bir kedinin daimi dişleri 12-18 

ha�a arasında gelişir.

Bir kedi sadece yemek yemenin 

aksine, görsel olarak yemini inceler ve 

avından ge�rdiği hayvana yaklaşıp 

yaklaşamaycağını güvene almak için 

pa�siyle kontrol eder.

Bir kedinin ava çık�ğı en uygun saatler 

sabah ve akşam (şafak ve 

alacakaranlık) vakitleridir.

Bir oyuncak ya da bir hayvan hiç fark 

etmez, kediler avını başarılı bir şekilde 

avladıktan sonra kendilerince sevinç 

gösterisi yaparlar. Bu onlar için öz 

saygı ve öz güveni ifade eder.

Kediler, vücut sıcaklığında olan mama-

ları tercih eder. Bu nedenle avlarının 

hemen o andaki sıcaklığını severler.

Kediler avlanırken bıyıkları avlarının 

gizli takibinde ve onlara ulaşmak için 

rehber olur.

Kedilerin bıyıkları, yakınlarındaki 

hareketleri algılamasına yardımcı 

antenler gibidir.

Kedilerin duyarlı bıyıkları, 

hava basıncındaki hafif 

değişimleri ve hava akımlarını 

algılamalarına yardımcı olur. 

Geceleri 'radar' görevi gören 

bıyıkları gelecek olan bir 

�r�nayla ilgili bile haber 

verebilir.

Kedinin mırlaması, hoşnutluk 

ya da tam aksine acının yoğun 

bir ifadesidir.

Evcil kedi, sokak kedilerine nazaran 

kuyruklarını yürüyüş esnasında dik 

olarak tutabilir. Sokak kedileriyse 

kuyruklarını yatay bir konumda tutar 

ya da bacaklarının arasına sıkış�rır.

Kediler, develer ve zürafalar gibi iki sağ 

iki de sol ayakla yürürler.

 İnsan bedeninde toplamda 206 ke-

mik vardır. Ortalama bir kedide ise 

244 kemik bulunur. Kemiklerinin 

neredeyse 20'si esnekliği sağlaması 

açısından kuyrukta bulunur.

Kedilerin vücudunda, onlara 

inanılmaz esneklik sağlayan 517 kas 

bulunur.

Bir kedi 26 mimik hareke� yapabilir. 

İnsan ve kedi beyninin aynı kısımları 

duyguları ifade eder.

Ked�g�ller (fel�dae) fam�lyasından gelen ked�ler (fel�s s�lvestr�s catus), 
m�lattan öncek� yıllarda evc�lleşt�r�lm�ş ama hâlâ avcı �çgüdüler�ne sah�p 

etç�l hayvanlardır. Ked�ler�n evc�lleşt�r�ld�kler� günden bu yana bazı 
özell�kler� de ev yaşantısına göre evr�m geç�rm�şt�r. Bu yazımızda onlar 
hakkında az b�l�nen bazı gerçeklere değ�neceğ�z. Şaşıracağınız gerçekler 

belk� de s�ze kend� ked�n�z� çok daha yakından tanıma fırsatını verecekt�r.

İşte ked�ler hakkında s�z� şaşırtacak b�lg�lerden bazıları:
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Kedilerin her bir kulağı 32 kas tara�ndan 

kontrol edilir ve 180 derece dönebilir. 

İnsanlarda ise bu sayı 6'dır.

İnsanlarda 9,000 olmasına karşın kedilerde      

473 damak tadı vardır ve kedilerin tat alma 

duyuları sadece dillerinin ucundadır.

Bir kedinin kalbi insanlara kıyasla 2-3 kat daha 

hızlı atar. İnsanların kalbi bir dakikada 

ortalama 60-80 kez atar kedilerin ise 150-210 

kez.

İnsanlar için salgıladıkları koku bezleri, gözleri 

ile kulakları arasındadır. Cansız nesneleri 

işaretlemek için kullandıkları koku bezleri ise 

ağızlarında, dudaklarında ve çene altlarında 

bulunur.

Kedilerin cilt bezleri, tüy diplerinde bulunur ve 

kendilerini yalarken yağ salgılar.

Dilleri, tüylerini iyice yalamaları ve 

temizlemeleri için �r�klıdır.

Kediler su iç�kleri zaman dilleri kıvrılır ve suyu, 

dillerini kürek şeklinde kullanarak içerler.

Tüyleri 60 - 90 gün içinde uzar ve daha sonra     

40 - 60 günlük dinlenme süresinden sonra 

dökülür.

Tüylerinin dökülmesi, hormonlar ve ortam 

sıcaklığının yanı sıra dış mekan, ışık ya da suni 

ışığa bağlı olarak gerçekleşir.

Bir kedinin kürkünde, sırt bölgesinde kare inç 

başına 60.000; alt kısımlarında ise 120.000 tüy 

vardır.

Soğuk suda bir kedinin tüyleri dikleşir ve hava 

katmanı oluşturarak izolasyon sağlar. 

Kediler 51 derece sıcaklığa kadar 

dayanabilirler.

Sağlıklı, olgun bir kedi, haya�nın yaklaşık 

%15'ini derin uykuyla; %50'sini hafif uykuyla ve 

%30'unu ayık geçirir. Kediler, dünyadaki bütün 

canlılardan daha fazla uyanık kalabilir.

İnsanlarda kokuya duyarlı sadece 5 milyon 

hücre bulunur. Ama kedilerin burunlarında 

kokuya duyarlı 200 milyon hücre vardır.

Kediler, kuyruklarını havaya doğru kaldırıp 

koku duyularını kullandıklarında, bir başka 

kedinin kendilerini koklaması için davet 

ederler. Bu, bir çeşit selam vermedir.

Kedilerin bir şeyleri hızlıca kapmak, yakalamak, 

tutmak, dokunmak, pa�leriyle tokat atmak için 

olağanüstü yetenekleri vardır.

Kediler ön pa�lerinde 5, arka pa�lerinde 4'er 

parmağa sahip�r. Anormal gene�ğe sahip 

kediler, daha çok parmağa sahip olabilirler.

Kedilerin ön pa�lerinde 

bulunan �rnaklar daha içe 

doğrudur. Arkadaki �rnakları 

ise daha görünür bir şekilde 

durur.

Kediler sıçradıkları zaman 

vücutlarını %11'e kadar uzata-

bilirler. Bu yüzdeyi bizlerden 

örnek verecek olursak insan-

ların normal boyutlara sahip 

bir yüzme havuzunun en başın-

dan sıçrayıp en sonuna kadar 

atlamaları gibi düşünebilirsiniz.

Sağlıklı bir evcil kedi saa�e    

31 mile kadar hıza ulaşabilir 

ama ulaş�ğı en yüksek hızda    

1 dakikadan fazla gidemez.

Kısırlaş�rılmış kediler diğerle-

rine nazaran daha az kaloriye 

ih�yaç duyarlar.

Kediler birbirleriyle miyavlaya-

rak ile�şime geçmezler. 

Miyavlamak sadece insanlarla 

ile�şime geçmek için yapılır.

Sadece 10 farklı tonda ses 

çıkarabilen köpeklere kıyasla 

kediler seslerini 100 farklı 

şekilde kullanabilir.

Kediler sesli ile�şim kurarken  

8 ünsüz, 5 sesli harf; 2 çi� ses 

ve 1 üç ses kullanırlar.

Kediler seslerini, insanlarla 

aynı eğim ve yoğunlukta kulla-

nırlar.

Yüksek seslerde insanlar sani-

yede 20.000 döngüye kadar ses 

duyar, köpeklerde bu sayı 

40.000'dir. Kediler ise saniyede 

100.000 devire kadar duyarlar.

Kediler, insan işitme aralığının 

da ötesindeki frekanslar dahil 

bütün seslere son derece 

duyarlıdır.

Kediler renk körüdür. Tıpkı 

insanlardaki renk körlüğü gibi 

sadece kırmızı - yeşil görürler.

Normal ışıkta görünemeyecek 

ayrın�ları en düşük ışıkta bile 

görürler.

Kediler 120 adım uzaklarındaki 

bir şeyi görebilirler, özellikle de 

hareket eden şeyleri.

Kedilerin gece görüşleri, insan-

lara kıyasla 5 kat daha iyidir. 

Tapetum lucidum olarak 

bilinen, gözlerine gelen ışığı 

büyüterek gözlerinde yansı�cı 

bir katman oluşturma 

özellikleri vardır.

Kedilerin 280 derecelik 

periferik görüşleri vardır.

Kediler hipermetroptur. 

Yakından çok iyi göremezler.

Evcil kedilerin gözbebekleri 

daha uzun ince bir görüntüye 

sahip�r. Büyük kedilerin (kedi 

familyasındaki büyük kediler) 

gözbebekleri daha yuvarlak 

görünümlüdür.

aktüel
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Türker AKGÜRBÜZ
Kaynak:http://www.kedibilgileri.com/ 

ed� dostlarımız çok �lg�nç         varlıklardır. Bu dünyaya ve �nsanoğluna kattıkları değer �le, dünyayı Kdaha yaşanılab�l�r kılmışlardır. Bu sev�ml� haller� ve �nsana çok key��� gelen umarsız tavırları �le 
�nsan dünyasında b�rçok şek�lde kend�ler�ne yer bulmuşlardır.

Kend� varlıklarının sıcaklığı �le �nsana yoldaş olurken b�rçok olay ve h�kâyen�n �ç�nde kend�ler�ne yer 
bulmuşlardır. Uzun zamandır dünya üzer�nde var olan bu sev�ml� varlıklar, �nsanoğlu �ç�n dönemsel olarak 
farklı durumlar �ç�nde tanımlanmışlardır.

Ked�ler�n b�rb�r�nden farklı sayılab�lecek çok fazla özell�ğ� ve bu özell�kler�n�n yansımalarıyla b�rl�kte ortaya 
çıkan b�rçok değer vardır. Ked�ler�n g�zemler� h�çb�r zaman b�tmeyecek ve bu g�zemler�n yansımaları, 
�nsanoğlunu düşündürmeye devam edecek.

Evcil kedilerin aksine büyük kedilerin sadece ela ya da bakır 

renginde gözleri vardır.

İngiltere ve Fransa'da kara kediler, şans olarak düşünülür.

Çin'deki kediler, yıllar boyunca başarılı bir şekilde deprem 

belirleyicisi olarak kullanılmışlardır.

Mila�an sonra 1000 yılında Japonya'da kediler kutsal ilan 

edilmiş�r.

Van kedileri, yüzmeye olan düşkünlükleriyle ünlüdür.

Kediler sağlığımız için iyidir. Kedi sahibi olan insanlar, kedi sahibi 

olmayanlara kıyasla daha az kalp damar hastalık riski taşır. Kedi 

sahibi olan yaşlı insanlar, depresyon ve yalnızlıktan diğerlerine 

nazaran daha az şikayetçidir.

Köpekler 42 dişe, kediler ise 30 dişe sahip�r. Dişleri oldukça 

keskindir.

Kediler, �pkı köpekler gibi 'üçüncü göz kapağı' olarak adlandırılan 

göz kapağı zarına sahip�r. Bu zar, gözün ekstra koruma 

fonksiyonudur ve gözün iç köşesinde yer alır.

Kedilerin "Kediler hep dört ayak üstüne düşer." deyişini 

doğrulayan mükemmel dengesini sağlamalarında kulaklarının da 

payı vardır.

Kedilere göre mamanın tadından ziyade kokusu daha önemlidir ve 

mamanın kokusuyla ilgili genellikle seçicidirler.

Psikolojik araş�rmalara göre kedi sahipleri, köpek sahiplerine 

oranla daha man�klı ve pra�k�r. Kedi sahipleri daha içe dönük 

olma eğilimi gösterirler. Şu da bir gerçek�r ki kedi sahiplerinin 

köpek sahiplerine nazaran daha çok anlatacak hikâyesi olur.

Kediler ön pençelerini geride tutabilir. Tırmanmaları için etkili bir 

silah�r.

  Kediler eği�lebilir. Kediniz pa�sini her havaya  

  kaldırdığında, elinizde en sevdiği mamasıyla çak 

  yapmayı öğretebilirsiniz.

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ aktüel
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Cornelia Funke 550 sayfayı olaylara 

doyamayan bir kurguyla doldurmuş. 

Kitabın başından tutun da sonuna 

kadar heyecanla okuyacağınız bir 

serüven var.

Fantastik romanları seviyorsanız 

buradaki kurguya, hayal gücüne 

hayran olacaksınız. Şu ana kadar 

okuduğum bu tür romanları tahtından 

edecek denli mükemmel bir eser 

Mürekkep Yürek.

Roman, Mürekkep Yürek, Maggie adlı 

küçük bir kızın başından geçenleri 

anlatıyor. Maggie’nin annesi uzun 

süredir kayıptır. Babası ise, kitap 

tamiriyle uğraşan, eski kitapları 

ciltleyen, kitaplarla haşır neşir olan bir 

ustadır. Olaylar Maggie’nin evine Toz 

Parmak adında birinin gelmesiyle 

başlıyor. Kendisi Mortimer’e “Büyülü 

Dil” diye seslenir. Bunun nedenini 

150 sayfa sonra öğreneceksiniz. Ana 

konuya ise kitabın sonuna doğru 

vakıf olmaya başlıyorsunuz. İlgi çekici 

olaylar sizin soru sormanıza fırsat 

vermeksizin yeni sorular karşınıza 

çıkarıyor.

Kitap Adı  : Mürekkep Yürek
Yazarı     : Cornelia Funke

       Bu roman bir 
  çocuk kitabı değil, 
  sizi çocuğa 
  çevirecek bir 
  romandır.

Okuduğunuz kitaptaki 
kahramanların birden

y a n ı   b a ş ı n ı z d a 
canlandığını düşünün!!!

 “Bu kadarı da 
  olmaz”
  dedirten bir kitap

“

“

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ kitap

Cornelia Funke 1958’de 

Vestfalya’daki Dorsten’de doğ-

du. Hamburg’da eğitim bilimleri 

okudu, üniversitede ki tap 

il lüstrasyonu eğitimi aldı. 

Çocuklar ve gençlere yönelik 

öykülerini yazmaya başlama-

dan önce illüstratör olarak 

çalıştı. 1988’de ilk kitabı Die 

große Drachensuche oder Ben 

und Lisa iegen aufs Dach der 

Welt yayımlandı. O zamandan 

bu yana kırkın üzerinde çocuk ve 

gençlik kitabı yazan Cornelia 

Funke’nin kitapları çok sayıda 

ulusal ve uluslararası ödüle 

layık görüldü ve pek çok dile 

çevrildi. 

İlk büyük başarısını 1993’de Die 

wilden Hühner adlı çocuk kita-

bıyla yakalayan yazarın ulus-

lararası üne kavuşması Herr der 

Diebe adlı kitabı ve Tintenherz 

üçlemesiyle oldu.

Cornelia Funke 2005’den bu 

yana ailesiyle birlikte Los Ange-

les’da yaşıyor.

Yazarın anlatımı o kadar 

gerçekçi ki Maggie’nin 

yaşadıklarını hissedip 

korkacak, irkilecek, bu-

nalacak ve şaşıracak-

sınız. Bu romanı okuduk-

tan sonra eminim fantas-

tik eserleri daha çok sev-

meye başlayacaksınız. 

Bir çocuğu pembe 

dünyasından çıkarıp acı 

gerçeklerle karşı karşıya 

getiren bu eser çocukla 

birlikte sizi de biraz 

olgunlaştırıyor.

Kitap beklentilerinizi ezip 

geçiyor, sonu “Olamaz!! 

Hayır!!” diyeceğiniz bir 

şekilde bitiyor.

Sizi şaşkınlık içinde bıra-

kacak, donup kalacak-

sınız. İyi okumalar.

Sevinç ŞENSOY
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B�l�nen �lk Türk 
devlet� olan 
Büyük Hun 

Devlet� en parlak 
dönem�n� Mete Han �le 
yaşamıştır. Mete Han 
başta ordu ve devlet 
yönet�m� olmak üzere 
b�rçok alanda günümüz-
de dah� kullanılmaya 
devam eden pek çok 
yen�l�k get�rm�şt�r. Mete 
Han’ın ölümü üzer�ne 
yer�ne geçen oğlu K�-ok 
Han da aynı güçle ülkey� 
yönetm�ş fakat bu 
dönemde gel�şme 
göstermeye başlayan 
Türk - Ç�n �l�şk�ler�n� 
daha �ler�ye götüreb�lmek 
�ç�n Türklerde b�r �lke 
�mza atmış ve b�r Ç�n 
prenses� �le evlenm�şt�r. 
K�-ok’un yaptığı bu 
hamle çoğu Türk 
hakanının hatta Türk 
devletler�n�n sonunu 
get�rm�şt�r.

Takv�m 600'lü yılları 
gösterd�ğ�nde, Asya Hun 
Devlet� zayı�ayarak 
yıkılmış ve Türk�stan’a 
yen� ev sah�pl�ğ�n� 
Göktürk Devlet� yapmaya 
başlamıştır. 620'l� yıllara 
gel�nd�ğ�nde Göktürk 
Devlet�’n� yöneten Çuluk 
Kağan Ç�nl� b�r prenses 
olan   İ-Ç�ng Hatun �le 
evl�yd�. 621 yılında b�r 
yemek esnasında İ-Ç�ng 
Hatun Ç�n çıkarları adına 
eş� Çuluk Kağan’ı 
zeh�rlem�şt�r. Çuluk 
Kağan’ın oğlu Kürşad’ın 
çocuk yaşta olması 
sebeb�yle kardeş� Kara 
Kağan tahta geçm�şt�r. 
Bu sırada İ-Ç�ng Hatun 

bölücü faal�yetlere devam 
ed�yor, Ötüken’de 
yaşayan Ç�nl� azınlığa 
destek çıkıyor, Türk 
boyları arasında f �tne 
yayıyordu. Bu kargaşa 
ortamına dayanamayan 
Sırtarduş Bayurku, 
Dokuz Oğuz, Uygur g�b� 
Türk boylarının �syanı; 
d�ğer yanda Kara 
Kağan’ın düşünces�z 
yönet�m� devlet�n 
sonunu get�rd�. Yapılan 
savaş kaybed�ld� ve 
Göktürk Hakanı Kara 
Kağan �le Kürşad da dah�l 
b�nlerce Türk Ç�n’e es�r 
düştü.

630'lu yıllara 
gel�nd�ğ�nde 50 m�lyonu 
bulan nüfusuyla bugün 
de olduğu g�b� Ç�n 
dünyanın en kalabalık 
devlet�yd�. Ç�n tahtında 
�se Tang Hanedanı’ndan 
L�-Ş�h-M�n vardı. 
Türkler� yok 
edemeyeceğ�n� anlayan 
L�-Ş�h-M�n kend� 
taraftarı olan S�rba’yı 
Göktürk Hakanı yaptı ve 
S�rba Ç�n’e bağlanmayı 
kabul ett�. Planları �se 
Türkler� yok edemeye-
cekler� �ç�n kalabalık Ç�n 
nüfusu �ç�nde m�ll� 
benl�kler�n� ve savaşçı 
özell�kler�n� kaybetmeler� 
�ç�n onları as�m�le etmek-
t�. Fakat Kürşad ve arka-
daşları esaret� kes�nl�kle 
kabul etmeyeceklerd�. 
Ç�n’e karşı 
bağımsızlıklarını �lan 
etmeyen Türkler, Kürşad 
önderl�ğ�nde 40 k�ş�den 
oluşan b�r İht�lal B�rl�ğ� 
kurdular. İht�lal 

B�rl�ğ�’n�n uzun 
çalışmaları �le oluşan 
plana göre her gece kılık 
değ�şt�rerek başkentte 
dolaştığı b�l�nen Ç�n 
�mparatoru L�-Ş�h-M�n 
kaçırılarak Türk �l�nde 
es�r ed�lecek sonra da 
Ç�n’de es�r olan Türkler 
ve Ç�n el�nde bulunan 
Türk topraklarıyla takas 
yapılacaktı. Ancak bu 
planın uygulamaya 
konulduğu gün h�ç 
hesapta olmayan yağmur 
öyle b�r bastırdı k� 
�mparator sarayından 
çıkamadı. Planı 
değ�şt�ren Kürşad, Ç�n 
sarayına baskın 
düzenleyerek �mparatoru 
saraydan çıkaracaktı.      
O yağmur kokan müth�ş 
gece, kırk Türk Ç�n 
sarayına an� b�r baskın 
düzenled�ler. Saray o 
güne kadar gördüğü en 
etk�l� �ht�lalle sarsılmıştı. 
Yağmurun altında kılıçlar 
alev saçıyordu. Yüzlerce 
Ç�nl� muhafız öldürüldü. 
Ancak �mparator ele 
geç�r�lemed�. Kayıplar 
vermeye başlayan Kürşad 
ve arkadaşları ger� 
çek�lmeye başladılar. 
Fakat büyük b�r Ç�n 
ordusu da Kürşad’ın 
askerler�n� tak�p 
ed�yordu. Tak�p o kadar 
yakındı k� askerler 
vuruşa vuruşa, 
yağmurdan taşarak geç�t 
vermeyen Vey Irmağı’nın 
yakınına geld�ler. 
Irmaktan öteye yol 
olmadığını gören Kürşad 
ve askerler� tek çare 
olarak Ç�n ordusuna 
karşı hücuma geçt�ler. 

Kahramanca savaşan 
Kürşad ve 39 çer�s� 
öldüler fakat 
kaybetmed�ler. Ç�n 
kaynakları da dah�l 
olmak üzere pek çok 
yerde onlardan hep 
kahramanlıkla 
bahsed�ld�. Savaş 
esnasında Kürşad ve 
askerler�n�n d�l�nde tek 
b�r cümle vardı: “Gök 
g�rs�n kızıl çıksın, Gök 
Tanrı sen tanıksın!”

Kürşad İht�lal� b�r son 
değ�l, büyük b�r 
başlangıçtır. Bu �ht�lal 
Türk halkına büyük b�r 
cesaret verm�şt�r. 
Süregelen baskınlar ve 
başkaldırılar sonucunda 
Türkler b�r daha h�ç 
esaret altına g�rmemek 
üzere bağımsız oldular. 
Kürşad �le başlayan 
bağımsızlık mücadelem�z 
Kutluk Kağan’ın tekrar 
bağımsızlığını �lan 
etmes� �le pek�şm�ş ve 
Ulu Hakan Mustafa 
Kemal Atatürk’ün bu 
bağımsızlığı canımız 
pahasına da olsa �lelebet 
koruyacağımızı yed� 
düvele göstermes�yle 
ölümsüzleşm�şt�r. 
Kürşad’ı unutanlara 
Mustafa Kemal 26 
Ağustos 1922 günü 
hatırlatmıştır, şa�r Yusuf 
Tuna’nın şu d�zeler�n�:

“Mademk� unuttunuz 
Kürşad adlı çer�y�
Hatırlatırız s�ze yağmur 
kokan o gecey�”

“Mademk� unuttunuz Kürşad adlı çer�y�
Hatırlatırız s�ze yağmur kokan o gecey�” 

Özgür YILDIZ
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THREE BILLBOARDS OUTSIDE 
EBBING, MISSOURI

Ortalamanın üzerinde bir lm seyredeceğiniz-

den emin olabilirsiniz, bu nedenle izlemenizi 

tavsiye ederim.

Bir de lmde kasabanın cücesi rolünde Peter 

Dinklage (Tyrion Lannister) var. Sanki lme 

zorla sokulmuş gibi bir de bıyık bırakmış, tam 

Çaycı Hüseyin olmuş. Çok sevdiğim bir oyun-

cu ama bu lmdeki karakteri pek sevemedim. 

Yönetmenliğini ve senaristliğini Martin McDonagh’ın (In Bruges) 

üstlendiği, başrollerini Frances McDormand (Fargo) ve Sam Rockwell 

(The Green Mile, Moon) paylaştığı lm takip ettiğim kadarıyla 2018 

Oscar Ödülleri’nin en büyük favorisi olan iki lmden biriydi. Ayrıca 

oyuncuların ve senaryonun da aday olmasıyla özgün senaryo ve en iyi 

oyunculuğun olduğu lmleri her daim beğenen biri olduğumdan 

seyretmek kaçınılmaz oldu.

Filmin konusu her haliyle sorunlu bir karakter olduğunu belli eden 

Mildred’in kızı Angela’nın tecavüze uğrayıp yakılarak öldürmesi 

üstüne kurulu. Yeterli delil olmadığından failler yakalanamamıştır 

fakat Mildred, polisin işini düzgün yapmadığına inandığından Ebbing 

çıkışında üç tane art arda gelen billboard kiralar ve üzerlerine 

sırasıyla “Ölürken tecavüze uğradı” , “Ve hâlâ tutuklanma yok mu?” , 

“Nasıl olur Şef Willoughby?” yazdırır. Böylece polisin ve medyanın 

dikkatini çekmeyi başarır.

Öldürülen çocuğunun katilin bulunmasını isteyen bir anne olarak 

kasaba halkının ilgisini çekeceğini düşünen Mildred, polis şe 

Willoughby’nin son evre pankreas kanseri olduğunun duyulmasıyla 

bir anda kasaba halkını karşısına alır.

Ufak tefek mantık hataları ve Sam Rockwell’in oynadığı pislik bir 

karakter olan polis memuru Dixon’un kötüden iyiye çok çabuk 

evrilmesi dışında iyi kotarılmış güzel bir lm olmuş.

Oyunculuklara gelecek olursak Frances McDormand; kocasını 

kaçırmış, çocuklarıyla ve genel olarak çevresiyle sağlıklı ilişki 

kuramayan Mildred’i olması gerektiği gibi yansıtmış. Çok iyi oyuncu 

ve Oscar heykelciği ona yakışıyor. Sam Rockwell, düşüşteki 

kariyerinin zirvesini yapmış gerçekten. Ben yine de heykeli özellikle 

birkaç sahnede gerçekten oyunculuğu zirve yapan Woody Harrelson’a 

verirdim.

sinema

 Artı Destek / Yaz / 23



 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ sinema

24 / Artı Destek / Yaz



 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ sinema

MANCHESTER
BY

THESEA

2016 yapımı, Kenneth Lonergan’ın yazıp 

yönettiği ve başrolünde Casey Afeck’in 

olduğu lm, bilindik senaryosunun 

yanında sıradışı bir oyunculuk 

performansı ile öne çıkıyor.

Boston’da bir apartmanda kalacak yer ve yemek karşılığında apartman görevlisi 

olan Lee, abisinin ölümüyle daha önce yaşadığı Manchester kasabasına döner. 

Abisinin vasiyeti gereği yeğeni 18 yaşına gelene kadar yeğeninin yasal velisi olmak 

zorunda kalır.

Filmin başından itibaren Lee’nin sürdürdüğü 

bomboş hayatın, sadece nefes almak için 

yaşamasının sebepleri “ashback”lerle anlatılı-

yor. Yaşadığı korkunç olayın ardından kendine 

gelemeyen daha doğrusu yaşama isteğini kay-

beden Lee’nin hayata tutunma çabasını anlat-

mıyor lm. Bu noktada benzerlerinden ayrılıyor.

Vurdumduymazlığını aşırı alkol tüketimiyle birleştirip tüm yaşantısını altüst eden bir 

trajediye sebep olan birinin en azından içkiyi bırakması gerektiği mesajını 

bekliyorsunuz fakat bu da yok lmde. Her şey olabildiğince gerçek anlatılmış.

Casey Afeck, depresif bitik karakter Lee Chandler 

rolüyle Oscar’ı kaptı. Gerçekten şimdiye kadar 

seyrettiğim en net Oscarlık performanstı. Bir 

lmde adı hatırlanmayıp “Ben Afeck’s Brother” 

diye dalga geçilen bir adamken bu lmdeki 

performansından sonra onunla dalga geçen taş 

olur.

Göğsüme bir yumru otursun, iyi anlatılmış, iyi oynanmış kaliteli bir lm seyre-

deyim diyorsanız şiddetle tavsiye ederim.
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2017 yapımı Guillermo Del Toro’nun 

yazıp yönettiği, başrollerini Sally 

Hawkins ve Michael Shannon’un paylaş-

tığı fantastik drama lmi The Shape of 

Water, 60'lı yıllarda soğuk savaşın yoğun 

olduğu bir dönemde gizli bir Amerikan 

araştırma merkezinde çalışan sağır bir 

kızla bu merkeze getirilen ambi bir 

yaratığın aşkını anlatıyor.

Yalnız yaşayan ve sağır bir kız olan 

Elisa, çalıştığı araştırma merkezine 

getirilen “deniz adamı” yaratıkla 

iletişime geçer. Araştırma merkezine 

bu yaratıkla beraber gelen ve kontrolü 

ele alan Richard Stickland ise iki 

parmağını kaybetmesine neden olan 

yaratığı öldürmeye ve yaratığın 

vücudunu araştırmaya niyetlidir. Elisa 

ve arkadaşlarının yaratığı kurtarmaya 

çalışması ve Strickland’in onları 

yakalamaya çalışması şeklinde 

özetleyebiliriz genel hikâyeyi.

Del Toro lmlerinin genel özelliği olan görselliğe, detaylara 

verilen önem bu lmde de karşımıza çıkıyor.  Rus - Amerikan 

soğuk savaşının ortasında yaşanan bu sıra dışı aşk hikâyesi 

Oscar ödülünü almayı hak ediyor mu tartışılır. Nihayetinde iki 

saatlik güzel bir seyirlik olduğunu söyleyebilirim.

Oyunculuklar ve hikâyenin akıcılığı son derece iyi. Bilhassa Sally 

Hawkins oldukça iyi   oynamış. Michael Shannon ise sanki kötü 

adamı oynamak için yaratılmış ve rolünün hakkını vermiş.

“Oscar almış bir lm izliyorum, beklentim büyük.” anlayışıyla seyrederseniz hayal kırıklığı olabilir fakat “Modern bir 

masal seyredeyim, görsellik de cabası olsun.” derseniz tatmin edici olduğunu söyleyebilirim.

MODERN BIR MASAL

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ sinema
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Dublaj çevİrİsİyle söyleyecek olursak “Lanet Olası Dünyanın Sonu”, 
Netflix tarafından yayınlanmış 2018 yapımı bİr mİnİ dİzİ. 

AYIN MİNİ DİZİ ÖNERİSİ:
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S
üresine bakacak olursak gerçekten 

“mini” bir dizi zira 8 bölüm taş 

çatlasın 2,5-3 saatte bitiyor.

Tür olarak ergen draması gibi gözükse de 

bence hedef kitlesi çok daha büyük yaştaki 

insanlar diyebilirim. Açıkçası değindiği 

konular sert konular olduğundan (cinsellik, 

pedoli, eşcinsellik vb.) ve bu konuları 

işlerken karanlık bir anlatım kullanıldığından 

gençlerden ziyade orta yaş kesimine hitap 

ettiğini söyleyebilirim.

Annesi gözünün önünde intihar eden, küçük-

ken hayvanlara işkence edip onları öldür-

müş, sırf ne olacağını merak ettiğinden elini 

kızgın yağa sokan James, kendisinin psiko-

pat olduğunu düşünmektedir. Annesi, üvey 

babası ve kardeşleri ile yaşayan Alyssa da 

sorunlu bir genç kızdır. Alyssa okulda yalnız 

başına takılan James’i görür, onunla tanışır 

ve sevgili olmaları gerektiğine karar verir. 

James ise, ilk insan kurbanını aramaktadır ve 

canını oldukça sıkan Alyssa’yı öldürmeye 

karar verir. Buraya kadar kara komedi 

tadındaki dizi komedi unsurundan 

vazgeçmiyor fakat iki karakterin birlikte 

kaçmaya karar vermelerinden sonra gelişen 

olaylar, kim olduklarını görmeleri, birbirlerini 

tanımaları ile güzel bir dram dizisine evriliyor.

Dizi, ilk başta gerçekten zaman kaybı olmaya 

aday mı diye düşündürürken ilerleyen 

bölümlerde yer yer eğlenceli, yer yer karanlık anlatımı, çok iyi süre seçimi ile 

hiç sündürmeden anlatmak istediğini gayet güzel anlatıyor.

Başrollerdeki Jessica Barden ve Alex Lawther oldukça başarılılar. Biri 26, diğe-

ri 23 yaşında olan fakat lise öğrencisi ziğine sahip genç oyuncular bu diziden 

sonra başka yapımlarla da karşımıza çıkacaklar diye düşünüyorum.

“Lanet Olası Dünyanın Sonu” kimi zaman insanı zorlayan sahnelerinin 

olmasına rağmen gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir yapım. Bir 

pazar evde otururken yaklaşık 3 saatte bitirebilirsiniz.
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Petra Hammes Fahr’ın aynı adlı romanından uyarlanan ve 

başrolünü Jessica Biel ve Bill Pullman’ın oynadığı dizi 8 

bölümlük bir mini dizi olarak tasarlanmıştı fakat bu yazıyı 

okuduğunuz sıralarda ikinci sezonu da yayına girmiş olacak. 

Öncelikle söylemeliyim ki hikâye 8 bölümde noktalanıyor. Yani 

ikinci sezonunda ne anlatılacak, bilmiyorum.

Dizide küçük çocuğu, kocası 

ve aile işleriyle ilgilenen 

Cora’nın hikâyesi anlatılıyor. 

Basit bir yaşam sürüyor gibi 

gözüken ama birtakım 

sorunları olduğu görünen 

Cora, eşi ve küçük oğluyla 

plajda bir hafta sonu 

geçirirken karşılarında 

güneşlenen bir çiftten 

rahatsız olur. Karşıdaki kadın 

bir şarkı çalmaya başlar ve 

Cora bir anda elindeki meyve 

bıçağıyla hiç tanımadığı 

adamı bıçaklamaya başlar. 

Hikâye böyle enteresan bir 

biçimde başlıyor. Suç belli, 

suçlu belli, alacağı ceza belli 

gibi gözükürken olayı 

araştıran Dedektif Ambrose 

olayın derinliklerine inmeye 

karar verir ve araştırmaya 

başlar. Cora’nın geçmişini 

deşmeye başladığında 

oldukça sıkıntılı bir çocukluk 

ve genç kızlık dönemi 

geçirdiğini görür. Kafayı dinle 

bozmuş bir anne, 

umursamaz bir baba ve 

doğuştan kalp sorunlarıyla 

gelen bir küçük kız kardeşe 

sahip olan Cora’ya, kardeşi 

doğduğundan itibaren 

kardeşinin kalbindeki sorun 

için annesi onun günahlarının 

buna sebep olduğunu söyler 

(sanıyorum dizinin ismi 

buradan geliyor). Dedektif 

Ambrose araştırmaları 

esnasında Cora’nın 

hatırlayamadığı birkaç ay 

geçirdiğini görür ve 

araştırmanın ana hede bu 

hatırlanamayan süre olur.

Daha önce yazdığım Night Of 

dizisi gibi oldukça etkili bir 

açılış bölümü ile başlayan 

dizi merak duygusunun hiç 

dinmediği bölümlerle yavaş 

yavaş sona yaklaşıyor. Genel 

itibariyle 8 bölümlük bu tarz 

dizilerin sonunu tahmin 

etmek çok zor olmuyor fakat 

burada tahmin edilebilirliğin 

dışında ilerliyor olaylar.

Türdeşi olan ve oldukça 

sevdiğim The Killing 

dizisindeki gibi her bölümün 

sonunda bir sonraki bölüm 

için son derece merak 

uyandırıcı naller mevcut 

(ben bunlara bölüm sonu 

canavarı diyorum).

Oyunculuklara gelince 

Jessica Biel’i pek bir vasat 

buldum. Zaten genel olarak 

pek beğendiğim bir oyuncu 

değildir. Bill Pullman da çok 

sevdiğim bir oyuncu değil 

fakat burada psikolojik 

sorunları olan dedektif 

Ambrose rolünü çok iyi 

kotarmış. Dizinin bombası 

Cora’nın kardeşi Phoebe’yi 

oynayan Nadia 

Alexander. İleride 

çok iyi yerlere 

geleceğini 

düşündüğüm genç 

bir oyuncu kendisi.

Çok sezonlu bir 

dizi değil de     

8 bölümlük bir 

mini dizi olarak 

baktığımızda 

The Sinner, 

geçirdiğiniz za-

manın hakkını 

oldukça iyi ve-

ren dizi olmuş.

GİZEMLİ OLAYLAR SİLSİLESİ

MİNİ 
DİZİ Mİ?

Erdal IŞIK
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Yarınlar İçin  Umutla
Çin atasözünün dediği gibi ''Her gün 

yeni yollardan yürüdüğünüzü düşler 

ama sıra uygulamaya geldiğinde yine 

bildiğiniz yoldan yürürsünüz, döngüle-

rinizden kurtulamazsınız.'' SERÇEV'in 

kurulma hikâyesi yeni yoldan yürümekle 

başladı. Eğitimdeki, zik tedavi merkez-

lerindeki yetersizlikler, hak temelli ara-

yışlara yöneltilince bir dernek açma kri 

kaçınılmaz oldu, o kahramanlar için. 

SERÇEV bugün 15 yılını geride bıraktı. 

Yeni döngüler yaratmak için "an"da 

olmaya ihtiyaç vardır. Her zaman 

mevcut durumu düzeltmek için çalışan 

SERÇEV, bundan 15 yıl önce bir şeyleri 

değiştirmek isteyen ve çocuklarının 

eğitim alabilmesini sağlamak adına 

temellerini attı. Yeni yollar düşlemek-

ten vazgeçmedikleri gibi yeni yollardan 

gitmeyi de ihmal etmediler. 

Döngülerinden kurtularak birçok 

projeye imza attılar. Birçok 

çocuğun gülümsemesini 

sağladılar. Eğitimde, 

sağlıkta, istihdamda ve 

diğer tüm alanlarda bir 

sivil toplum kuruluşunun 

yapması gereken görevleri 

yerine getirmek için çalışma-

lar gerçekleştirdiler. 

SERÇEV'in hikâyesi ya-

pılan her projede yeni-

den başlıyordu. Yeni 

yollardan birisi ve hat-

ta en önemlisi eğitim 

konusunda fark yarat-

mak ve eğitim her 

çocuğun hakkı diyerek 

kurulan Gökkuşağı 

İlköğretim Okulu! Bu 

proje kapsamındaki 

okulun tüm projelen-

dirmesi engelli birey-

lere yönelik yapılmış 

olup engelli ve 

engelsizlerin okuduğu kaynaştırma 

sisteminin uygulandığı model okullar-

dan birisi hâline gelmiştir. Okulda zyo-

terapi, spor, bale, konferans ve yemek 

salonları mevcuttur. Türkiye'de ilk olan 

bu okul 2006-2007 yıllarından beri hiz-

met vermekte, gökkuşağı gibi nesillerin 

yetişmesine aracılık etmektedir. 

Durmadan hareket etmek gerektiğinin 

bilinciyle yola devam eden SERÇEV, yine 

bir ilke imza atarak AB tarafından 

nanse edilen ''Engelsiz Oyun Parkı 

Projesi'' ile engelli ve engelsiz çocukların 

bir arada özgürce oynayacakları ve 

sosyalleşebilecekleri parkı             

2008 yılında Ankara'da 

açmıştır. Bu park engelli 

çocukların tekerlekli 

sandalye ile 

sallanabileceği model 

parklardan birisidir. Bu 

projenin genel hede 

Türkiye'deki tüm engelli 

bireylerin toplumla 

bütünleşmesine, 

buna yönelik toplum 

hizmetlerinin gelişti-

rilmesine, toplumun 

engelli çocuklara 

yönelik bilinç ve 

duyarlılık kazanması-

na katkıda bulun-

maktır. 

SERÇEV'in bir diğer 

projesi, erken tanının 

yanı sıra erken 

eğitimin de önem arz 

ettiği göz önünde 

bulundurularak 

ihtiyaçlar doğrultusunda 

başlattığı bir projedir. Bu 

proje Ankara Kalkınma 

Ajansı desteğiyle ''Sereb-

ral Palsili Çocuklarda 

Erken Eğitim İçin Ailelerin 

Bilinçlendirilmesi'' Projesi  

adıyla hayata geçti. Anka-

ra'daki okulların zikî ve 

eğitim koşullarının uygun 

olmamasından dolayı 

serebral palsi engeline 

sahip öğrenciler sıra 

beklemekteydi. Sırada 

bekleyen serebral palsili 

öğrencilerin eğitim prob-

lemlerini çözmek ve onla-

rın eğitimine devamlılığını 

sağlayabilmek amacı ile 

gerçekleştirilen projede 

Ankara'nın 9 ilçesinde 

çalışmalar gerçekleştirildi. 

Tespit edilen 403 serebral 

palsili çocuğun aileleriyle 

iletişime geçildi ve 83 

serebral palsili çocuğun 

evde eğitim alması ve 

uygun okullara yerleşti-

rilmesi sonucunda proje 

sonlandırıldı.

Engelsiz 
oyun parkında 

engelli çocuklar engelsiz
çocuklarla birlikte 
sallanıp toplumla 

bütünleşiyor.

aktüel
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Durmadan yol almaya, 

eğitimlere ve projelere 

devam eden SERÇEV hız 

kesmeden yeni bir 

projeyle daha taçlanıyor. 

''Bilinçli Aile, Engelsiz 

Çocuk'' projesi… Projenin 

genel amacı, engellilerin 

yaşam kalitesinin artırıl-

masına yönelik toplumun 

ve ailelerin bilinçlendiril-

mesi ve konu ile ilgili far-

kındalık oluşturulmasıdır. 

Projenin tamamlanma-

sıyla birlikte Şanlıurfa, 

Muş ve Bitlis olmak üzere 

toplamda 192 kişinin 

katıldığı eğitim seminer-

leri düzenlendi. 

Sabancı Vakfı tarafından 

açılan hibe programıyla 

2012-2013 yıllarında 

gerçekleştirilen Bilinçli 

Aile Engelsiz Çocuk proje-

sinin genel amacı, engelli-

lerin yaşam kalitesinin 

arttırılmasına yönelik 

toplumun ve ailelerin 

bilinçlendirilmesi, konu ile 

ilgili farkındalık 

oluşturulmasıydı.

İş güvenliğinin ülkemizde 

öneminin artması ve 

meslekî açıdan gerekliliği 

göz önünde bulunarak, 

SERÇEV, Avrupa Birliği 

2013 LDV Hareketlilik 

Projesi kapsamında 

desteklenen bir proje 

daha gerçekleştirdi. Bu  

projedeki temel amaç 

engelli çocukların da 

kaynaştırma eğitimi 

aldıkları ortaöğretim 

kurumlarında iş kazala-

rının önlenmesi için ted-

bir geliştirme mekaniz-

malarının incelenmesiydi. 

Proje sonucunda engelli 

bireylerin eğitim alırken 

veya iş yaşamında karşı 

karşıya kalabilecekleri iş 

kazaları risklerine karşı 

alınabilecek özel iş 

güvenliği ve sağlığı öneri-

lerinin öğrenilmesi ve 

uygulanması sağlandı.

2015 yılında Umut 

Konseriyle, umutlarımız 

arttı. Hedeenen 30.000 

faydalanıcıyı aşarak 

50.000 kişinin katılımıyla 

ülkemizin genç beyinlerini 

oluşturan üniversite 

öğrencilerine; serebral 

palsi ve çoklu engellilik 

tanısı, özel ihtiyaçlara 

saygının gerekliliği, birlik 

ve beraberlik duygusu ile 

yaratılabilecek toplumsal 

gücün önemi vurgulandı. 

Zakkum, Murat Dalkılıç ve 

Fettah Can'ın sahne aldığı 

Umut Konserinden renkli 

anılar ve ümit dolu katı-

lımcı atmosfer ile ayrıldık. 

Aynı yıl ''Sizler hepiniz 

geleceğin bir gülü, yıldızı, 

bir mutluluk parıltısısınız. 

Memleketi asıl aydınlığa 

boğacak sizsiniz. Kendi-

nizin ne kadar mühim, 

kıymetli olduğunuzu 

düşünerek, ona göre 

çalışınız. Sizlerden çok 

şeyler bekliyoruz.'' diyen 

Mustafa Kemal 

Atatürk'ün izinden 

giderek çocuklarımızı 

sanatla tanıştırdık. 

''Dünya'ya Mesaj-1'' oyu-

numuzu sahneledik. Oyu-

nun amacı, serebral palsili 

çocukların tiyatro dahil, 

yapabilecekleri çok şey 

olduğunu göstermek, 

ayrımcılığın sevgisizlikten 

ve hoşgörüsüzlükten kay-

naklandığını anlatmaktı. 

Hikâyemiz bitmedi, 

durmadık ve ''Dünya'ya 

Mesaj-2'' sahnelendi.  

Kültürel alışverişler, etkile-

şimler ve destekler her 

zaman ileriye gitmek, 

gidilmesine destek olmak 

amacıyla önemli bir 

noktada yer almıştır. Türk 

İşbirliği ve Koordinasyon 

Ajansı Başkanlığı'nın 

(TİKA) katkılarıyla Pakis-

tan ile serebral palsi teda-

visi kapsamında bir işbir-

liği sağlandı. Pakistan'ın 

Peşaver şehrinde özellikle 

serebral palsi tedavisi 

konusunda faaliyet 

gösteren Akbar Kare 

Institute (AKI) adlı sivil 

toplum kuruluşunun tale-

bi üzerine 2015 yılında 

başlatılan proje 

kapsamında ilk olarak 

TİKA-SERÇEV işbirliğiyle 

oluşturulan heyet meslekî 

bilgi, birikim ve tecrübe 

aktarımını sağlamak üze-

re Pakistan'a bir çalışma 

ziyaretinde bulundu. 

Projenin ikinci aşama-

sında AKI uzmanlarından 

oluşan 5 kişilik heyetin 

Türkiye'deki uygulamaları 

yerinde incelemelerine 

imkân tanıyan bir prog-

ram hazırlandı. Pakistanlı 

uzmanlar, düzenlenen 

program süresince sereb-

ral palsili bireylerin zik 

tedavileri ve eğitimleri 

konusunda saha çalışma-

larına katıldılar. Bu doğ-

rultuda çeşitli özel ve 

kamu kurum ve kuruluş-

larıyla kısa süreli mesleki 

bilgi paylaşımı fırsatı 

yakaladılar. Söz konusu 

programda, Hacettepe 

Üniversitesi Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Merkezi ve 

Özem Özel Eğitim Mer-

kezi ziyaretleri ile tedavi 

süreçleri hakkında mesle-

kî bilgi ve birikimlerinin 

artırılması ve Türkiye'deki 

uygulamaların tanıtılması 

sağlandı. 
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"Serebral palsili olmak 

sanata, spora, eğitime 

engel olmayacağı gibi 

meslek sahibi olmaya da 

engel değil." dedik. Bunu 

göstermek adına 

çalışmalarımıza devam 

ettik. ''Serebral Palsili 

Olmam Meslek Sahibi 

Olmama Engel Değil'' 

Projesi SERÇEV 

öncülüğünde, Ankara 

Milli Eğitim Müdürlüğü 

ve METESEN ortaklığıyla 

sürdürüldü. Proje, 

ülkemizde ilk defa 

serebral palsili çocukların 

meslek sahibi olmalarına 

yönelik teknoloji destekli 

meslekî eğitim 

altyapısının 

hazırlanmasını amaçladı. 

Proje kapsamında çoklu 

engele sahip öğrencilere 

ve ailelerine mesleki 

eğitim ve danışmanlık 

verildi, engelli 

istihdamına yönelik 

farkındalığı artırmak için 

büyük bir şenlik 

gerçekleştirildi. 5 Ekim 

2017 günü ise bu büyük 

ve anlamlı projenin 

kapanış konferansını 

gerçekleştirerek 

projemizin sonuna geldik. 

Serebral palsili bireylere 

bakım verenlere yönelik 

genel ve standart bir 

bakım ve rehabilitasyon 

müfredatı ve eğitim 

programı oluşturmak 

amacıyla Gazi Üniversite-

sinin koordinatörlüğünü 

yaptığı ve bizim ortağı 

olduğumuz CP-CARE 

Avrupa Birliği projesinin 

amacı serebral palsili 

bireylere bakım verenlere 

yönelik standart bir 

bakım rehabilitasyon 

müfredatı ve eğitim 

programı oluşturmaktır. 

Ayrıca serebral palsili 

bireylerin bağımsızlığını 

destekleyecek olan, 

günlük yaşamlarına 

uygun bir egzersizle 

beyin-kas sistemi için en 

iyi yardımcı teknoloji ve 

kullanımı için bakım 

verenlere mobil uygulama 

aracılığıyla VET kursu 

verilmesi hedeenmek-

tedir. Yapılan okullardan, 

sokaklara; sokaklardan iş 

yerlerine kadar her yerin 

erişilebilir olması 

gerektiğiyle ilgili verilen 

savaş bir projede daha 

hayat buldu. İTÜ Mimarlık 

Fakültesi İç Mimarlık 

Bölümü öğretim üyeleri 

ve araştırma görevli-

lerinden oluşan ekip ''CAD 

Tabanlı Bir Oyun ile Tasa-

rım Eğitiminde Evrensel 

Tasarım Prensiplerini 

Uygulama'' projesi ile 

Avrupa Birliği'nin eğitim, 

gençlik ve spor alanındaki 

hibe programı olan 

ERASMUS+ programı 

kapsamında desteklen-

meye değer görüldü. 

Projede farklı ülke üniver-

sitelerindeki mimarlık ve 

tasarım fakülteleri öğren-

cilerinin, evrensel tasarım 

konusundaki bilgi düzey-

lerinin ölçülmesi ve 

farkındalıklarının artırıl-

ması amaçlanıyor. Mimar-

lık ve tasarım öğrencile-

rinin teorik olarak edin-

dikleri evrensel tasarım 

prensiplerini CAD orta-

mında deneyimlemelerini 

sağlayacak bir yazılım 

geliştirilecek. Bu yazılım, 

geleceğin tasarımcılarına 

artırılmış gerçeklik ile 

içselleştirebilecekleri bir 

deneyim ortamı sunacak. 

Bu yolla mimarlık ve 

tasarım öğrencilerinin 

herkes için yaşanabilir  

mekânlar tasarlamalarına 

katkı sağlanması hedef-

lenmektedir.

SERÇEV hiç durmadan 

yoluna devam eden 

bir proje fabrikası. 

Amaç belli: engelli 

bireylerin ortaya 

çıkarılmayı beklenen 

hayalleri, hakları ve 

gereklilikler! Ufukta 

beliren birçok hedef 

var bu hedeere 

durmadan devam 

eden bir dernek ve bu 

derneğin kocaman 

yürekli gönüllüleri var. 

SERÇEV, serebral 

palsili çocuklar için 

çalışan, onların 

gülümsemelerinde güç 

bulan ve umudunu 

çocukların gücünden 

alan bir dernek olarak 

gerçekleştireceği 

projelerin herkese 

dokunmasını 

amaçlamaktadır. 

Bu yazıyı okuyan 

herkes, bir parça 

gururlandıysa eğer 

gelin! Birlikte 

aşamayacağımız 

engelin olmayacağını, 

kirlerin gerçeğe 

dönüştüğünde fırtına 

etkisi yaratacağını 

herkese gösterelim. 

A. Süheyla GÜRKAN

SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı

aktüel
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Her ne derseniz...

İster “X - Y - Z 

Kuşakları” ister 

“Milenyum Kuşakları” 

veya eskilere uzanıp 

“Sessiz Kuşak” yani 

“Geleneksel Kuşak”, 

ister “Bebek 

Patlaması Kuşağı” 

yani çok bilinen 

adıyla “Baby Boomers 

Kuşakları” deyin, bu 

kuşakların aralarında 

uçurumlar var.          

Nedir bu ilginç 

harflerin veya 

isimlerin olduğu 

kuşaklar?

KUŞAKLAR

NESİLLER

JENERASYONL
AR

(GENERATIONS
)

Kuşak veya jenerasyon, ‘kesin 

tarih ayrımının yapılamadığı ama 

aşağı yukarı belirlenmiş dönemler-

de doğan insanların oluşturduğu 

gruba ya da nesle verilen isim’ 

olarak tanımlanabilir. Günümüzde  

genellikle bu dönemlerin sosyal, 

kültürel yapısını vurgulamak için 

de kullanılmaktadır. Geçmişten bu 

yana her nesil daha gelişmiş, daha 

ilerlemiştir. Elbette her birey 

kendi nesli ile ilgili pozitif şeyler 

duymak istese de, birçoğu kendi 

ait olmadıkları nesillere gayet 

agresif davranabilmektedir. 

Arada dengeyi sağlayabilenler 

nispeten başarılı olmakta, bir 

önceki ya da bir sonraki nesli 

anlamaya çalışmaktadır. Bana 

göre, dönemler arası farklılıklar, 

kesin çizgilerle ayrılmamaktadır. 

Çağın gereklerine uyum gösterebi-

len insanlar, yeni gelen kuşaklarla 

daha iyi bir iletişim kurabilmekte, 

birbirlerinin bilgi ve birikimlerin-

den yarar sağlayabilmektedirler. 

Aslında, nesiller arası ayrımın 

yapılmasından bu yana birçok yaş 

aralığına pek çok özellik yüklen-

diğinden, “Kim hangi döneme 

aittir?” sorusu çok varsayımsal 

duruyor. Bu nedenle, gelin bu 

kuşakları tek tek artı ve eksileriyle 

ele almaya çalışalım. Önce, 

araştırmacıların ve sosyologların 

hemen hemen karar birliğine 

vardıkları “kuşak zamanları”nı 

hatırlayalım:

BÜYÜK DEĞİŞİM KUŞAĞI / KAYIP 
KUŞAK (THE LOST GENERATION)
1890 - 1914 arasında doğanlar

UMUT KUŞAĞI (THE GREATEST 
GENERATION)
1914 - 1924 arasında doğanlar

BUHRAN KUŞAĞI / SESSİZ KUŞAK    
(THE SILENT GENERATION)
1925 - 1945 arasında doğanlar

(Yukarıdaki üç kuşağın toplamı 

“Geleneksel Kuşak” olarak da 

anılmaktadır.)

BEBEK PATLAMASI KUŞAĞI            
(BABY BOOMERS)
1945 - 1965 arasında doğanlar

X KUŞAĞI (GENERATION X)
1965 - 1979 arasında doğanlar

Y KUŞAĞI (GENERATION Y)
1979 - 2001 arasında doğanlar

(Bazı bilim insanları bu kuşağı 

tam olarak 1981 - 1991 arasında 

doğanların kapsadığını belirtiyor.)

Z KUŞAĞI (GENERATION Z)
2001 - 2020 yılına kadar olan 

sürede doğacak olanlar dahil. 

(Yine bazı bilim insanları bu 

kuşağı tam olarak 1991 - 2001 

arasında doğanların yansıttığını 

belirtiyor.)

ALFA KUŞAĞI 
2011'den sonra doğan kuşak

(“Y” ama daha çok “Z” kuşağı 

“Milenyum Kuşağı” olarak da 

anılmaktadır.)

Yaşayan her kuşak 

kendİsİnden bİr öncekİ 

kuşağı “cehalet”le, 

“çağdışı olmak”la, 

“tutuculuk”la 

suçlarken, bİr sonrakİ 

kuşağı İse “saygısız”, 

“bencİl”, “sevgİsİz”, 

“sorumsuz” olarak 

suçlamaktadır. 

KİM HANGİ 
DÖNEME AİT?

36 / Artı Destek / Yaz



 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ

azımın bu ilk bölümünde size 1890 - 1965 yılları arasında doğan Ykuşakların hangi aşamalardan geçtiğini, neler yaşadıklarını, nasıl 

gelişim gösterdiklerini, neleri moda kabul ettiklerini, neleri 

dinleyip neleri seyrettiklerini, yaşamlarını nasıl biçimlendirdiklerini; 

eylül sayımızda da 1965 yılından sonra doğan yepyeni bir nesli; 

bilgisayar, internet, sosyal medya, dokunmatik ve bunun gibi inanılmaz 

hızlı değişimleri yaşayan kuşakları anlatmaya çalışacağım.

“KAYIP KUŞAK” da denilen bu 

neslin yaşamış olduğu zaman 

dilimi yaklaşık 1900 ile 1914 

yılları arasındadır. Bu kuşak ne 

yazık ki gerçekten de kayıp bir 

nesildir. Birinci Dünya Savaşı 

döneminde doğan ve yaşayan bu 

kuşağın, genç yaşlı bireylerinin 

büyük bölümü savaşın getirdiği 

kargaşa, yoksulluk ve güçlükler 

altında ya sakatlardı ya da ölmüş-

lerdi. Bu yıllarda güvende olma-

yan insanların doğum oranları 

azalmıştı. Genç nüfusun neredey-

se tamamı asker olduğu için evli-

likler de yok denecek kadar azdı. 

Birinci Dünya Savaşı döneminde 

yaklaşık 16 milyon kişi ölmüş,  

20 milyondan fazla kişi yaralan-

mış ya da sakat kalmıştı. Bütün 

bunlar sadece 4 - 5 yıl içinde 

gerçekleşmişti. Bu dönemleri 

hayal etmek bile oldukça zor.

Hayatta kalabilenler çok çabuk 

büyümek zorunda kalmışlar ve 

savaşmak dışında pek bir şey 

görmemişlerdi. Bu durum onların 

sosyal yaşamlarının çeşitli mafya 

gruplarının elinde şekillenmesine 

neden olmuştu. Savaşın bitimin-

den yıllar sonra bile bu kuşağın 

insanları savaşın sonuçlarından 

etkilenmeye devam etmiş ve anne 

babalarının kurdukları yaşamları 

geliştirebilmek için çok uğraşmak 

zorunda kalmışlardı. Aynı 

zamanda bu kuşak ünlü 

edebiyatçıların, sanatçıların da 

yükselmeye başladığı bir 

dönemdi. Bu jenerasyon; savaşın 

getirdiği acıları, kayıpları, hayal 

kırıklıklarını derinlemesine 

yaşadığı için edebiyat, müzik, 

müzikal, sinema, tiyatro gibi 

alanlarda çok başarılı sanat 

olayları ve sanatçıları yaratmıştı. 

William Faulkner, Scott 

Fitzgerald, T. S. Elliot, John 

Steinbeck, Charles Dickens gibi bu 

dönemde doğan ünlü yazarlar, caz 

müziğinin büyük ustaları Billy 

Murray, Arthur Collins gibi 

sanatçılar başarılarını 

sergilemeye başlamışlardı.

İsyankar gençlik hızlı, atlamalı 

zıplamalı “çarliston” dansını 

üretmiş, siyahi sanatçılar caz 

müziğini başlatmıştı. Zor ve 

kısıtlayıcı olan bu savaş dönemi 

yaşam tarzını, dolayısıyla giyim 

ve moda alanını da etkiledi. 

Gösterişli ve kalabalık giysiler 

gittikçe sadeleşmeye, haemeye 

ve de spor hale gelmeye başladı. 

Asker üniforması giymenin 

rahatlığına alışan kadınlar sade 

ve rahat giysileri daha çok tercih 

etmeye başladılar. Böylece moda 

dünyasında da köklü değişimler 

olmaya başladı. 

BÜYÜK DEĞİŞİM KUŞAĞI

TSOL

KAYIP KUŞAK

I.Dünya Savaşı

(1914-1918)

Çarliston dansı

Charles

Dickens John

Steinbeck

Yale Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Oxford 

Üniversitesi gibi köklü üniversiteler ve daha 

niceleri bu dönemlerde kuruldu ve şu anda da 

dünyanın en prestijli üniversiteleri olarak kabul 

görüyorlar.
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umut KUŞAĞI
ve

buhran kuşağı

Birinci Dünya Savaşı ve Amerika’daki 

“Büyük Buhran” döneminde doğan ve bir 

önceki kuşakla hemen hemen aynı 

sıkıntıları yaşayan kuşak... Bu kuşak, 

“Kayıp Kuşak”ın çocukları, “Bebek 

Patlaması Kuşaı”nın da anne babaları... 

Bu kuşağı en çok Büyük Buhran vurdu. 

Büyük Buhran o kadar etkili oldu ki tüm 

dünya derinden sarsıldı. Büyük 

Buhran’dan önce, Amerika çok 

zenginleşmiş, dünyaya kredi verir hâle 

gelmişti. Herkesten alacağı olan 

Amerika’da 

Ford otomo-

billeri sek-

törde bir 

devrim 

yaramış, 

seri otomo-

bil üretimine başlanmış, işçi ücretleri ciddi 

oranda artmış, büyük çelik endüstrisi faali-

yete geçmiş, tarımla ilaç alanında güçlü 

rmalar kurulmuş ve bu yükselişle çalışan-

lar lüks evlere, arabalara sahip olarak çok 

para harcar hale gelmişti. Ancak işler 

umulduğu gibi gitmemiş, şişirilmiş yat-

larla satın alınan araziler, evler bir anda 

insanların elinde kalmıştı.

Borsa çöktüğünde ise artık iş işten 

geçmişti. 24 Ekim 1929 tarihi “Kara 

Perşembe” olarak tarihe geçmiş, hiç 

unutulmayacak şekilde Büyük Buhran 

olarak hafızalara kazınmıştı. Bankalar 

satılmış, binlerce şirket batmış, yüz binler 

bir anda işsiz kalmıştı. İntiharlar, ölümler 

bu dönemde çok can yakıcı hâle gelmişti. 

Bu durum ne yazık ki borçlu olan dünya 

ülkelerini de çok etkilemiş, yoksulluk ve 

yoksunluk, dönemin insanları için çok 

yıkıcı olmuştu. 

Türkiye de bu korkunç çöküşten kendine 

düşen payı fazlasıyla aldı. Cumhuriyet 

henüz yeni kurulmuştu. Türkiye bu emek-

leme döneminde kalkınmayla, sanayisini 

oluşturmayla ve yeni yeni tarım çalışmala-

rıyla uğraşmaktaydı. Ülkede sermaye 

desteği çok azdı, nansal durum zaten çok 

bozuktu ve Lozan’dan kalan konu-

larla uğraşılıyordu. En çok Avrupa 

ile yapılan dış ticaret, bir anda 

buhranın gelmesiyle sekteye uğra-

dı. Avrupa, dış ticaret hacmini      

% 50 azaltınca çiftçinin ürünü 

elinde kaldı. Bu da durgunluğa yani 

deasyona neden oldu. Gazete Bilkent’te 

belirtildiği gibi “Krizin Türkiye’de 

hissedildiği 1929 ile 1933 yılları arasında 

hükümet bir dizi önlem alarak krizin 

etkilerini haetmeye çalıştı. 1929 krizinin 

dünya ekonomik sistemine getirdiği en 

büyük değişiklik devletin de piyasaya 

müdahalesini öngören Keynes’in “Karma” 

Ekonomi Politikasıydı. Türkiye bu yıllarda 

İzmir İktisat Kongresi politikasında 

belirlediği liberal ekonomi ilkelerindan 

saparak daha devletçi bir ekonomi politikası 

gütmeye başladı. Bu yıllarda özel sektör 

sermaye birikimi konusunda yetersiz kaldığı 

için devlet kamu iktisadi teşebbüslerinin 

sayısını artırarak kendi eliyle sanayileşmeyi 

hızlandırmaya çalıştı. Bu şekilde hükümet 

ülke ekonomisini tarımın tekelinden 

çıkararak sanayileşmiş ülkeleri yakalamayı 

ve konjonktürel dalga-

lardan etkilenmemek 

için de ülke içi üretimi 

artırmayı hedeiyordu. 

Finansal piyasalar 

adına en önemli tedbir 

ise 1930 yılında Merkez 

Bankasının kurulması 

oldu. Böylelikle Türkiye 

kur dalgalanmalarını 

kambiyoları ve faiz 

hadlerini kontrol altına 

alabilecekti. Sonuç 

olarak 1929 Türki-

ye’nin ekonomi tarihin-

de önemli bir dönüm 

noktasını teşkil etmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti 

kendi Merkez Bankasını 

kurarak gümrük vergi-

leri ve Türk lirasını 

reforme etmiş, mali 

bağımsızlığının temel-

lerini atmıştır. Ayrıca 

Türkiye için bu süreç 

Karma Ekonomi anlayı-

şının da başlangıcı 

olmuş, devlet KİT’ler 

sayesinde sınai üretim-

de önemli bir rol üstlen-

miştir. Devletin üretim 

ve piyasalardaki bu 

başat rolü 1980'li 

yıllara kadar sürmüş-

tür.” Böylece dışa ba-

ğımlı sanayisi, borçları, 

ias eden şirketleri ile 

bir yıkım da ülkemizde 

yaşanmıştır.

umut kuşağı 

bÜYÜK BUHRAN’IN GETİRDİKLERİ

kara perşembe

TÜRKİYE’NİN DURUMU
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Daha önce bahsettiğim 

Hemingway, Elliot gibi yazarlar en 

iyi eserlerini bu dönemlerde 

yazmışlardır. Bu dönemde halkı 

koruyabilme 

adına içki 

yasakları 

uygulansa da iyi 

eserler veren 

yazar - şairlerin 

çoğu içkiden kaynaklanan 

hastalıklar nedeniyle hayatlarını 

kaybetmişlerdir. Dünya Bankası   

ve Uluslararası Para Fonu (IMF) 

böyle bir zamanda kurulmuştur. 

Buhran sonucu tüm dünya için 

büyük bir felaket olmuş, hem 

siyaset hem kamusal alan tamamen 

değişmiştir. İkinci Dünya Savaşı’na 

giden yolun da kapıları böylece 

açılmıştır.

Mimarî değişimler, ilginç lmler, 

abartılı süslemeler, caz, blues, 

saksafonlar, vurmalı çalgılar bu 

dönemin isyanını anlatırcasına 

özgürce kullanılmıştır.

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ aktüel
buhran kuşağı  

buhran dönemİNİN BIRAKTIKLARI 1901'de ilk elektrikli 

süpürge,

1903'te motor gücüyle 

hareket eden uçak,

1905'te elektrikli testere,

1907'de ilk 

elektrikli 

çamaşır 

makinesi,

1908'de ilk satın alınabilir 

araç,

1920'de bu 

tarihten 

sonra 

başlayan 

televizyon,

1928'de ilk buzdolabı,

1930'da ilk dolma kalem,

1939'da ilk helikopter,

1947'de moda 

devi Christian 

Dior,

1950'de yonk- 

lu, fırfırlı, geniş 

etekli desenli 

elbiseler, kısa 

saçlar, küçük 

topuklu ayakkabılar

The Bride of Frankenstein (1935)
                  (Korku filmi)

Ernest Hemingway

Bu dönem İnsanları;

İle tanıştılar. 

Elbette bu ilklerden bazıları 

ülkemize daha geç geldi.

1930'lar - 40'larda müzik

Dior

Dior
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BEBEK PATLAMASI KUŞAĞI

BYA
B

yıllardan sonra televizyonun geliş-

tiği zamanlarda, ihtilal ve çok 

partili dönem sancılarının 

yaşandığı yıllarda doğan kişiler, bu 

kuşağın önemli bir bölümünü 

oluşturmuşlardır. 

Savaş bitmişti ama bu dönemde 

doğan çocuklar “Soğuk Savaş 

Çocukları” olarak da 

adlandırılmışlardı. Yeni bir dünya 

kurulmakta olduğundan bunun 

sancıları da çekilmeye başlanmıştı. 

Bir yanda çok zenginleşen burjuva; 

bir yanda ezilen, kalkınmadan 

yeterince yararlanamayan orta ve 

alt sınıf 1960'lı yıllarda birçok 

zorlayıcı olay yaşadı. Dünyada 

insan hakları hareketlerinin 

başladığı günlerde, ülkemizde 

radyonun altın çağında, merdaneli 

çamaşır makinesinin ve 

buzdolabının hayata girdiği, 60'lı 

1968 yılında önce Almanya ve 

Fransa’da sonra tüm dünyada baş-

layan gençlik hareketleri ülkemize 

de sıçramış, eşitlik ve özgürlük 

için kültür mücadelesi veren 

aydınlar ve gençler bedel 

ödemişlerdi. Savaşlar, ekonomik ve 

politik çekişmeler o dönemde 

yaşayan toplumları en sonunda 

sıkıntılı bir döneme itelemişti. 

İlerleyen yıllarda ırk ayrımı, kadın 

hakları, Vietnam Savaşı, İsrail - 

Arap Savaşı, Çekoslavakya 

(şimdiki adıyla Çekya)’nın işgali, 

komünizm ve kapitalizm 

çatışmaları gibi çalkantılı olaylar 

ve zor dönemlere maruz kalınmıştı.

Bu kuşak; II.Dünya Savaşı’nın 

bitimine denk gelen yıllarda daha 

önce hiç yaşanmamış olan            

% 20 oranında artmış doğum 

oranıyla patlama şeklinde doğan 

insanları kapsamaktadır.             

Bir milyardan fazla bebeğin bu 

dönem içinde doğduğu saptan-

mıştır. Bu nedenle dönemin adı 

“Bebek Patlaması” olmuştur. Savaş 

sona ermiş, yaralar sarılmaya 

başlamış, insanlar rahatlamıştı. 

Ekonomik yönden rahatlama, 

politik ve siyasî değişimleri de 

beraberinde getirmişti. Anneler 

evde kalmış, bebeklerine bakmış, 

babalar çalışmaya gitmişlerdi. 

Babalar işlerine öylesine bağlı 

kalmışlar, o kadar çok çalışmışlar-

dır ki aileleri ve özel yaşamları geri 

planda kalmıştı. Bu da boşanmala-

rın artmasına ve annesiz ya da 

babasız çocukların yetişmesine 

sebep olmuştu.

neden “bebek patlaması” ?

SOĞUK savaş çocukları
60'ların zor günlerİ

Bu dönemde ÖNE ÇIKANLAR

Tek eğlence kaynağı 

radyo ve sonrasında              

-ülkemize geç gelen- 

televizyon,

Çalışanlar için geçim 

sıkıntısı, 

Ankara’da Gençlik 

Parkı,           

İstanbul’da Gülhane 

Parkı,                   

İzmir’de Fuar,

Sobalı okullar,
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Terziye elbise diktirmek,

Sümerbank giysi ve 

ayakkabıları,

Halit Kıvanç’ın radyodan 

anlattığı maçlar :)

Manyetolu telefon 

(telefonun kolunu çevire-

rek posta santraline bağ-

lanıp neresi aranacaksa 

yazdırmak ve saatlerce 

“Bağlansın artık!” 

diyerek beklemek),

Jimi Hendrix, Janis 

Joplin, Jim Morrison, 

Bob Dylan, Eric Clapton, 

Kurt Cobain, Bob Marley, 

B.B King, Elvis Presley, 

David Bowie, Rolling 

Stones, Beatles, Carlos 

Santana gibi dünyanın 

tanıdığı sanatçılar,

Behiye Aksoy, Gönül 

Yazar, Zeki Müren, Mü-

zeyyen Senar gibi Türk 

sanat müziği sanatçıları,

      Elizabeth Taylor,    

      Steve Mc Queen,   

      Jean Paul Belmando, 

Alain Delon, Audrey 

Hepburn, Grace Kelly, 

Marilyn Monroe gibi sinema 

dünyasına damga vurmuş 

isimler,

Uzak Doğu felsefelerine 

yönelik ortaya çıkan 

Budizm merakı ve çiçek 

çocuklar,

Martin Luther King (“Bir 

Hayalim Var” diye başlayan 

konuşması),

Mini etek,

Tüm zamanların en zarif ve 

hâlâ taklit edilip kullanılan 

muhteşem kıyafetleri, 

sadelikle kullanılan saç ve 

makyaj stilleri, 

Ay’a ilk ayak basan insan 

Neil Armstrong,

Uzaya ilk çıkan insan Yuri 

Gagarin,

Çok 

sevilen 

sinema 

sanatçı-

ları 

Sadri 

Alışık, 

Ayhan 

Işık, 

Belgin 

Doruk,

Türkiye’de satılan ilk 

otomobil Anadol,

50'li yıllardan sonra yavaş 

yavaş başlayan köyden 

kente göç,

1960 Mayıs ayındaki askerî 

darbe ile Türkiye’nin her on 

yılda bir gelen darbeler 

döneminin başlaması,

Ekonomik kalkınma için 

yapılan çalışmalar...

Nevin BERGMEN
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ATATÜRK VE EĞİTİM

Gazi Mustafa Kemal Atatürk... 

20.yy.’da yetişmiş en büyük askerî ve 

siyasi deha... Sir Winston Churcill’in 

onun ölümünden sonra şu cümleleri 

kurması bile, sadece bizim için büyük 

bir lider olmadığının gurur verici bir 

kanıtı: “Üzerinde güneş batmayan 

imparatorluk” diye nam salan 

İngiltere’nin Başbakanı: “Savaşta 

Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da 

Türk ulusunu yeniden dirilten 

Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için 

değil Avrupa için de büyük kayıptır. 

Halkın O’nun ardından döktüğü içten 

gözyaşları bu büyük kahramana ve 

modern Türkiye’nin Ata’sına layık 

tezahürden başka bir şey değildir.” Bir 

başka ünlü İngiltere başbakanı Lloyd 

George ise “Yüzyıllar nadir olarak dahi 

yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki 

20.yüzyılın dahisi Türklere nasip oldu ve 

kader onu bizim karşımıza çıkardı.” 

sözleriyle Atatürk’ün ardından Onun 

kaybına dair duyduğu üzüntüyü dile 

getirmiştir. 

Düşmanlarının bile bu sözlerle ettiği 

Mustafa Kemal’i sadece cephelerdeki 

başarılarıyla, siyasi zaferleriyle mi 

biliyoruz? Sanırım evet. Mustafa 

Kemal düşmanı yurttan attıktan sonra 

bir köşeye çekilmemiş, aksine harap 

olmuş ülkeyi “muasır medeniyetler” 

seviyesine çıkarmak için ömrünün 

sonuna kadar çabalamıştır. 

Cevabı çok basit: tabii ki eğitimle. 

Mustafa Kemal Atatürk eğitime Millî 

Mücadelenin en şiddetli günlerinde 

bile Ankara’da Maarif (Eğitim) 

Kongresi toplayacak kadar önem 

vermiştir. Maarif Kongresi’nin 

toplandığı 1921 yılında Eskişehir - 

Kütahya savaşları yapılmakta, 

Sakarya’da askerler doğuya 

çekilmekteydi. Böylesine sıcak bir 

atmosferde 180 kişiden fazla bir 

katılımcının yer aldığı kongre, o 

dönemde Ankara Öğretmen Okulu 

olarak kullanılan, bugünkü Ankara 

Ulus Merkez Bankası olan binanın 

konferans salonunda yapılmıştır. 

Atatürk cepheyi bırakarak bu 

kongreye ulaşmış ve millî eğitim 

tarihine geçecek nutkunu okumuştur. 

Maarif Kongresi, dönemin Millî Eğitim 

Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver 

başkanlığında  7 gün sürmüştür. 

Başlangıçta  12 gün sürmesi 

planlanmış ancak Yunan taarruzundan 

dolayı süresi kısaltılmıştır.

Millî Mücadelenin zorlu günlerinde 

Atatürk’ün cepheden bir günlüğüne 

bile olsa gelip açılışını yaptığı Maarif 

Kongresi, ülke için bir umut olmuştur.  

O dönemde Anadolu’da sadece       

3000 öğretmen bulunmakta ve 

bunların sadece % 20'sini kadın 

öğretmenler oluşturmaktaydı. 

Kongrenin kadın ve erkek 

öğretmenlerle aynı çatı altında 

gerçekleştirilmesi ve görüşülen 

konuların niteliği sadece düşmanla 

değil cehaletle de savaşılacağının ve 

ciddi eğitim politikalarının 

oluşturulacağının göstergesiydi. 

Atatürk, kadınlarımızın ve kızlarımızın 

erkekler gibi eğitimin her 

kademesinden yararlanmaları için 

büyük çaba sarf etmiştir. Bu konudaki 

fikirlerini şu sözleri ile çok açık bir 

şekilde ifade etmiştir: “Bir topluluk, bir 

millet, erkek ve kadın denilen iki cins 

insandan oluşur. Mümkün müdür ki, bir 

toplumun yarısı topraklara zincirlerle 

bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere 

yükselebilsin?” (30.08.1925, Kasta-

monu)

Mustafa Kemal Atatürk, toplumsal 

gelişmenin her iki cinsi beraber 

eğiterek ve çalıştırarak 

sağlanabileceğini savunmuştur. 

Atatürk’ün eğitim konusunda üzerinde 

önemle durduğu hususlardan biri de 

insanların inançlarında ve 

Peki bu seviyeye 
nasıl çıkabilirdik? 

“Muasır medeniyetler”
 yolunda...

İlerleyen Türkiye için
eğitim

Toplum hayatına  uyum sağlama,

kişilik kazanma, iyi bir insan ve  

iyi bir vatandaş olma 

ancak iyi bir eğitim sayesinde olur. 
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milletin esaretten kurtulmasını 

sağlamaktır. İnşallah yakın bir 

gelecekte, millî teşkilat bu amaca 

ulaşarak yüklendiği vatan vazifesini 

yerine getirecektir. Fakat vazifesi 

bununla bitmiş olacak mıdır? Bence, 

bundan sonra da pek önemli bir vatan 

ve millet vazifemiz vardır. İç 

durumumuzu düzeltmek, medenî 

milletler arasında olabileceğimizi fiilen 

ispat etmek lazımdır.”

Henüz savaşın resmen sona ermediği, 

Lozan Antlaşması’nın bile 

imzalanmadığı günlerde Atatürk 

Anadolu’yu dolaşıyor, il ve ilçelerde 

halka hitaben şunları söylüyordu: 

“Arkadaşlar! Bundan sonra pek mühim 

zaferlere kavuşacağız. Fakat bu zaferler 

süngü zaferleri değil, iktisat, ilim ve 

irfan zaferleri olacaktır. Ordumuzun 

şimdiye kadar kazandığı zaferler 

memleketimizi gerçek zaferlere 

kavuşturmuş sayılmaz. Askerî 

zaferlerimizle mağrur olmayalım. Yeni 

ilim ve iktisat zaferlerine hazırlanalım.”

Dünya tarihinde örneği az görülmüş 

büyük bir askerî zaferin kahramanı 

olan bir Başkomutanın ağzından çıkan 

bu sözler, Atatürk’ün çağdaş bilime, 

eğitime ve kalkınmaya verdiği önemi 

ne kadar iyi göstermektedir.

Onun eğitime olan bu ilgisi, Kurtuluş 

Savaşı’ndan sonra daha da 

güçlenmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın 

hemen sonunda, kendisine bundan 

sonra ne yapacağı ile ilgili sorulan bir 

soruya verdiği cevapta Atatürk, 

amacının Maarif Vekili (Millî Eğitim 

Bakanı) olarak millî kültürü 

yükseltmeye çalışmak olduğunu ifade 

etmiştir. O, kurduğu yeni devletin 

izleyeceği eğitim politikasının 

esaslarını tespit etmiş, bu esaslara 

dayalı kanunları hazırlatmış ve 

uygulamaları doğrudan izlemiştir. 

Hatta gerektiğinde yazı tahtasının 

başına geçmiş, belirli öğretim 

programlarının hazırlanmasıyla gö-

revli komisyonları yönetmiş ve bu 

programlar üzerinde bizzat 

düzeltmeler yapmıştır. Öyle ki 

Çankaya Köşkü’nü akademik 

tartışmaların yapıldığı bir merkez 

haline getirmiş ve her işte milletin 

“Başöğretmen”i olmuştur.

Kurtuluş Savaşı sonunda kazanılan 

askerî ve siyasî zaferlerden sonra, 

kalkınmada eğitimin en etkili araç 

olduğunu bir kere daha ilan etmiş ve 

bu görüşünü 02.09.1924 tarihli 

konuşmasında şöyle dile getirmiştir. 

“En mühim, en esaslı nokta eğitim 

meselesidir. Eğitimdir ki bir milleti ya 

hür, müstakil, şanlı, yüksek bir cemiyet 

halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete 

terk eder.”

Atatürk, eğitim programında yeni 

nesilleri yetiştirecek öğretmenlerin 

görevlerini ayrıntılı olarak ele almış, 

öğretmenlere hitaben yaptığı çok 

sayıdaki konuşmasında esas olarak bu 

konu üzerinde durmuştur. Bu arada   

25 Ağustos 1924'te Ankara’da 

toplanan “Muallimler Birliği 

Kongresi”nde yaptığı konuşmasında 

onların yeni görevlerini şöyle 

açıklamıştır: “Muallimler! Yeni nesli, 

Cumhuriyet’in fedakar muallim ve 

mürebbileri olarak sizler 

yetiştireceksiniz; yeni nesil, sizin 

eseriniz olacaktır.”

O hâlde bize düşen görev, ülkemizi 

çağdaş medeniyetler seviyesine 

çıkarmak için bunca çaba gösteren ulu 

önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 

izinden ayrılmadan devamlı çalışmak, 

çalışmak, çalışmak...

düşüncelerinde özgür hale 

gelmeleriydi. İlerleme ve yenileşme, 

bilimde ve teknikte ve düşüncelerinde 

özgür hâle gelmeleriydi. Büyük Önder, 

öğretmenlere seslenirken: “Hiçbir 

zaman hatırınızdan çıkmasın ki 

cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, 

irfanı hür nesiller ister.” diyerek 

kararlarını özgürce verebilen ve 

yeniliklere açık nesiller yetiştirmenin 

önemini dile getirmiştir. Toplum 

hayatına uyum sağlama, kişilik 

kazanma, iyi bir insan ve iyi bir 

vatandaş olma ancak iyi bir eğitim 

sayesinde olur. 

Atatürk’ün gerçekleştirdiği önemli 

inkılaplardan biri de eğitimde 

çağdaşlaşmanın bir aşaması olarak 

medreseyi kaldırıp eğitim birliğini 

sağlamış olmasıdır. Bunu da Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nde 3 Mart 

1924'te kabul edilen “Tevhid-i 

Tedrisat” yani Eğitim Birliği Kanunu ile 

gerçekleştirmiştir.

Atatürk’ün Türk milletini çağdaş 

eğitime kavuşturma plan ve kararı 

aslında daha eskilere gider. Yıl 1919... 

Aralık, 28. Atatürk’ün Ankara’ya 

gelişinin ertesi günü. Millî ordu 

kurulmuş ancak henüz TBMM 

açılmamıştır. Atatürk, Ankaralılara 

hitaben yaptığı bir konuşmada, Millî 

Mücadele’nin amaçlarını anlatır. Fakat 

daha yolun en başında, düşmanı 

yurdumuzdan kovmanın tek sorun gibi 

görüldüğü o günlerde bile Atatürk, 

askerî zaferle işin bitmeyeceğini; 

kültür ve medeniyet savaşını da 

kazanmak gerektiğini açıkça 

görmekte ve söylemektedir.

İşte 28 Aralık 1919'da Ankaralılara 

söyledikleri: “Efendiler! Millî 

teşkilatımızın bugün güttüğü amaç 

vatanın bölünmesini önlemek ve

Eğitimde 
çağdaşlaşma

Başöğretmen Atatürk

Eğitimin Önemi

Gökhan UYGUN
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H a n ı m e l l e r i

Ağzımızda sütlü kahvelerİmİzİn ılık tadı varken       
ağzında kanın sıcaklığını duyanları anlamamız                   

ne kadar mümkündür?

ir yaşama kaç yaşam sığdırabilirsiniz? Kaç başarı, kaç çöküş, kaç çelişki, kaç 

Bumut, kaç hayal kırıklığı, kaç ihanet, kaç cesaret, kaç zulüm, kaç hasret, kaç 

aşk?

Bizler bir yaşamı dahi muhtelif korkularla tam manasıyla yaşayamazken Nâzım 

Hikmet bin hayata yetecek yoğunlukta bir hayat yaşamıştır. Biz sıradan ölümlüler 

için Nâzım gibileri anlamak zordur. Çünkü bizler sadece günü kurtarmak peşine 

düşmüşüzdür. Sıradanlığımız iliklerimize kadar öyle bir işlemiştir ki bize 

benzemeyenleri "öteki" yapmaya, kınamaya ve nihayetinde yargılamaya bayılırız. 

İçten içe bizim cesaret edemediklerimizi cesaretle bedel ödeyerek yaşamalarına mı 

bozuluruz diye düşünürüm bazen. Sonra bu düşüncemden hemen vazgeçer 

mücadelenin ne kadar yorucu bir şey olduğunu hatırlayarak cesurları kıskandığımızı 

değil sadece kınadığımızı anlarım. Zira bilinçaltımız kimsenin kimse için bir gerçeği 

dile getirmemesi gerektiğini bize öğütleyen fikirlerle doludur. Bazı canımız 

atalarımız ne güzel demiştir: Bana dokunmayan yılan bin yaşasındır.

Biz fazla ehlileştirdiğimiz duygularımızla düz bir çizgide muntazam hayatlar 

yaşarken Nâzım gibiler doludizgin koşan bir atlı gibi hayatın içine bodoslama 

dalarlar. Kâh uçsuz bucaksız vadilerde uçarcasına ilerlerler kâh Çin seddi gibi önüne 

dikilmiş bir heyulaya çarpıp yere çakılırlar. Ağzımızda sütlü kahvelerimizin ılık tadı 

varken ağzında kanın sıcaklığını duyanları anlamamız ne kadar mümkündür?

3 Haziran 1963'te aramızdan ayrılan Nâzım Hikmet benim gözümde hayatı doludizgin 

yaşayan her acıdan her keyiften her heyecandan tat almış bir sanatçıdır. Böyle bir 

sanatçının değil yaşamını, edebî şahsiyetini ve hatta eserlerini bile sizlere birkaç 

satırla anlatabilmem mümkün değildir. Bu sebeple ben sadece Nâzım Hikmet'in 

hayatında iz bırakan birkaç kadını ve onlara yazdığı şiirleri size hatırlatmakla 

yetineceğim.

Nâzım Hikmet gibi bir sanatçının nasıl ki çalkantılı sarsıcı bir hayatı olduğunu 

biliyorsak aşklarının da en az hayatı kadar akıl almaz ve doludizgin olduğunu kabul 

etmeliyiz. Nâzım Hikmet'in yaşamında kadınların yerinin tanığı, çocukluk ve gençlik 

arkadaşı Vâlâ Nurettin'in şu sözleriyle başlamak belki anlaşılmaz aşklarını 

anlamamız için küçük bir ışık tutacaktır: "Aslında, Nâzım monogamdı. Birini severse 

-iyice severse- ona sadık kalmak isterdi. Sevemediği sıralarda da, sevilecek birini 

daldan dala arardı. Bunu bilinçle mi, içgüdüsüyle mi, can sıkıntısıyla mı yapardı? 

Daha ziyade kadınların ayartma çabasına kurban gittiğini, tanıdığım kadınların 

sözlü ve yazılı itiraflarından öğrenmiş bulunuyorum."

Nâzım 

Hikmet'in 

hayatındaki 

kadınlardan 

bahsedeceksek 

ilk önce elbette 

annesi Celile Hanım'ı anmalıyız.

Onun, annesi Celile Hanım'a düşkünlüğü 

malum... Babası ve annesi şiddetli 

geçimsizlik nedeniyle ayrılınca annesi ile 

yaşamaya başlayacak, o dönemde bahriye 

mektebinden tanıdığı Yahya Kemal'in şiir 

hocası olarak eve gelmelerinin sıklaştığı 

sırada annesiyle Yahya Kemal arasındaki 

yakınlaşmayı fark edecek ve bir gün Yahya 

Kemal'in paltosunun cebine bu yakınlığı 

onaylamadığını ifade eden şu notu 

bırakacaktır: "Hocam olarak girdiğiniz bu 

eve asla babam olarak giremeyeceksiniz".

Nâzım Hikmet'i bir kadın olarak güzelliği 

ve cazibesiyle ilk etkileyen Abdülhamit 

Devri'nin ünlü valilerinden birinin kızı 

olan Sabiha Hanım'dır. Nâzım hikmet 

Sabiha Hanım'ın ince güzelliğinden öyle 

etkilenmiştir ve bu hoş mısraları onun için 

yazmıştır:

“Aslında, Nâzım monogamdı. Birini severse ona sadık kalmak 
isterdi. Sevemediği sıralarda da, sevilecek birini daldan dala arardı."

CELİLE HANIM ANNESİ

sabİHA HANIM İLK AŞKI
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Gözleri siyah kadın o kadar güzelsin ki

Çok sevdiğim başına yemin ediyorum ben

Koyu bir çiçek gibi gözlerin kapanırken

Bir dakika göğsünün üstünde olsa yerim

Ömrümü bir yudumda ellerinden içerim

Gözleri siyah kadın o kadar güzelsin ki
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Gerek Darülfünun'dan mezun ilk kadın olması gerekse edebiyat dünyasına 

kazandırdığı eserleriyle döneminin önemli isimlerinden biri olan Şukufe Nihal 

Nâzım Hikmet'i çok etkiler. Yine dönemin önemli yazarlarından biri Halide 

Nusret Zorlutuna Bir Devrin Romanı adlı eserinde Nâzım Hikmet'in Şukufe 

Nihal'e duygularıyla ilgili şunları yazar: "Şükufe Nihal okuduktan sonra, 

gülerek kâğıdı bana verdi. Bugün gibi hatırlıyorum, kâğıtta şairin o delişmen 

yazısıyla aynen şu kelimeler yazılıydı: Ben sizin için çıldırıyorum, siz bana aldırış bile 

etmiyorsunuz!" 

Halide Nusret Zorlutuna'nın kız kardeşi İsmet Kür ise, Şükufe Nihal'i şöyle anlatır: "Şükufe Nihal 

hemen her görenin aşık ya da hayran olduğu kadınlardandı. Güzel denemezdi pek. Gözleri çukurdu 

ve ufaktı… Boyu hiç uzun değildi. Beden çizgileri dikkati çekmekten uzaktı. Ne ki, zarifti, her 

zaman bakımlı ve çok şıktı. Dünyaya metelik vermeyen, kendine çok güvenen bir havası vardı". 

Nâzım'ın Bir Ayrılış Hikâyesi şiiri onun için yazılmıştır:

ŞUKUFE NİHAL ÇILDIRASIYA SEVDİĞİ

"Erkek kadına dedi ki:

-Seni seviyorum,

ama nasıl,

avuçlarımda camdan bir şey gibi kalbimi sıkıp

parmaklarımı kanatarak

kırasıya

çıldırasıya…

Erkek kadına dedi ki:

-Seni seviyorum,

ama nasıl,

kilometrelerle derin, kilometrelerle dümdüz,

yüzde yüz, yüzde bin beş yüz,

yüzde hudutsuz kere yüz…

Kadın erkeğe dedi ki:

-Baktım

dudağımla, yüreğimle, kafamla;

severek, korkarak, eğilerek,

dudağına, yüreğine, kafana.

Şimdi ne söylüyorsam

karanlıkta bir fısıltı gibi sen öğrettin bana...

Ve ben artık biliyorum:

Toprağın -yüzü güneşli bir ana gibi-

en son en güzel çocuğunu emzirdiğini...

Fakat neyleyim

saçlarım dolanmış

ölmekte olan parmaklarına

başımı kurtarmam kabil

değil!

Sen yürümelisin,

yeni doğan çocuğun

gözlerine bakarak...

Sen yürümelisin,

beni bırakarak…

Kadın sustu.

SARILDILAR

Bir kitap düştü yere…

Kapandı bir pencere…

AYRILDILAR”

anı
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Nâzım Hikmet ve arkadaşı 

Vâlâ Nurettin komünizm 

tutkusuyla 1921'in Eylül ayında 

Trabzon Limanı'ndan 

Sovyetler Birliği'ne giderler. 

Burada, İstanbul'dan komşu 

oldukları Nüzhet Berkin'le 

karşılaşırlar. Nazım'ın 

İstanbul'dan beri tanıyıp 

hoşlandığı Nüzhet Hanım'la 

aşk kaçınılmazdır. Nâzım 

Hikmet kıskanç bir âşıktır. 

Nüzhet Hanım'a karşı duyduğu 

bu tutkulu kıskançlık ona 

Gövdemdeki Kurt şiirini 

yazdırmıştır:

Nüzhet Hanım'la evlendiler. Fakat Nâzım Hikmet'in ideolojik görüşleri zor bir hayat 

yaşamalarına sebep oluyor ve bu durum Nüzhet Hanım'ı çok yıpratıyordu. Nüzhet 

Hanım'ın "Bizim de herkes gibi bir yuvamız, cici bici bir evimiz olsun istemez misin 

Nazım? Her akşam ben evimizde seni bekleyeyim, huzur içinde yaşayalım. Sana mı 

kaldı dünyayı düzeltmek?" sözleri sanırım Nâzım Hikmet'in en büyük hayal kırıklığı 

olur ve yaşadığı hayal kırıklığı ile şu meşhur şiirini kaleme alır:NÜZHET HANIM İLK EŞİ

"Sen

benim

minare boyunda çam gövdeme,

yumuşak

beyaz

bir kurt gibi girdin,

kemirdin!

Ben

barsaklarında solucan Makdonaldı besleyen

İngiliz amelesi gibi taşıyorum

seni içimde”

“O mavi gözlü bir devdi,

Minnacık bir kadın sevdi.

Kadının hayali minnacık bir evdi,

bahçesinde ebruli

hanımeli

açan bir ev.

Bir dev gibi seviyordu dev,

Ve elleri öyle büyük işler için

hazırlanmıştı ki devin,

yapamazdı yapısını,

çalamazdı kapısını

bahçesinde ebruli

hanımeli

açan evin.

O mavi gözlü bir devdi,

Minnacık bir kadın sevdi.

Mini minnacıktı kadın.

Rahata acıktı kadın

yoruldu devin büyük yolunda.

Ve elveda! deyip mavi gözlü deve,

girdi zengin bir cücenin kolunda

bahçesinde ebruli

hanımeli

açan eve.

Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev,

Dev gibi sevgilere mezar bile olamaz:

bahçesinde ebruli

hanımeli

açan ev…”

anı
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Nâzım 1928 yılında 

Türkiye'ye döndükten 

sonra kadınlara mesafeli 

durma kararından şöyle 

bahsetmektedir: 

"Kadınlarla bir daha ciddi 

bir ilişkiye girmemeye 

karar verdim. Her an 

hapse girebilirdim. 

Kesinlikle 

evlenmemeliydim." Ama 

karşısına Piraye 

çıkacaktır. Yıl 1930… 

Piraye Nâzım Hikmet'in 

kız kardeşi Samiye'nin 

arkadaşı Piraye iki 

çocuklu (Suzan ve Memet) 

24 yaşında bir kadındır. 

Başlangıçta Piraye'nin 

ailesi de, Nazım'ın ailesi de 

farklı nedenlerle 

istemeyeceklerdi bu 

ilişkiyi. Her şeye rağmen 

evlendiler ve Nâzım'ın her 

türlü ilgisizliğine, 

ihanetlerine, 

vazgeçişlerine karşı Piraye 

büyük bir vefa örneği 

sergileyerek onu sevmeye 

devam etti. Nazım da en 

güzel şiirlerini bu 

dönemde yazdı.

PİRAYE EN VEFALISI

 “Yavrum! 

Uyuyamıyorum!

Görünmez kuşlar ötüyor

üstünde kızıl ağaçların.

Alevli bir duman gibi tütüyor

Gözlerimde saçların!

Saçların altın

dudakların nar

koyu kehribar

gözlü sevgilim

Çıkacağımdan

emin değilim.”

Senin adını

kol saatimin kayışına tırnağımla kazıdım.

Malum ya, bulunduğum yerde

ne sapı sedefli bir çakı var,

(bizlere âlâtlı katıa verilmez)

ne de başı bulutlarda bir çınar.

Belki avluda bir ağaç bulunur ama

gökyüzünü başımın üstünde görmek bana

yasak…”

Fransa'dan dönen dayısının kızı Münevver ile yakınlaşmaları elbette Piraye için 

bir yıkımdı ama Nâzım'ı sevmekten vazgeçmeyecekti. Nâzım ise Münevver 

Hanım'a o meşhur mısraları yazmıştır bile:

münevver andaç kızıl saçlı güzel

“sen esirliğim ve hürriyetimsin,

çıplak bir yaz gecesi gibi yanan etimsin,

sen memleketimsin.

Sen ela gözlerinde yeşil hareler,

sen büyük, güzel ve muzaffer

ve ulaşıldıkça ulaşılmaz olan hasretimsin

Hoş geldin kadınım benim hoş geldin

yorulmuşsundur;

nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını

ne gül suyum ne gümüş leğenim var,

susamışsındır;

buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim

acıkmışsındır;

beyaz ketenli örtülü sofralar kuramam

memleket gibi yoksuldur odam."

anı
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Nazım, Birinci Dünya 

Savaşı sonlarında, yazar 

Suat Derviş'i tanımıştır. 

Suat Derviş'in mücadeleci 

kişiliğinden gücünden 

inadından etkilenmiş benim de en sevdiğim şu 

güzel şiiri Suat Hanım için yazar:

Vera Tulyakova... Kendinden 30 yaş küçük 

sarışın bir genç kız, 1955'te hazırladığı bir 

film için yardım istemiştir. "Saçları 

saman sarısı, kirpikleri mavi, kırmızı dolgun dudaklı bu kız" çok etkileyicidir. 

İlk görüşte âşık olmuştur Nazım. Vera evlidir ve bir çocuğu vardır. Ancak 

ayrılır ve 18 Kasım 1960'ta Nazım'la evlenirler. Artık tüm şiirleri Vera içindir.

SUAT DERVİŞ MÜCADELECİ KİŞİLİK vera son aşk

Ağlasa da gizliyor gözlerinin yaşını;

Bir kere eğemedim bu kadının başını.

Kaç kere sürükledi gururumu ölüme

Fırtınalar yaratan benim coşkun gönlüme.

Cevapları öyle heyecansız ki onun,

Kaç kere iman ettim, hiçliğine ruhunun.

Kaç kere hissettim ki, yine bu gece gibi

Güzelliğin önünde, dolup, çarpmalı kalbi

Ne mehtabın aksine yelken açan bir sandal

Ne de ayaklarında kırılan ince bir dal

Onun taştan kalbini sevdaya koşturmuyor.

Bir çiçeğin önünde bir dakika durmuyor…”

"Oka ırmağından öğrendim hasretlerinin dalgın deliliğini.

Yaz geceleri Oka ırmağı

             ince kumları ve sedefleriyle

                        ak bir kadını yıkayarak

aktı odamda kalın kütüklerinin arasında

iri iri damlalarıyla yağmur üzüm salkımıydı doğum gününde

senin

                  şaşkın ve sırılsıklam durdum önünde senin

                              altın kubbeli bir ağaçtın

                              denizin ortasında

ilk ergenlik düşümden geliyorum sana

bu şehrin bana verdiği en tatlı yemiş en akıllı söz en insan sokaksın

                 günlük güneşlik rüzgârım benim

                 saçları saman sarısı kirpikleri mavi karım benim”

Vera'ya

"Gülüm çıkar yataktan bir kayısı gibi çıplak

Mavi afişteki güvercin gibi aktır sabah karanlığında”

Sabah Karanlığı

"İçimde mis kokulu

Kızıl bir gül gibi duruyor zaman,

Ama bugün cumaymış, yarın cumartesiymiş,

Çoğum gitmiş de azım kalmış, umurumda değil”

Vera İçin

Tuğba Nagihan ÖZARSLAN

Vera'nın Uykudan Uyanışı

"uyandın gülüm

             iskemleler uyandı

         köşeden köşeye koşuştular

     masa da öyle

doğrulup oturdu kilim

            nakışları açıldı katmer katmer

ayna seher vakti gölü gibi uyandı

açtı kocaman mavi gözlerini pencereler

           uyandı balkon

toparladı bacaklarını boşluktan

          tüttü karşı damda bacalar

   kaldırımlar akasyalar ötüştü

                           bulut uyandı

attı göğsündeki yıldızı odamıza

                 evin içinde dışında uyandı aydınlık

           doldu saçlarına senin

dolandı çıplak beline ak ayaklarına senin”

anı
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epimiz, 

Hbaşımıza 

gelen 

olumsuz durumlar 

sonucunda zaman 

zaman sıkıntılı 

dönemler yaşarız. 

Söz konusu sıkıntının 

her ne kadar kaynağı 

yaşadığımız olay ya 

da içinde 

bulunduğumuz 

durum olsa da süreci 

etkileyen asıl önemli 

şey duruma ne 

şekilde baktığımız 

veya olayları nasıl 

algıladığımızdır. Bakış 

açımız, baktığımız 

yerde bize ne 

gördüğümüzü 

söyleyen bir aracıdır. 

İçinde bulunduğumuz 

koşulların iyi veya 

kötü olması, olumlu 

veya olumsuz olması 

durum belirlemesi 

yapmada elbette 

önemlidir ancak tek 

veri değildir. Çünkü 

olaylara, durumlara 

hatta genel olarak 

hayata ne açıdan 

baktığımız, orada 

gördüğümüz şeyin 

gerçekte ne olduğunu 

anlatmada önemli bir 

unsurdur. 

Çevremizdeki ve 

yaşamımızdaki olay-

ları, durumları 

yorumlayan, onları 

anlamamızı sağlayan, 

kısacası bakış açımızı 

oluşturan şey ise 

beynimiz ya da genel 

adıyla bilişsel 

sistemimizdir.

İnternet üzerindeki 

sosyal paylaşım 

platformlarında, “Bu 

resme bakın: genç bir 

kız mı görüyorsunuz 

yoksa yaşlı bir cadı 

mı?” veya “Şimdi bu 

görüntüye bir de 

tersten bakın, 

bambaşka bir şey 

göreceksiniz.” gibi 

görsel paylaşımlara 

rastlamışsınızdır. Bu 

görseller sizin bakış 

açınızı belirlemeye ya 

da sizi bazı şeylerin 

göründüğünden farklı 

olabileceğine ikna 

etmeye çalışır. Çünkü 

hayat tıpkı o 

fotoğraardaki gibi 

bazen olumlu bazen 

olumsuz algılanabilir. 

Bir durum aynı anda 

hem olumlu hem 

olumsuz nitelikler 

barındırabilir. 

Büyük resme 

bakarken sadece bir 

noktaya odaklanmak 

resmi gerçekçi 

değerlendirmemiz 

konusunda bazı 

verileri gözden 

kaçırmamıza neden 

olabilir. Yukarıda 

bahsettiğim her iki 

duygu türünün de 

aşırı yoğunluğu; 

durumu nesnel 

şekilde 

değerlendirmemizi, 

koşulları somut 

olarak 

yorumlamamızı 

engelleyici bir hâl 

alabilir. Oysaki 

resmin tamamını 

görebilmek gerçekçi 

düşünmeyi gerektirir. 

Bazen o görsellerde 

bahsedilen genç kız 

ya da cadı dikkatimizi 

kendisine öyle çeker 

ki durumun 

barındırdığı 

alternatieri göremez 

hâle geliriz. Bu 

nedenle hadi gelin, 

bakış açımızın duygu, 

düşünce ve 

davranışlarımızda 

hangi yollarla ortaya 

çıktığına bakalım.

Olayları ve durumlar, 

yorumlayan bilişsel 

sistemimiz her 

zaman en doğru ve 

en gerçekçi yorumu 

yapamayabilir. Yani 

beynimiz hata 

yapabilir. Nasıl mı?

DÜŞÜNCELERİMİZ Duygu ve Davranışlarımızı

NASIL ETKİLİYOR?
Yandaki resimde üst 

üste duran yatay 

çizgilerden 

hangisinin daha uzun 

olduğuna karar 

verdikten sonra 

çizgileri ölçüp 

hangisinin daha uzun olduğunu görebilirsiniz.

Bu resimde yatay çizgiler eğri büğrü mü gidiyor,      

yoksa aslında çizgiler birbirine paralel mi?

Gri   

halkanın 

hangi kısmı 

daha koyu 

renkte?

Son olarak nasıl 

oluyor da gerçekte 

olmayan bir üçgeni 

var olarak 

görebiliyoruz?

Bir durum aynı anda hem olumlu hem olumsuz 

nitelikler barındırabilir.  Büyük resme bakarken sadece 

bir noktaya odaklanmak resmi gerçekçi 

değerlendirmemiz konusunda bazı verileri gözden 

kaçırmamıza neden olabilir. 

Olumlu bakış 

açısı sevinç, 

mutluluk, 

huzur, umut 

gibi duygular 

oluştururken 

olumsuz bakış 

açısı üzüntü, 

öfke, 

umutsuzluk, 

karamsarlık 

gibi duygular 

oluşturur.

Görüldüğü gibi, herhangi bir durumu veya olayı 
yorumlamamızı sağlayan bilişsel sistemimiz 

duruma ilişkin ipuçlarını bazen gerçekte 
olduğundan farklı değerlendirip durumu gerçekte 
olduğundan farklı algılayabilir. Bu durum, bilişsel 

sistemimizin mükemmel olmadığını, zaman zaman 
yorumlama hataları yapabileceğini gösterir.
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Tüm bunların üzerine 

bir de içinde bulun-

duğumuz duygu 

durumu eklenince 

bazı somut şeyleri 

yeterince objektif 

değerlendirememek 

oldukça doğaldır. Bu 

olgu öfkeden 

burnunun ucunu 

görememek, 

şaşkınlıktan ne yapa-

cağını bilemez duru-

ma gelmek, gözlerini 

kan bürümek, 

dünyaya at gözlükleri 

ile bakmak gibi 

ifadelerle deyimleri-

mizde bile yer almış-

tır. Anlaşılan, geçmiş-

ten bu yana insanoğ-

lu olarak yoğun 

duygularımıza yenik 

düştüğümüz, olayları 

nesnel olarak 

değerlendirmeyi 

başaramadığımız 

zamanlar olmuş.

Bu durum olumlu 

duygularımız için de 

geçerli. “Dünyaya 

pembe gözlüklerle 

bakmaya” başlamışız 

bazen, bazen de “aşk 

gözlerimizi kör” 

etmiş.

Olumlu duygular 

genel olarak bize çok 

zarar vermez. Bu tür 

duyguların etkisinde 

fazla kaldığımızda 

gerçeği olduğundan 

bir parça farklı algılı-

yor olsak da düşün-

sel ve ziksel olarak 

gücümüz, enerjimiz 

yerinde olduğu için 

durumu hâlâ net 

olarak değerlendire-

bilir ve alternatif 

çözümler üretebi-

lecek hâlde oluruz. 

Oysa olumsuz 

duygular bizi 

düşünsel ve ziksel 

olarak olumsuz 

etkiler. 

Resmin tamamı 

yerine olumsuz olan 

tarafına kilitlenmek, 

durumu düzeltmek 

için düşünme ve 

çözüm üretme 

yetimizi kısıtlar 

zaman zaman.

Kendimizi bıkkın ve 

çözümsüz hisset-

tiğimiz anlarda 

aklımızdan olumsuz 

düşünceler geçer. 

Bunlar akla hızlıca 

gelen, o duygu hâli 

sona erdiğinde 

unutulan küçük 

sloganvari cümle-

ciklerdir. Genellikle 

kendimizle ve dünya-

ya bakış açımızla ilgili 

tarzımızı yansıtırlar ve 

en önemlisi her 

zaman gerçekçi 

olmazlar. Abartılı, 

durumu gereğinden 

fazla kişiselleştiren, 

çok fazla genelleyici 

ve çeşitli gerçeklik 

saptırmaları içeren 

cümlecikler olabilirler.

“Bugün yolda 

arkadaşımı gördüm. 

Ama o bana selam 

bile vermeden geçip 

gitti. Sanırım onu 

kıracak bir şey 

yaptım.”

“Sınavım kötü 

geçecek, ben bu 

bölümde okuyacak 

kadar akıllı biri 

değilim.”

“Yine hata yaptım. 

Bu işi doğru dürüst 

yapmayı asla 

öğrenemeyeceğim.”

Hatta bazen canımız 

çok sıkkın olduğunda 

kendi kendimize, ara-

da bir de olsa şöyle 

mırıldanıyor olabiliriz:

“Kimse beni 

sevmiyor.”

“Herkes beni 

yargılıyor.”

“Her şeyi berbat 

ediyorum.”

Bunlar bizi 

engelleyen, 

moralimizi daha da 

bozup olayları 

serinkanlılıkla 

değerlendirme ve 

çözüm bulma 

yollarımızı tıkayan 

düşüncelerdir. 

Sıkıntımız arttıkça bu 

tür olumsuz 

düşünceler de artar 

ve bu tür düşünceler 

arttıkça onlara daha 

fazla inanmaya 

başlarız. Bu tür 

düşüncelere sahip 

olmamızın çeşitli 

nedenleri vardır. 

Bazen tesadüfen 

olumsuz olaylar üst 

üste gelir. Bu da 

bizde durumun kötü 

gideceğine ilişkin bir 

izlenim bırakır. Daha 

sonra bunlar 

sorgulanmaksızın 

kabul edilen 

düşünceler hâline 

gelip bizi engelleyici, 

çözüm yollarını 

tıkayıcı bir hâl alabilir. 

Bu durum bir kısır 

döngü halinde gitgide 

artan bir olumsuz 

ruh halini 

beraberinde getirir.

Moralimiz 

bozuk oldu-

ğunda daha 

hızlı yorulur, 

kendimizi daha 

güçsüz 

hissederiz. 

Enerjimiz daha 

azdır. Sorunu 

giderecek 

çözüm 

önerilerini 

üretmek bile 

başlı başına 

bir güç 

gerektirir fakat 

bu anlarda o 

gücü içimizde 

bulamayız. 

Düşünce

Duygu Davranış

Düşünce, duygu ve 

davranışlarımız bir bütün 

halindedir. Her biri bir 

diğerini etkiler. Olumsuz 

bir duygu durumu 

içerisinde olduğumuzda aklımızdan geçen olumsuz 

düşünceler moralimizin daha da bozulmasına
neden olur. Moralimizin bozulması ise çoğunlukla 

durumu düzeltmeye yarayacak yapıcı davranışlar yerine 

canımızı sıkan ve durumu bizim için daha da zorlaştıra-

cak davranışlar içine girmemize neden olur. Olumsuz 

davranışlar bazen olumsuz olayların başımıza gelmesi-

ne de neden olur. Örneğin gireceğimiz sınavda çok ba-

şarısız olacağımıza ilişkin sorgulamaksızın kabul ettiği-

miz bir düşünce, sınava çalışma motivasyonumuzu 

düşürür ve sonuçta korktuğumuz şey başımıza gelir.

Ya da insanların bizimle ilgilenmeyeceğini düşünüp 

onlara karşı ilgisiz kaldığımızda da korktuğumuz 

başımıza gelir:

DURUM 

DURUM 

DÜŞÜNCE 

DÜŞÜNCE 

DUYGU 

DUYGU 

DAVRANIŞ

DAVRANIŞ

Sınavdayım.

Hoşlandığım

kişinin yüzü

asık, benimle

ilgilenmiyor.

Hata yapmamalı-

yım. Düşük not

alırsam bu  

sonum olur, 

asla düzeltemem.

Benimle kimse

ilgilenmez, 

zaten çok itici

biriyim.

Karşımdaki insana 

verebileceğim

hiçbir şey yok.

Kaygı,

sıkıntı,

umutsuzluk

Üzüntü,

çaresizlik

Soruları doğru

dürüst okuma-

dan cevaplama-

ya çalışmak

Surat asıp

karşıdaki 

insanla 

ilgilenmemek.
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Oysa sadece olumsuzlara odaklanmak yerine durumun 

farklı yönlerini de aklımıza getirmek farklı duygu ve 

davranışlar sağlayabilir:

İçinde bulunduğumuz duygu durumunu “Öfkeli veya üzüntülü müyüm?” 

“Yoğun bir kaygı mı yaşıyorum?” gibi sorularla belirleyebiliriz.

Olumsuz düşünceleri mümkün olduğu kadar çabuk bir kenara yazmak 

genellikle işe yarar. Çünkü zaman geçtiğinde unutulma olasılıkları 

yüksektir.  Durumun tanımını “O anda aklımdan neler geçiyordu?”

yapmak olumsuz düşünceleri hatırlamakta çoğunlukla işe yarar. “O anda 

neredeydim?” “Ne yapıyordum?” “Yanımda kim(ler) vardı? Bu insan(lar) 

benim için ne ifade ediyor?”

Düşüncelerin gerçekçiliğini sorgulama aşamasıdır. “Bu düşündüklerim ne 

kadar gerçekçi?” “Böyle düşünmek bana ne katıyor?” “Bana yararlı 

düşünceler mi yoksa daha olumsuz hissetmeme mi yol açıyorlar?”

Daha gerçekçi, yararlı ve duruma uygun düşünceler bulmak. “Daha keyii 

olduğum bir anda ne düşünürdüm?” “Güvendiğim bir arkadaşıma bu 

düşüncemi söylesem bana ne derdi?” “Aynı şeyi sevdiğim bir arkadaşım 

bana anlatsa ona ne derdim?”

Olumsuz 

duygularımızla başa 

çıkmayı öğrenmek 

başlangıçta kolay
olmayabilir. 

Çektiğiniz güçlük 

cesaretinizi 

kırmasın. Olumsuz
düşünceleri 

yakalamak ve 

alternatif kirler 

üretmek      

herhangi bir
beceri gibidir. 

Alışkanlık hâline 

gelmesi zaman 

alabilir.

Unutmayın, temel amaç resmin tamamını görebilmek, bu amaçla 

düşüncelerinizi sağlıklı hâle getirip olumlu bakış açısı alışkanlığı edinmek 

için olumsuz düşünce kayıt formundan yararlanabilirsiniz.

Aşırı genellemek

Ya hep ya hiç şeklinde düşünmek 

(kutuplaştırmak)

Olumsuzlukları büyütmek 

(olumsuz süzgeç)

Olumluyu geçersiz kılmak

Karşımızdakinin zihnini okumak

Hatalı falcılık yapmak

Duygusal mantık yürütmek

Etiketlemek

Kişiselleştirmek

Felaketleştirmek

Görüldüğü gibi, durum hakkında alternatif düşünceler 

üretmek aynı durumu daha gerçekçi değerlendirmeye 

ve yapıcı davranışlar üretmeye yardımcı oluyor. Bu 

‘Pollyannacılık oynamak’ değil, var olan durumun daha 

somut ve nesnel bir değerlendirmesini yapmaktır. Yani 

bir anlamda resmin tamamını görebilmek için çaba sarf 

etmektir.

Ya da

DURUM 

DURUM 

DÜŞÜNCE 

DÜŞÜNCE 

DUYGU 

DUYGU 

DAVRANIŞ

DAVRANIŞ

Sınavdayım.

Hoşlandığım

kişinin

yüzü asık,

benimle

ilgilenmiyor.

Şu anda

kaygılıyım, bu yüzden 

böyle düşünüyorum.

Kaygı benim doğal

bir duygum, yaptığım şeyi

önemsediğimi gösterir.

Hata yapmam hiçbir

şey yapamayacağım

anlamına gelmez.

Şu anda

ilgilenmemesi

hiçbir zaman

ilgilenmediği

anlamına 

gelmez.

Geçen görüşmemizde

çok sıcak davranmıştı,

canı bir şeye 

sıkkın olabilir.

Rahatlama

Rahatlama

Soruları

daha

dikkatli

okuyup

cevaplamaya

çalışmak.

Kişi ile

ilgilenmek,

neden yüzünün

asık olduğunu

sormak.

Olumsuz hissettiğimiz anlarda var olan durumu ger-

çekçi değerlendirmede aşağıdaki yöntemler işimize 

yarayabilir:

1. Duyguyu Belirlemek

2. Düşünceleri Kaydetmek

3. Sorgulamak

4. Alternatif Düşünce Geliştirmek

Düşünce

Hataları
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 1.  Durumu yeterince değerlendirmeden acele sonuçlara mı varıyorum?

 2.  Böyle düşünmek beni nasıl etkiliyor?

 3.  Bu düşüncenin avantaj ve dezavantajları nelerdir?

 4.  Küçük bir olumsuzluğu genel bir doğruymuş gibi mi algılıyorum?

 5.  Tek bir olumsuz olaydan hareketle durumun kötü olduğuna ilişkin 

çıkarımlar mı yapmaya başlıyorum?

 6.  Ya hep ya hiç şeklinde mi düşünüyorum?

 7.  Olumlu olan taraarı göz ardı mı ediyorum?

 8.  Cevabı olmayan sorular mı soruyorum?

 9.  Sadece benim bakış açımın mı doğru olduğunu varsayıyorum?

10.  Durumu ve olayları kabul etmek ve bunlarla başa çıkmaya çalışmak 

yerine sadece söyleniyor muyum?

11.  Elimde yeterli veri olmadan karşımdakinin ne düşündüğünü tahmin 

etmeye mi çalışıyorum?

12.  Olayların olumsuz gideceğine ilişkin ön yargılarım mı var?

13.  Gerçeği duygularımdan yola çıkarak mı bulmaya çalışıyorum?

14.  Kendi kendime koyduğum mükemmeliyetçi kuralları gerçek ve 

değişmez olgular olarak mı varsayıyorum?

15.  Durumumu değiştirmek için elimden bir şey gelmeyeceğine mi 

inanıyorum?

16.  Benim hatam olmayan bir durumdan dolayı kendimi mi suçluyorum?

17.  Her şeyi çok kişisel olarak mı değerlendiriyorum?

18.  Mükemmel olmaya mı çalışıyorum?

19.  Deneyip görmek yerine falcılık mı yapıyorum?

20.  Durumu net olarak görüp değerlendirmeye çalışmak yerine sadece 

isimlendirmeye mi çalışıyorum?

Aylin ERTÜRK

psikoloji
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AŞI KARŞITLIĞI DOĞRU MU?

Aşılarda alümİnyum, cİva bulunduğunun öne sürülmesİ, 
küresel İlaç şİrketlerİnİn lobİ çalışması yapmaları gİbİ nedenlerle aşı karşıtlığı, 

son yıllarda artış gösterİyor

AŞININ 
İÇİNDE 
NE VAR?

AŞI KARŞITLIĞI 
NEDİR?

İç�nde zayı�atılmış 
ya da ölü m�krop ve 
v�rüs sıvısı bulunan 
aşı sayes�nde 
bağışıklık s�stem� 
ant�kor üret�r ve 
m�krobu tanıyarak 
hafıza hücreler� 
oluşturur. Vücuda 
hastalık m�krobu 
g�rd�ğ�nde m�krobu 
tanıyan savunma 
s�stem� m�kropları 
yok eder. Böylece 
hastalığın oluşma 
olasılığı sıfıra yakın 
olur. Aşı tedav� ed�c� 
değ�l, hastalık 
önley�c� olduğundan 
sağlıklı k�ş�lere 
yapılır. Aşının 
koruyucu etk� 
gerçekleşt�rmes� 
�ç�n uygun yaşta ve 
zamanda yapılması 
gerek�r. Kort�zon 
tedav�s�, 
radyoterap�, lösem�, 
verem, zatürre, 
böbrek yetmezl�ğ� 
durumlarında �se 
aşı uygulaması 
yapılmaz.

1998 yılında İng�l�z Dr.Andrew 
Wakefield’ın karma aşı (kızamık-
kızamıkçık-kabakulak) yaptıran 
çocuklardan bazılarında ot�zm 
bulgularına rastlandığını 
söylemes� �le bu tartışma 
başlamıştır. Tıp dünyası �se 
İng�ltere’de aşılanan 50000 
çocuk �ç�nde 12 çocukta ot�zm 
bulgusunun yeterl� kanıt 
oluşturmadığını söylüyor. 
Aşılarda alüm�nyum, c�va 
bulunduğunun öne sürülmes�, 
aşıların �y� araştırılmadan, 
yeterl� testlerden geçmeden 
p�yasaya sürülmes� ve aşıların 
yan etk�ler�n�n �y�ce 
araştırılmaması; b�r yandan da 
büyük, küresel �laç ş�rketler�n�n 
lob� çalışması yapmaları g�b� 
nedenlerden dolayı aşı karşıtlığı, 
son yıllarda artış gösterm�şt�r.
Dünya Sağlık Örgütüne göre aşı 
bırakılırsa salgın hastalıklar 
yen�den ortaya çıkab�l�r, aşı 
yaptırmayan ülkeler�n bağışıklık 
s�stem� çökeb�l�r. Öne sürülen 
“Ot�zme neden oluyor, �ç�nde 
alüm�nyum var.” g�b� görüşler�n 
c�dd� kanıtları yok ama y�ne de 
bu �ddalarla �lg�l� araştırmalar 
yapılmalı. Aşı �le �lg�l� tartışmalar 
devam ededursun, 

aşının son 300 yılın en öneml� 
tıbb� buluşlarından b�r� olduğu 

aslında �nkâr ed�lemez b�r 
gerçek. Aşı �le çocuk felc�, 

kızamıkçık, verem, menenj�t, 
hepat�t B ve daha b�rçok salgın 

hastalığın önüne geç�ld�ğ�n�; bu 
sayede toplu ölümler�n yok 

olduğunu söylemek mümkün. 
Aşı �le dünya genel�nde yılda    

25 m�lyon �nsanın ölümünün 
engellend�ğ� söyleneb�l�r. 

Dolayısıyla yaşam süres�n�n 
uzamasında ve �nsan sağlığının 

�y�leşmes�nde aşının katkısı 
büyüktür. İşte bu nedenlerle pek 

çok uzmana göre aşı 
yaptırmamak b�reysel terc�h 

olamaz.  Sözgel�m� kanserl� b�r 
hastanın, klas�k tıbbın tedav�s�n� 

reddetmes�, alternat�f tıbbı 
seçmes� b�reysel b�r hak olab�l�r. 

Ancak bulaşıcı hastalıkları 
önleyen aşı �ç�n böyle b�r hak 

düşünülemez.
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GRİP 
AŞISI 
OLDUM                                      
İŞE 
YARAMADI!

M�kroplar hızlı üreme, türleşme ve evr�mleşme özell�kle-
r�ne sah�pken gr�p aşıları da en düşük etk�ye sah�p 
aşılardır. Bu nedenle gr�p aşısı üzer�nden b�rçok ölümcül 
salgın hastalıkları önleyen aşılardan vazgeçme kararı 
almak kend�m�ze ve topluma zarar vermekted�r.

Feridun TEKİN

Tıp dünyasının bu duruma 
açıklaması şöyle:
Yüzlerce, b�nlerce gr�p v�rüsü 
olab�l�r. Yapılan gr�p aşısı,     
gr�p v�rüsüne uygun 
olmayab�l�r. 

TÜRK TABİBLERİ 
BİRLİĞİ’NİN (TTB) AŞI KARŞITLIĞI AÇIKLAMASI 

8 N�san 2018

Ülkem�zde aşı 
yaptırmayan a�le sayısının 
2011'de 183, 2016'da      
12 b�n, 2017'de �se 23 b�ne 
çıkmıştır.

G�derek artan aşı redd�ne 
karşı hem sağlık 
çalışanlarına hem halka 
çocukluk dönem� 
aşılarının önem�n� 
anlatmalıyız, farkındalığı 
artırmalıyız.

Zorunlu aşı yasasının 
çıkması �ç�n Sağlık 
Bakanlığı’nı harekete 
geç�rmek �ç�n “Aşı Candır” 
kampanyası başlatılmıştır.

Bazı aşıların �ç�nde 
bulunan c�valı b�leş�k 
(t�yomersal) c�vanın 

organ�k formudur ve 
ot�zm yaptığına �l�şk�n 
h�ç b�r b�l�msel kanıt 
yoktur.

Aşılarda domuz jelat�n� 
bulunduğu �dd�ası �se 
kolaylıkla açıklığa 
kavuşturulab�l�r.

Sağlık Bakanlığı 
mevzuatta aşılama 
konusunda bel�rs�zl�ğ� 
sona erd�rmel�, 
kamuoyuna aşı savunu-
culuğu yapmalıdır.

Aşıların gel�şt�r�lme 
sürec�, d�ğer ürünlere 
göre çok daha t�t�z b�r 
çalışma �le 
yürütülmel�d�r.
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 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ tarih

zekâsını ve cesaretini ispat etmiş olur. 

Öldürülen gergedandan bahsederken “Bir ala 

doğan gergedanın bağırsaklarını yemektedir.” 

ifadesiyle o güçlü hayvanı Oğuz Kağan’ın ne 

hale getirdiği ve o yenilmez sanılan yaratığın 

bedeninin artık kuşlara yem olduğu dile 

getirilerek söz konusu hayvan küçümsenmek-

tedir. Bu daha sonra Oğuz Kağan’a karşı gele-

cek, onunla mücadele edecek olan düşmanla-

rın akıbetine bir örnek teşkil etmektedir. 

“Büyük ve yaman bir canavardı.” sözü ile 

yırtıcılığı ve korkunçluğu anlatılmaya çalışılan 

gergedan, belli ki o devirde yöre insanının 

bildiği en korkunç hayvandı. Bu destanda en 

korkunç hayvan olarak 

gergedanın seçilmesi 

oldukça ilginçtir. Des-

tanda adı geçen kor-

kunç yaratık hayali, 

mitolojik bir hayvan 

olan ejderha olabilirdi. 

Fakat Oğuz Kağan Des-

tanı, özellikle sıcak ve sulak yörelerde yaşayan 

gergedanı, korkunç hayvan olarak seçmekle 

toplumun ne kadar gerçekçi olduğunu da 

ortaya koymaktadır.

Gergedan, ormanda yaşayan yırtıcı hayvanlar-

dan aslan, kaplan ve benzeri hayvanların 

kendisine kolay kolay yaklaşamadığı, yaklaş-

maya cesaret bile edemediği adeta orman-

ların yenilmez hayvanlarıdır. Oğuz Kağan, bu 

korkunç, güçlü ve yenilmez hayvanı avlayabil-

mek için ağaca önce bir geyik, sonra da bir ayı 

bağlayarak tuzak kurar. Üçüncü kez ise kendi-

sini ağaca bağlar ve gergedan gelince bir 

vuruşta onu öldürür. Böylesi güçlü bir yaratığı 

tek vuruşta öldürebilmek de güçlü olmanın 

başka bir hâli sayılabilir. Oğuz Kağan, tuzak 

kurarak hem yeteneğini hem de gücünü 

kullanmak suretiyle güçlü bir yaratığı, bir 

vuruşta öldürerek hem halkı zulümden 

kurtarır hem de kendi gücünü, 

Türklerde kurttan sonra ikinci öneme sahip olan hayvan geyiktir. Geyik 

kelimesi, Divan-ı Lugat’it Türk’te “ıwık” olarak geçmektedir. Bu kelime 

ayrıca, “keyik” biçiminde yaban hayvanı, av hayvanı ve av karşılığı olarak 

kullanılmıştır.

Orta Asya insan topluluklarının inanç dünyasında 

tarih öncesi çağlardan beri geyik vardır ve kutsal 

sayılmıştır. Çeşitli sanat eserlerinde, daha çok taşına-

bilir boyuttaki göçebe eşyaları üzerinde en çok görü-

len hayvanlardan biri geyiktir. Niksar Çöreği Büyük 

Tekkesi portalinde (taç kapı, giriş kapısı) diz çökmüş 

durumdaki geyik figürü, Bektaşi gelenekleriyle 

açıklanır. 

Çin kaynaklarında da Türklerin geyikle ilgili efsanele-

rinden bahsedilmektedir. Bu geyik dişidir, dişi ruh durumundadır. Dişilik ise 

doğurganlığın, bereketin ve de narin, yani daha zayıf olmanın ifadesidir. 

Oğuz Kağan Destanı’nda da kolay avlanan ve basit bir söğüt dalıyla bağla-

nabilen hayvan olması çok eski Türk kültürünün izlerini taşıdığını gösterir.

Gergedan, Oğuz 

Kağan Destanı’nda 

“Etrafına korku 

saçan, ormandaki 

hayvanları ve sürü-

leri yiyen, insanlara 

eziyet veren çok 

korkunç ve de pek 

yaman bir canavar” 

olarak tarif edilir.
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Türklerin geyiğe 

verdikleri önem 

Orhun 

Abideleri’nden 

anlaşılmaktadır. 

Tonyukuk 

Abidesi’nin 

güney 

cephesinde; 

“Geyik yiyerek, 

tavşan yiyerek 

oturuyorduk.” 

ifadesinden 

geyiğin Türkler 

için önemli 

olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Bilge Kağan 

Abidesi Batı 

cephesinde 

geçen “Dağda 

yabanî geyik 

gürlese öylece 

mateme gark 

oluyorum.” 

ifadesinden 

geyiğin dağda 

yaşayan yaban  î

bir hayvan 

olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Türklerin 

yaşadığı 

bölgelerde çok 

fazla geyik 

olması 

sebebiyle geyik 

hem taşıyıcı ve 

çekici olarak 

kullanılan hem 

Katır, destanda yük taşıma aracı olarak belirtilmiştir. 

Öküz gibi güçlü olduğundan ağır yükleri taşımakta 

kullanılır. “Oğuz Kağan’ın askerlerine, maiyetine ve halkı-

na öyle büyük ganimet düştü ki yüklemek ve götürmek 

için at, katır öküz az geldi.” cümlesiyle zikredilir. Katır, 

at ile eşeğin birleşmesi sonucunda attan doğan bir 

hayvandır ve doğurgan değildir. Hem attan hem eşek-

ten daha güçlüdür ve zor arazi şartlarında kolayca yol 

alabilir, taşıma gücünden yararlanılır. Bu sebepten 

ötürü Asya’nın zor şartlarına daha çok uygundur. 

Oğuz Kağan Destanı’nda bir kez zikredilmiştir.

Koyun sembolik olarak 

zikredilir. Ak koyun daha 

makbul olanın, üstün tutulanın  

ve sağ yönün simgesi olurken 

kara koyun ikinci sınıf olarak 

nitelendirileni, önemi daha az 

olanı simgeler. Oğuz Kağan 

Destanı’nda “Sağ yanıma kırk 

kulaç direk diktirdi; üstüne bir 

altın tavuk koydu; altına bir ak 

koyun bağladı. Sol yanına kırk 

kulaç direk diktirdi, üstüne bir 

gümüş tavuk koydu; dibine bir 

kara koyun bağladı.” ifadeleri 

geçmektedir. Konar göçer 

toplumların en önemli malları 

sürüleridir. Bu, göçebe Türk 

topluluklarında at, sığır, koyun 

sürüsü olarak karşımıza çıkar. 

Birçok göçebe topluluk bu 

sürülerden ancak birisiyle 

ilgilenir fakat Türkler bunların 

hepsi ile ilgilenirler.  Bu sürüler-

den koyun da Türk toplumunun 

yaşantısında önemli bir yer 

tutar. Bayramlarda, şölenlerde, 

çeşitli kutlamalarda koyunun 

etinden kurban olarak sıkça 

yararlanılır. Ayrıca sütünden ve 

derisinden de yararlanılan 

önemli bir hayvandır. Sağ yana 

ak koyun bağlanması, Türklerde 

sağ yönün 

üstünlüğünü 

göstermektedir. Ak 

koyun aydınlığın 

simgesidir. Kara 

koyun ise tam 

tersidir. Sağ tarafın 

üstünlüğü İslamiyet 

ile birlikte Türklerde 

hiç değişmemiştir. 

Koyun kültürünün Türklerde çok önemli bir yer tuttuğunu Doğu Anadolu’da yaşamış olan Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletlerinden miras kalan ve Orta Asya’da çok sayıda bulunan koyun ve koç başlı heykellerden de görebiliriz. 

de etinden 

yararlanılan    

bir hayvan 

olmuştur.       

Bazı Türk    

boyları  

soylarının 

geyikten 

türediğine bile 

inanır. 

Emel ÖZÇELİK
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Zayıflayalım
Kilo vermek ve sağlıklı zayıflamak için birçok 

beslenme yöntemi bulunuyor. Bu yöntem-

lerin her ne kadar farklı yollar sunsa da 

birtakım temel prensipler yönünden ortak 

yöntemler olduğu söylenebilir. Örneğin 

hiçbir sağlıklı beslenme yöntemi tuz ve 

şekeri dilediğiniz kadar tüketebileceğinizi 

söylemez ya da yemeğinizi yavaş ve 

sindirerek yemeniz gerektiği konusunda 

yine bütün uzmanlar aynı fikirdedir.

Sağlıklı kilo verme 

sürecinde dikkat 

etmeniz gereken temel 

faktörleri birkaç başlık 

altında toplamak 

gerekirse ilk madde 

kalorisi az, yağ ve 

karbonhidrat miktarı 

düşün besinleri 

seçmeniz gerektiğidir. 

Kurabiye, pasta, börek, 

beyaz ekmek gibi 

yiyeceklerde 

karbonhidrat miktarı 

oldukça yüksektir.  

Uygulayacağınız diyet 

programında 

besinlerdeki yağ 

oranının ortalama       

% 30 civarında olması 

gerekir. Dolayısıyla 

yukarıda saydığımız 

yiyecekler yerine 

kalorisi düşük besinleri 

koyduğunuzda vücut 

bu besinleri 

koyduğunuzda vücut 

bu besinleri enerjiye 

daha çabuk 

dönüştürür ve bunları 

daha kolay yakar.

Sağlıklı beslenmede hemen herkesin 

mutabık olduğu ikinci madde bol bol 

meyve ve sebze tüketilmesi gereği. 

Meyve ve sebzelerin vücuda sayısız 

faydası vardır. Bu yiyecekler bağışıklık 

sistemimizi güçlendirerek 

enfeksiyonlara karşı koruma sağlar, 

kemik sağlığı ve gelişimine fayda sağlar, 

kalp hastalıklarına karşı vücudu 

güçlendirir. Ayrıca taze meyve ve 

sebzeleri tüketmek kendimizi daha 

enerjik hissetmemizi de sağladığından 

yaşam kalitemizi artırır.

Zayıflamak sizin için motive edici bir güç 

olsa da asıl önemli olanın sağlıklı 

beslenme alışkanlığı edinmek ve bunu 

bir yaşam biçimi hâline getirmek olduğu 

unutulmamalıdır. Yanlış beslenmenin 

damar hastalıklarından kalp 

rahatsızlıklarına ve hatta kansere kadar 

pek çok rahatsızlığa yol açtığını artık 

hepimiz biliyoruz. Kötü beslenme 

alışkanlıklarınızı değiştirmek, bunları 

sağlıklı alternatiflerle takas etmek için 

işte mutfağınızdan eksik etmemeniz 

gereken yiyecekler...

 Sağlıklı 

beslenmeyi

yaşam tarzı haline

getirdiğimizde 

hem sağlıklı 

                hem lezetli 

         yemekler 

    pişirebiliriz.
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Avokado: Metabolizmayı hızlandıran avokado, 

aynı zamanda kadınlarda ve                       

erkeklerde kilo kaybından                               

sorumlu hormonları artırıyor.

Yaban Mersini: 

İçinde yüksek 

miktarda antiok-

sidan bulunduran 

yaban mersini kilo 

artışına neden olan 

toksinlerin vücuttan 

atılmasına yardımcı 

oluyor.

Hindistan cevizi: Midede 

uzun süre kalarak tokluk 

hissinin uzun sürmesini sağlıyor 

ve karaciğerin çalışma hızını % 

30 artırıyor.

Nar: Tam bir 

antioksidan 

hazinesi olan 

nar, vücuttaki 

toksinlerin 

atılmasına 

yardımcı olarak 

iştahı azaltıyor.

Greyfurt: Oldukça az 

kaloriye sahip olan greyfurt, 

yüksek oranda su 

içerdiğinden doygunluk 

hissi veriyor.

Kavun: 200 gramında 60 kalori bulunan kavun, yüksek posa içeriği ile kan şekerinin düşmesini ve uzun süreli 

tokluk hissi sağlıyor.

Muz: İçerdiği 

çözünür posa 

sayesinde hem 

tokluk sağlıyor 

hem de 

bağışıklık 

sistemini 

güçlendiriyor. 

Kilo vermeye 

yardımcı olması 

için de özellikle 

kahvaltıda 

tüketilmesi 

öneriliyor.

Sarımsak: Sarımsak yağ yakıcı, 

metabolizma hızlandırıcı ve 

bağışıklık güçlendirici olmak gibi 

pek çok özelliğe sahiptir. Düşük 

kalori içeren sarımsağı yemek ve 

salatanıza ekleyerek 

tüketebileceğiniz gibi çay şeklinde 

de hazırlayabilirsiniz. 1 bardak 

kaynamış suyun içine ezilmiş 

sarımsak ekleyip 10 dakika 

bekledikten sonra                      

süzüp                                 

tüketebilirsiniz.

Domates: Kilo vermede en etkili 

besinlerden biri de domatestir. Domates       

likopen açısından zengin bir           

besindir. Kahvaltıla-                               

rınızda omletle                                                     

ya da ızgarada                                    

tüketebileceğiniz                                               

bu sebze lif açısından oldukça zengindir 

ve kansere karşı da koruyucu etkiler de 

gösterir.

Fasulye: Protein 

açısından zengin bu 

yiyecek vücuttaki kas 

hacmini artırır ve yağ 

hacmini azaltır. Haftada 

4 gün düzenli olarak 

tüketilebilir.

Kuru Meyveler: Yaş meyvelere ek olarak kuru meyve tüketimi de 

yağ yakımını artırmada oldukça etkili. 1 porsiyon kuru meyve karşılığı 

olarak 4 adet kuru kayısı veya 1 adet kuru incir ya da 1 yemek kaşığı 

kurum üzüm tüketebilirsiniz.

Ispanak: Mangenez, çinko, demir, 

E vitamini, C vitamini ve az miktarda 

nişasta içerir. Enerji                

seviyesinin                                 

artmasına                                        

yardımcı olur,                             

bağırsak ve mide                           

sağlığını korur.

Nermin YANIKDEMİR

Brokoli: En sağlıklı 

sebzelerden biri olan 

brokolinin haftada 3 - 4 kez 

olarak şekilde düzenli 

tüketilmesi yağ yakımını ve 

metabolizmanın çalışma 

hızını artırır.
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YAZA 

GİRİN!
azın gelmesiyle Ysıcak havalar 

yavaş yavaş 

kendini hissettirmeye 

başladığına göre cildimiz 

ve saçımız için önlem 

almamızın da zamanı 

geldi. Peki cilt ve saç 

bakımımız için hangi 

ürünleri kullanmalıyız? 

Kozmetik marketlerden 

satın aldığımız pek çok

ürün paraben, SRS, sülfat 

gibi zararlı kimyasal 

madde içeriyor. Bu 

maddeler uzun vadeli 

kullanımda vücutta 

birikerek çeşitli 

hastalıklara davetiye 

çıkarıyor. Bu nedenle 

günlük olarak 

kullandığımız krem, 

maske ve temizlik 

ürünlerini doğal 

malzemelerle kendimiz 

hazırlayabiliriz. İşte yazın 

UV ışınlarından 

korunmak için doğal 

güneş kremi, sıcaktan 

dolayı oluşan cilt 

kızarıklıkları için maske, 

denizden sonra kuruyan 

saçlar için doğal karışım 

tarieri... Yazması bizden, 

uygulaması sizden.

××
×

×

× ×

Õ³

³

Sıcak havanın 

etkisi ile çıkan 

sivilceleriniz için 

evde 

uygulayabileceğini

z basit bir maske...

Malzemeler

1 yemek kaşığı 

yoğurt

Yarım çay kaşığı 

kabartma tozu

Temiz cilde tüm 

malzemeler 

karıştırılarak 
uygulanır. 20 dk 
bekletildikten sonra 
yüz ılık su ile 
yıkanır ve 
nemlendirilir.

Sivilce maskesini 
uyguladıktan 
sonra bu tonikle 
gözeneklerinizi 
sıkılaştırabilir, 
böylece daha 
etkili bir sonuç 
elde edebilirsiniz.

Malzemeler

50 gr maden suyu

20 gr limon

30 gr gül suyu

Tüm malzemeler bir 

kap içerisinde 

karıştırılır daha 

sonra cam bir şişe 

içerisinde güneş 

görmeyen bir yerde 

muhafaza edilir. 

Haftada 2 - 3 kere 

uygulanır. Bu 

uygulamaya en az   

3 hafta devam 

ederek farkı 

görebilirsiniz.

SİVİLCELİ 
CİLTLER
İÇİN MASKE
VE TONİK

Yazın güneş ve havuz klorundan en çok 

yıpranan saçlarımız oluyor. Bunun için size evde 

kolayca yapabileceğiniz maskemizin tarini 

veriyoruz.

Malzemeler

50 ml ceviz yağı

10 damla sedir ağacı yağı

8 damla tefarik yağı

6 damla greyfurt yağı

Cam bir kap içerisinde tüm malzemeler karıştırılarak 

saç uçlarına uygulanır. Uygulanan maske 20 dakika 

bekletildikten sonra ılık su ile yıkanır.

KURUYAN SAÇLAR İÇİN ONARICI MASKE
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Kakao rengi bir ten rengine sahip olmak 

istiyorsanız doğal güneş yağı tarimizi 

mutlaka denemelisiniz.

Malzemeler

Ceviz yağı

1 soğan kabuğu

Kakao yağı

Gliserin yağı

1 adet orta boy soğan kabuğu kaynar.             

Su içerisine atılarak demlemeye bırakılır. 

Rengi çıkan soğan kabukları çıkartılır ve su 

ılımaya bırakılır. Daha sonra diğer malzemeler 

eklenerek sprey şişe içerisine konur.

Tatil sonrası yüzünüzün çok bronzlaştığını düşünüyorsanız 

evdeki malzemelerden elde edebileceğiniz cilt rengi açıcı 

maske tam sizin için.

Malzemeler

Yarım muz 1 tatlı kaşığı yoğurt

Bir kap içerisine konulan muz püre haline getirilir. İçerisine 

yoğurt eklenerek karıştırılır. Temiz cilde uygulanarak 20 dakika 

bekletilir. Daha sonra yüz ılık su ile yıkanır ve nemlendirilir.

Yazın cildinizi çok yakmadan haf turuncu bir 

bronzluk isterseniz bu doğal güneş kremi tam sizin 

için...

Malzemeler

2 adet havuç

2 adet karanl

Susam yağı

Talk pudrası

Cam bir kaba rendelenen havuçların içine tüm 

malzemeler eklenir. Homojen bir karışım elde 

edilinceye kadar karıştırılır. Kabın ağzı streç lm ile 

kaplandıktan sonra güneş görmeyen bir yerde 2 hafta 

muhafaza edilir. Daha sonra sıkılarak süzülür ve 

kremimiz kullanıma hazır hale gelmiş olur.

DOĞAL GÜNEŞ YAĞI

DOĞAL GÜNEŞ kremİ

Yazın UV ışınlarının etkisiyle 

yüzde çıkan lekelerin geçmesi 

için uygulanan bu maske 

tarimiz aklınızda bulunsun.

Malzemeler

1 yemek kaşığı yulaf

1 yemek kaşığı taze limon suyu

Malzemeler cam bir kap içerisinde         

karıştırılır ve çok beklemeden cilde 

haf parmak hareketleri ile 

uygulanır. Ilık su ile temizlendikten 

hemen sonra nemlendirilir.

GÜNEŞ LEKESİ 
İÇİN PEELİNG

Tatil sonrası yüzünüzün çok bronzlaştığını düşünüyorsanız 

evdeki malzemelerden elde edebileceğiniz cilt rengi açıcı 

maske tam sizin için.

Malzemeler

Yarım muz 1 tatlı kaşığı yoğurt

Bir kap içerisine konulan muz püre haline getirilir. İçerisine 

yoğurt eklenerek karıştırılır. Temiz cilde uygulanarak 20 dakika 

bekletilir. Daha sonra yüz ılık su ile yıkanır ve nemlendirilir.

esmerleşen yüz İÇİN
RENK AÇICI MASKE

Mevsim ayırt etmeden uygulayabileceğiniz gibi, 

yazın daha pürüzsüz bir ciltle ışıldamak isterseniz 

hemen uygulayabilirsiniz.

Malzemeler

1 tatlı kaşığı soya unu  1 tatlı kaşığı süt

1 tatlı kaşığı buğday unu  1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı tereyağ  1 yumurta akı

Tüm kuru malzemeler cam bir kapta önce kendi içlerinde 

karıştırılır. Daha sonra diğer malzemeler eklenir ve 

kıvamlı bir hal alıncaya kadar karıştırılır. Elde edilen 

maske yüze yavaş hareketlerle uygulanır. Maske ciltte 

kuruduktan sonra ılık su ile temizlenir ve nemlendirilir.

KIRIŞIKLIK MASKESİ

Nilay ÖZTEKİN
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Ankara’dan yola çıktınız, Antalya’ya tatile gidiyorsunuz. 

Varış noktasına direkt gitmek yerine yolda yeni yerler gezip 

keşfederek tatilinize ekstra anılar katmak istemez misiniz?

Sagalossos’a, Isparta - Antalya yolundan Ağlasun’a girerek 7 km tırmanıp ulaşmak 

mümkün. MÖ 10.000'lere kadar uzanan tarihi ile Türkiye’nin en iyi korunmuş antik 

kentlerinden biri olan Sagalassos’ta restore edilmiş anıtsal bir çeşme, yaklaşık 13 m 

yüksekliğinde onursal sütunlar, iki kemerli kapı ve Agora’yı çevreleyen yapıların 

kalıntılarını görebilirsiniz.

Ağlasun Sagalassos Antİk Kentİ 

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ gezi
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Mermer 
Salon  

(İmparator 
Salonu)

Bu salonun 
nişlerinde 

imparator ve 
imparatoriçe-
lere ait 6 ya da 
8 adet devasa 

heykel yer 
alıyor. Adrian, 

Antoninus 
Pius, Marcus 
Aurelius ve  

Lucius Verus, 
burada eşleri 

ile beraber 
gösterilmiş. 

Bilgisini 
aldığıma göre, 
Sagalassos’un 

bitmeyen 
cevheri için 

geçtiğimiz yılın 
temmuz ağus-

tos aylarında 
başlayan kazı 

çalışmaları hâlâ 
devam ediyor. 
Dolayısıyla bu 

antik kenti 
arkeologların 
size vereceği 

bilgiler eşliğinde 
gezmek bura-

dan ayrı bir tat 
almanızı 

sağlayacaktır.

 Sagalassos’u 
gezmek için en 
az 3-4 saatinizi 

ayırmanızı 
tavsiye ederim.  

Buranın 
atmosferinden, 

tarihinden, 
yaşanmışlığın-

dan etkilenme-
mek işten değil.

gezi

Fikri KARAGİN
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GÜNEYDOĞU 
ANADOLU’NUN 

E N  G Ü Z E L
DESTİNASYONLARI

Ülkemizin yüz ölçümü bakımından en küçük bölgesi olan Güneydoğu 

Anadolu’daki 9 il Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, 

Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'tır. 

Bu yazımızda yaz döneminde Güneydoğu turu yapmak isteyenler için 

görülmesi gereken birkaç yer tavsiyesi vereceğiz.

DEYRULZAFARAN 
MANASTIRI / MARDİN

Mardin "dillerin ve dinlerin medeniyet 

merkezi" olarak anılmaktadır. 

5.yüzyılda yapılan Deyrulzafaran 

Manastırı Mardin'in  4 km doğusundadır 

ve Süryanilerin en önemli 

keşişhanelerinden birisidir. Muhteşem 

mimarisiyle 1932'ye dek 640 yıl 

boyunca Süryani Ortodoks patriklerinin 

ikametgahı olarak faaliyet göstermiş, 

5.yüzyıldan başlayarak farklı 

zamanlarda yapılan eklentilerle 

bugünkü haline 18.yüzyılda 

kavuşmuştur. Manastır milattan önce 

güneş tapınağı olarak daha sonra da 

Romalılarca kale olarak kullanılan bir 

kompleks 

üzerine inşa 

edilmiştir. 

Mardin ve 

Kefertüth 

Metropoliti Aziz 

Hananyo'nun 793 

yılında başlattığı 

büyük bir 

tadilattan sonra 

"Mor Hananyo 

Manastırı" olarak 

anılmaya 

başlanan 

manastır 

15.yüzyıldan 

sonra etrafında 

yetişen zafaran 

(safran) 

bitkisinden 

dolayı 

"Deyrulzafaran" 

(Safran 

Manastırı) adını 

aldı. 4500 yıllık 

bir yerleşim yerinin üzerine inşa edildiği düşünülen 

manastır, Mardin kent merkezinden 15 dakikalık bir 

mesafede.

İçerisinde tarihi bir Süryanice İncil ve kutsal taş barındıran 

Deyrulzafaran Manastırı'nın en önemli yapılarını Mor 

Hananyo Kilisesi (Kubbeli Kilise), Azizler Evi (Beth Kadişe), 

Meryem Ana Kilisesi ve Güneş Tapınağı oluşturuyor. 

Kurulduğu dönemden kalma mozaiklerin iyi şekilde 

korunduğu, capcanlı bir tarihi doku olan manastırın en 

büyük özelliklerinden biri de içerisinde yer alan 52 Süryani 

patriğinin mezarlarının olmasıdır. Manastır, dünyanın dört 

bir köşesine dağılmış Süryaniler tarafından dua ve bereket 

almak için ziyaret edilir. Ayrıca birçok turist Deyrulzafaran 

Manastırı'nı görmek için kilometrelerce yol katederek 

buraya gelir. 

Manastır rehberinin harika anlatımıyla mekânın 

otantikliğini yaşarken Süryanilik üzerine birçok bilgi 

alabiliyorsunuz. Mardin'i gezmeye geldiyseniz ziyaret 

etmeniz gereken yerlerden biri burası olmalı. Girişte farklı 

aromalı çay ve çöreklerinden de mutlaka tadın derim.
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Adıyaman il sınırları içerisinde bulunan 

2150 metre yüksekliğindeki Nemrut 

Dağı, 1987 yılında UNESCO Dünya 

Mirasları Listesi'ne girmiş. Nemrut 

Dağı'nı bu kadar değerli yapan; 

üzerinde bulunan antik mezar, anıtsal 

heykeller, mimari kalıntılar ve 

benzersiz manzarası…

Eski çağlarda dağın yamaçlarında 

hükümdarlık yapmış olan 

Kommagene Kralı I.Antiochos 

tanrılara ve atalarına minnettarlığını 

göstermek için ile Helenistik Dönemin 

en görkemli kalıntılarını burada 

bırakmış. Kral için yapılan anıt mezar 

üzerinde kırma ve çakıl taşları 

yığılarak bir tümülüs oluşturulmuş ve 

tümülüsün etrafındaki teraslar üzerine 

ateş sunağı ve Greko-Pers üslubunda 

dev heykel ve kabartma steller 

yapılmıştır.

Ortak hayalleri olan insanların 

buluştuğu Nemrut'ta gezerken sizin 

gibi burada güneşin doğuşunu izlemek 

isteyen insanlarla karşılaşabilir, tanışıp 

sohbet ederken güneşin doğuşunu 

izleyebilirsiniz. Nemrut Dağı'nda 

güneşin doğuşu ve batışı dünyanın 

hiçbir yerinde olmadığı kadar 

görkemlidir. Güneşin doğuşu ve batışı 

izleyenler üzerinde derin etkiler 

bırakmaktadır.

Gezinizi kolaylaştırmak için 

Adıyaman'da gece sizi otelinizden alıp 

sabah tekrar otelinize bırakan 

turlardan birine de katılabilirsiniz. Bu 

turlar rehberli ya da rehbersiz 

olabiliyor. Zirvenin aşağısında bulunan 

tesiste toplanılıyor. Burada havanın 

durumuna göre battaniye 

kiralayabiliyorsunuz (bahar aylarında 

soğuk olabiliyor). 

nemrut dağı / kahta - adıyaman
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Son derece mistik bir yer olan Balıklıgöl 

insanı alıp başka yerlere götürüyor. Burası 

özellikle gündüz ve hafta sonu çok 

kalabalık oluyor. Akşam saatlerinde 

gezmenizi tavsiye ederim, muhteşem 

fotoğraflar ortaya çıkıyor.

Balıklıgöl platosunda Hz.İbrahim'in 

doğduğu mağara da bulunmaktadır. Üç 

semavi dinin atası olarak kabul edilen 

Hz.İbrahim'in doğduğu mağaranın 

ziyaretçisi hiç eksik olmaz. Her dinden, her 

ülkeden ve her şehirden sayısız insan yılın 

her mevsiminde bu mağarayı ziyaret eder. 

Hz.İbrahim'in doğduğu mağaranın hemen 

yanında, yaşadığı dönemin din âlimi olan 

Beddiüzaman Said Nursi'nin vefat ettikten 

sonra ilk defnedildiği mezarı da 

bulunmaktadır.

 sazan türü balıklar 

bulunmaktadır. Bu balıklara 

halk tarafından saygı 

gösterilir ve yenilmez. 

Rivayete göre Hz.İbrahim 

ateşe atıldıktan sonra bir 

mucize gerçekleşir ve ateş 

suya, odunlar balığa dönüşür. 

Bu mucizenin gerçekleştiği 

mekânın Balıklıgöl ve çevresi 

olduğuna inanılır. Burası dini 

bayramlarda, mevlit ve 

kandil gecelerinde en yüksek 

ziyaretçi sayısına ulaşır.

Balıklıgöl 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindedir. Derinliği 

3-5 metre civarındadır. İçinde efsanelere konu olan 

Urfa Kalesi

Hz.İbrahim’in doğduğu mağara

balıklıgöl  / şanlıurfa

Balıklıgöl Şanlıurfa turizminin çekim 

alanıdır. Halil-ür Rahman Gölü'nün 

hemen güneyinde, Urfa Kalesi'nin 

önünde yer almakta olup 150 m² alanı 

bulunan bir göldür. Rivayetlere göre 

Hz.İbrahim ateşe atıldıktan sonra 

Nemrut'un Hz.İbrahim'i çok seven ve 

ona inanan kızı Zeliha da kendisini 

ateşe atar. Zeliha'nın düştüğü yer ise 

göle dönüşür.

gezi
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Bu müze Gaziantep’in merkezinde bulunur. Zeugma antik kentinde yapılan kazılardan elde edilen mozaikler burada 

sergilenmektedir. Bu müze dünyanın en büyük mozaik müzesi sayılıyor. İçindeki en önemli yapı ise "Çingene Kızı Mozaği"dir. 

2011 yıllında hizmete giren müze 13 

renk armonisinden oluşmuştur. 

Pazartesi günleri dışında her gün açık 

olan Zeugma'yı müze kartı ile ücretsiz 

gezebilirsiniz. Yolunuz düşerse 

mutlaka uğramanız gereken yerlerden 

biridir.

zeugma antİK KENTİ vE MÜZESİ 
GAZİANTEP

Çingene Kızı Mozaiği

Damla AKGÜRBÜZ
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 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ biz

ARTI DESTEK ANADOLU LİSESİ
ANITKABİR’DE
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Öğrenci ve öğretmenlerimiz, okul müdürümüz sayın Murat Yanıkdemir eşliğinde 

mezuniyet öncesi Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirerek Mustafa Kemal Atatürk’e ve 

fikirlerine olan bağlılığını gösterdi.

 Artı Destek / Yaz / 69



 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ biz

K.Atatürk

“ “
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“

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ biz

 Yüce Türk Milletinin Büyük Lideri
 Mustafa Kemal Atatürk

 Bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti’ni bağımsızlığını sonsuza dek yaşatacak nesilleri yetiştirmek yegâne 

amacımızdır. Bize kazandırdığın ve armağan ettiğin tüm değerlere var gücümüz ile sımsıkı sarılarak kurmuş olduğun 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilelebet payidar kalmasını sağlayacağız. Seni saygı, minnet ve rahmet ile anıyoruz.

Murat YANIKDEMİR

Artı Destek Anadolu Lisesi 

Müdürü
“
“
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Kral Edward İstanbul’a geld�ğ� 
zaman, yatından b�r motora 
b�nerek Dolmabahçe Sarayı’na 
yanaştı. Atatürk de rıhtımda onu 
bekl�yordu. Den�z dalgalıydı ve 
Kral Edward’ın b�nd�ğ� motor 
�n�p çıkıyordu. Kral rıhtıma 
çıkmak �sted�ğ� b�r sırada el� yere 
değd� ve tozlandı. O sırada 
Atatürk de Kral’ı rıhtıma almak 
�ç�n el�n� uzatmış bulunuyordu. 
Bunu gören kral b�r mend�lle 
el�n� s�lmek �sted�.

Atatürk: “Vatanımın toprağı 
tem�zd�r; o, el�n�z� k�rletmez!” 
d�yerek Kral’ın el�nden tutup 
rıhtıma çıkarıverd�.

a n ı

VATANIN TOPRAĞI

Atatürk b�r gün Dolmabahçe 
Sarayı’ndan g�zl�ce çıkar, 

Topkapı Sarayı Müzes�’ne gel�r. 
Müzey� gezmek �ster. Kend�s�n� 
kapı görevl�s�ne tanıtır, fakat 

görevl�: “Henüz saat 9 olmadı, 
memurlar da gelmed�, k�m 

olursal ol, bekleyeceks�n.” der.
H�ç şüphe yok k� görevl� 

Atatürk’ü tanımamış ve b�rden 
fazla bu sözlere muhatap 
kalmış k� gelen�n Atatürk 

olab�leceğ�ne �nanmamıştır. 
Fakat bu olayda Atatürk ısrar 

etmem�ş ve b�r sandalyeye 
oturup saat�n 9 olmasını, 

görevl� memurların gelmes�n� 
beklem�şt�r.

Sevinç ŞENSOY

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ

30 Ağustos sabahı, Mustafa 

Kemal muharebe sahasında 

dolaşıyordu. Etraf b�nlerce 

düşman cesed� �le s�lah, top ve 

cephane dolu �d�.

Atatürk şöyle seslend�:

“Bu manzara �nsanlığı 

utandırab�l�r, fakat meşru 

müdafamız �ç�n buna mecbur 

olduk. Türkler başka m�lletler�n 

vatanında şöyle b�r harekete 

teşebbüs etm�şler.”

Gan�metler arasında yırtılmış ve 

terk ed�lm�ş, b�r de Yunan 

bayrağı gören başkumandan el� 

�le kaldırmasını �şaret eder:

“B�r m�llet�n �st�klal alamet�d�r, 

düşman da olsa hürmet etmek 

gerek�r, kaldırıp top arabasının 

üstüne koyunuz.”

BAYRAĞA SAYGI Öğretmen öğrenc�ler�ne kızar: 
“S�z� şımarık çocuklar, bu m�llet�n 
s�z� okutab�lmek �ç�n ne fedakar-
lıklar yaptığını b�lm�yor musu-
nuz? S�ze h�çb�r şey tembel olma 
hakkı vermez. Tembell�k yapmak 
s�ze yakışıyor mu?” der ve sınıftan 
çıkarır. 

Atatürk’ün h�mayes�ndek� bu �k� 
çocuk koşa koşa Atatürk’ün 
yanına gel�r ve öğretmenler�n� 
ş�kayete ederler: “B�z Gaz� 
Paşa’nın kızlarıyız, ded�k y�ne de 
b�ze kızdı.” derler.

Atatürk çocukları d�nler ve “Çok 
fena b�r şey yapmışsınız çocuklar. 
Öğretmene karşı gelmek ne 
demek, öğretmenden af d�ley�n 
el�n� öpün ve dersler�n�ze �y� 
çalışın. B�zlere böyle öğretmenler 
lâzım!” der.

öğretmenİ
ŞİKAYET EDEN ÇOCUKLAR
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BURAYI 

SİZİN İÇİN

AYIRDIK

İLETİŞİM: 0312 236 66 47




