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NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ MARŞI 
 

 
Bin dokuz yüz beş yılı Nişantaşı’nda doğdun 
Highschool’la başlayan eğitimle var oldun 
 
      Lacivert mavi renkli onurlu bayrağınla 
     Geçmişten geleceğe aydınlık bir yol oldun 
 
Tarihten gelir sesi uygarlığın simgesi 
Yaşasın Nişantaşı Anadolu Lisesi  
 
      Düşünen sorgulayan bir gençlik yetişiyor 
      Kardeşlik şarkısını hep birlikte söylüyor 
  
Dostluk barış içinde öğrencilerle el ele 
 Atatürk’ün yolunda hiç durmadan yürüyor 
 
     Lacivert mavi renkli onurlu bayrağınla 
     Geçmişten geleceğe aydınlık bir yol oldun 
 
Tarihten gelir sesi uygarlığın simgesi 
Yaşasın Nişantaşı Anadolu Lisesi 
 

 
                                                               Söz: Hayrullah KAŞIKÇI 

                                                               Müzik: Edward Aris 
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 Geçtiğimiz yıllarda ilk iki sayısını çıkardığımız dijital dergimiz Dört Nala 3. sayısı ile siz de-
ğerli okuyucumuzla buluşuyor. Dergimizin Kültür-Edebiyat, Ayın şairi ve Tarif sayfalarında Edebi-
yat öğretmenlerimiz Saadet Giray ve Betül Doğanlı, Teknoloji, Karikatür, Çevremiz-Geri dönüşüm, 
Ayın Ülkesi  ve moda sayfalarında Bilişim Teknolojileri öğretmenimiz Özlem Özdemir, Bilim ve 
Bulmaca sayfalarında Fizik öğretmenimiz Bülent Comba, spor sayfalarında ise Beden Eğitimi öğret-
menimiz Lütfi Ünal öğrencileri ile çalıştılar. Kalabalık bir ekiple oluşturduğumuz dergimizi keyifle 
okumanızı dileriz.  
 Dergide emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunarız. 
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İnsan aklının ve insan zekâsının başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Hayaller olmazsa gerçekler olmaz. 
Bir hayal kurarız, imkansız gibidir. Aynen Edison, Einstein, Lokman Hekim, İstanbul’u fethetmek iste-
yen 19 yaşındaki ll. Mehmet gibi. Güya bunlar o gün için başarılamaz ve gerçekleştirilemez hayallerdir. 
Ama o hayalleri gerçekleştirme yolunda insan zekâsı harekete geçtiğinde hiçbir şey hayal ötesi olmuyor. 
Bu hayaller bize bugünün temellerini atmış, bugünkü ilmi ve teknolojik gelişmenin yolunu açmıştır. İlk 
insandan bugüne aslında var olan ancak bir araya getirilmemiş olan parçaların, teknolojik gelişmelerle 
bir araya getirilmesi ile günümüzün gelişmişliği ortaya çıkmıştır. İnsan aklı durağan değildir. Yeni bul-
gular ve yeni becerilerle sürekli hareket halindedir. Bu süreklilik ise büyük bir bilgi birikimini getirmek-
te, bilgi birikimleri toplum ve insan hayatını sürekli olarak yenilemektedir.  

Dünya üzerinde ayakta durmanın koşulu zamana ayak uydurmaktan, hatta zaman ötesini hayal 
etmekten geçer. Bugün insanoğlu yepyeni buluşların ve yepyeni bir dünya kurmanın peşinde, kendisine 
belirlediği çizgide devam etmektedir. Bizler de yaşadığımız dünya ve yaşayacak olduğumuz yarınları-
mız için kendi hedeflerimizi ve kendi stratejilerimizi belirlemeliyiz. Bunun için;  

a) Zamanı iyi değerlendirmeliyiz,  
b) Bilgiyi elde etmeliyiz,  
c) Beceriyi kullanabilme kabiliyetine sahip olmalıyız,  
d) Elde ettiğimiz bilgi ve becerileri, yeni bilgi ve becerilerin temelleri olarak görmeliyiz,  
e) Hedeften ötesini hedef almalıyız, ulaştığımız hedefler bize yeni ufuklar açmalıdır, 
 f) Başladığımız işte asla yılgınlık göstermemeli mutlaka sonuna kadar gitmeliyiz,  
g) Durmamalı sürekli hareket halinde olmalıyız.  
Nişantaşı Anadolu Lisesi olarak, bir asırdan fazla bir zamana yayılan bir temelin günümüzdeki 

sonuçlarıyız. Bu sonuç bizim kurumsal kimliğimizi, kalite değerlerimizi, hayata hazırlanmamızı, hayata 
bakış açımızı güçlü bir kişiliğe ve kimliğe sahip olmamızı sağlar. Sahip olduğumuz bu değerler, sosyal 
ve toplumsal faaliyetler, güçlü bir aile olmamızı sağlamıştır. Okula adımını atan her öğrenci bu ailenin 
bir bireyi olduğunu bilerek hareket eder. Tüm yukarıda saydıklarımız, bugünün öğrencilerini, yarının 
yetişkinlerini birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları ile bir arada tutma, aralarında sevgi, saygı ve hoşgö-
rülü bir ortam oluşturma amacını taşımaktadır. Eğitim kurumundaki bireylerin birlikteliği ülke birlik ve 
beraberliğini sağlamayı, toplum bireyi olmayı, toplumsal birlikteliği, kurumlar ve insanlar arasındaki 
duygu ve düşünce kardeşliğini, sosyal yardımlaşma ve dayanışma gücünü ortaya koyar. Okulumuzun 
amacı bunları gerçekleştirmek ve bu doğrultuda insani duygularla dolu bireyler yetiştirmektir.  

İmkansız yoktur, imkanları kullanmamak vardır. Hayaller olmazsa, gerçekler doğmaz.  
 

Niyazi ÇOBAN  
Okul Müdürü 
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TÜRKİYEDE İNTERNET VE SOSYAL MEDYA 
KULLANIM İSTATİSTİKLERİ  

 
 Merhaba arkadaşlar sizlere internetin kullanımı hakkında istatistikler derledik: 

Günümüzde internet kullanım oranları gittikçe artmaktadır. 

 

 
  

  İngiltere merkezli olan dünya çapında sosyal medya ajansı We Are Social’a 

göre Türkiye 2019 internet kullanım ve sosyal medya kullanım istatistikleri yukardaki 

gibidir. 

 

En çok kullanılan 5 sosyal medya platformları    

 Hepimizin kullandığı sosyal medya platformlarını günde kaç saat mi kullanıyo-

ruz. Cevabı aşağıda:                

  

 
 

Biz günde ortalama 7 saatimizi internette geçirmekteyiz.  

 

  Peki, sizce bu kadar saatimizi internette geçirmemiz doğrumu? 

Bence doğru değil çünkü her şeyin fazlası zarardır aynı şekilde internetinde fazlası 

zarardır. 

Türkiye sosyal medya kullanımının yaş dağılımı 
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İnternet ilk bulunduğunda bazı işler için büyüklerimiz kullandı fakat artık her 

yaştan insan interneti kullanabiliyor işte günümüzün yaş dağılımı karşınızda: 

 
  

 Tabloda da görüldüğü gibi en çok internet kullanım oranı 25-34 yaş aralığındadır. 

   Her gün onlarca belki de yüzlerce kişi internetin büyülü Dünyasında kendine yer 

edinmeye çalışıyor. 

  Sizce bu kadar internete katılımın bulunması doğru mu? Bir yandan olumsuz ol-

sa da cidden olumlu yanları da var. İşte olumlu yanları; 

 Eğitime katkıda bulunması 

 Haberleşmenin kolayca gerçekleşmesi 

 Bilgiye zaman ve mekandan bağımsız erişim sağlanması 

 Fiziksel sağlık problemi olan kişilerin online alışveriş yapabilmesi 

 Hızlı iletişime olanak sağlaması 

 Fatura ödeme, bankacılık gibi işlemlerde zaman kazandırması      

Peki internetin hiç olumsuz yanı yok mu, tabi ki var; 

 Zamanla dikkat bozukluğu sağlaması 

 İnternetin bağımlılık haline gelmesi 

 İçe kapanık, asosyal bireylerin artması 

      İnternetin olumlu ve olumsuz yönleri bu şekilde. Eğer interneti ve teknolojiyi bilinçli 

kullanırsak olumsuz olarak verdiğim örneklerin sizlerle hiçbir alakası olmayacak. 

“İNTERNETİN ZARARLI VE ZARARSIZ OLMASI SANA BAĞLI” 

                                                                                                 AHMET EFE SATILMIŞ 
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TEKNOLOJİK GELİŞMELER TEKNOLOJİK GELİŞMELER TEKNOLOJİK GELİŞMELER ---   BOSTON DYNAMICSBOSTON DYNAMICSBOSTON DYNAMICS   

  Teknoloji gün geçtikçe değişiyor ve hepimiz buna tanık olu-

yoruz. Biz teknolojinin içinde doğduk bu sebeple bizim için bu 

değişim çok bir önem arz etmeyebilir ama 50 yıl öncesi ve 

bugün arasında o kadar çok fark var ki… 

   Değinmek istediğim konu yapay zeka pe-

ki nedir bu yapay zeka? Yapay zeka, herhangi 

bir canlı organizmadan faydalanılmaksızın, ta-

mamen yapay araçlar ile oluşturulan, insan gibi 

davranışlar ve hareketler sergileyebilen makine-

lerin geliştirilmesi teknolojisinin genel adıdır. İde-

alist olarak yaklaşıldığında tamamen insana öz-

gü, hissetme, davranışları öngörme, karar ver-

me gibi şeyleri gerçekleştirebilen yapay zeka 

ürünleri, genel olarak robot adı ile adlandırılır. 

Bahsedeceğim konu ise çok gelişmiş robotlar 

üreten bir kurum: Boston Dynamics. 

  Bu kurum hayvan ve insan şeklinde çok geliş-

miş robotlar üretmektedir. At-

letlerin bile yaparken zorlandı-

ğı hareketleri bu robotlar bu 

hareketleri saniyeler içinde ya-

pabilmektedirler. Bu hareketle-

re örnek olarak ters takla, yük-

sek yerlerin üzerine veya üze-

rinden atlama vs. gösterebiliriz. 

Hayvan şeklinde robotlardan 

bahsedersek bu robotlar darbelere karşı koyup denge sağlayabilmekte, merdiven gibi engebeli 

arazilerde rahatlıkla ilerleyebilmektedir. Başka robotlara örnek verirsek “Handle” isimli robot te-

kerlekleri sayesinde manevraları çok hızlı bir şekilde alabilmektedir aynı anda taşımacılık da ya-

pabilmektedir. Eğer bu robot gerçek hayatta kullanılırsa işimiz kolaylaşacak gibi görünüyor. 

Zeynep Neva İLDEM 
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İLHAM VEREN İSİMLER - ELON MUSK  
 

Elon Musk 28 Haziran 1971’de doğmuş zamanı-

mızın en büyük dâhilerindendir. Elon Musk ço-

cukken okulda aykırı ve inek denilebilecek bir tip 

olduğu için okul hayatında zorluklar yaşamıştır. 

Daha ilkokuldayken kütüphanedeki bütün kitapla-

rı okumuş, kitapların bitmesi üzerine Britannica 

Ansiklopedisi’ni okumaya başlamış kısa sürede 

onu da bitirmiştir. Elon küçük yaşlardayken eve 

gelen bilgisayarla ilgilenmeye başlar kısa sürede 

bilgisayarın yanında gelen ‘Kodlama nasıl yapı-

lır?’ kitabını da bitirir. Bununla beraber 12 yaşın-

dayken ‘Blastar’ adın da 167 satırlık uzay temalı 

oyunu yazdı ve 500 dolara bir bilgisayar dergisi-

ne satar.1988’de mecburi askerlik yapmamak için 

Güney Afrika’dan Amerika’ya gitme kararı alır. 

Annesi Kanada vatandaşı olduğunda ve bu du-

rum ona vize kolaylığı sağlayacağı için önce Ka-

nada’ya gider. Ardından Amerika’da birçok üniversite de burs kazanıp okuyup okulu bırak-

tı. Elon 1995’de internetin yaygınlaşmasıyla kardeşi Kimbal ile birlikte Zip2’yi kurdu. 

1999’da şirketi o zamanın bilgisayar devi olan Compac firmasına sattılar. Ardından 

X.com’u kurdu. Kısa bir süre sonra en yakın rakipleri ile birleşerek PayPal’i kurdular. 

2002’de PayPal’in eBay’e satılmasıyla Elon milyarder oldu. Buradan kazandığı parayı 

SpaceX, Tesla ve SolarCity ile harcama kararı aldı. Solar City şu an Amerika’nın en büyük 

güneş enerjisi paneli üreticisi olmaktadır. Elon Musk Tesla ile birçok iflasa göğüs gerdikten 

sonra şu an Dünya’nın en büyük elektrikli spor araba üreticisidir. SpceX ile uzaya maliyeti 

ucuz mekikler göndermektedir ve NASA ile birçok anlaşması bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl 

uzaya gönderdiği 3 mekikten 2 tanesini başarılı bir şekilde Dünya’ya geri indirmeyi başar-

mıştır. Mars’a insan göndermek ve Mars’ta insan yaşamı gibi hayallerini de ilerleyen yıllar 

da gerçekleştirme planları vardır. 

 

Mirza Ali Ekinci  
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AYIN KODLAMA DİLİ -  JAVA 

 Merhaba, Ben Berat Can. Kodlamaya oldukça ilgiliyim ve bu 

konuda kendimi geliştirmek üzere çalışıyorum . Sizlere de her ay bir 

kodlama dilinde bilgiler vermek, örnek kodlar paylaşmak istiyorum. Bu 

ay sizin için oldukça popüler olan JAVA dilini seçtim. 

           Java, Sun Microsystems mühendislerinden James Gos-

ling tarafından geliştirilmeye başlanmış açık kodlu, nesneye yönelik, 

zeminden bağımsız, yüksek verimli, çok işlevli, yüksek seviye, adım 

adım işletilen bir dildir. (Sun Mic-

rosystem'in şu anda Oracle Corporation ile bağlı ortaklığı 

bulunmaktadır) ve 1995 yılında Sun Microsystems'in çekir-

dek bileşeni olarak piyasaya sürülmüştür.  Bu dil C ve 

C++'dan birçok sözdizim türetmesine rağmen bu türev-

ler daha basit nesne modeli ve daha az düşük seviye 

olanaklar içerir. Java uygulamaları bilgisayar mimarisine bağlı olmadan herhangi bir Java Vir-

tual Machine (JVM)'de çalışabilen tipik bytecode'dur (sınıf dosyası). 

 Java'nın sık kullanılan sloganlarından biri olan, çevirisi "Bir defa yaz, her yerde çalış-

tır" olan " Write once, run anywhere " (WORA), Java'nın derlenmiş Java kodunun Java'yı 

destekleyen bütün platformlarda tekrar derlenmeye ihtiyacı olmadan çalışabileceğini ima eder. 

2016 yılında bildirilen 9 milyon geliştiricisi ile, özellikle istemci sunucu web uygulamaları için 

olmak üzere, kullanımda olan en popüler programlama dillerinden birisidir.  

 

 Sizlerle iki adet kolay kod örneği paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki  ekrana “Merhaba” 

yazan programın kodları. İkincisi ise kullanıcıdan sırasıyla iki adet sayı girmesini isteyen ve 

girilen iki adet sayıyı toplayarak ekrana yazan programın kodları. 

   Eğer denerseniz kod yazmanın ne kadar eğlenceli olduğunu göreceğinizi düşünüyorum. 

 Bir dahaki sayıda yeni kodlarla görüşmek üzere...  

 

 

 

1. Ekrana “Merhaba” yazan program 

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvU3VuX01pY3Jvc3lzdGVtcw
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPUphbWVzX0dvc2xpbmcmYWN0aW9uPWVkaXQmcmVkbGluaz0x
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2. Kullanıcıdan sayı alıp toplatmayı sağlayan Java kodu 

 

Berat  Can  Bağdatoğlu 
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MODA VE TREND      

HERKESE MERHABA!  

Ben Zeynep. Moda konusuna küçüklüğümden beri ilgi duymuşum-

dur. Bu konuda kendimi geliştirmek için çeşitli çalışmalarda bulu-

nuyorum. Bazen çizim yapıyorum, bazen sadece bir moodboard 

hazırlıyorum ve elimden geldiğince bu konudaki etkinliklere katıl-

maya çalışıyorum. Derginin bu kısmında kendimi geliştireceğimi 

ve size de yeni şeyler katacağımı umuyorum.        ,  

 Burada size moda dünyasında olanlar, magazinle karıştırıl-

masını istemem, son trendler ve moda konusunda kendi yaptıklarım hakkında yazılar yazıp fo-

toğraflar paylaşmayı hedefliyorum. Bu ilk sayı olduğu için her ay daha iyi şeyler yapacağımı 

umuyorum.                                                                                 

Haber Köşesi 

Karl Lagerfeld Hayatını Kaybetti 

Moda dünyasının ikonik tasarımcısı 85 yaşında hayatını kaybetti. Peki Karl La-

gerfeld moda dünyasına neler kattı? Bu ikonik beyaz at kuyruğu ve hiç çıkar-

madığı güneş gözlükleriyle aklımıza kazınan Alman asıllı tasarımcı ilk olarak 20 

yaşındayken Pierre Balmain’in yanında asistan olarak giriş yaptı bu camiaya. 

1983’te Chanel’i devralarak moda evini iflasın eşiğinden kurtardı ve tam 36 yıl 

boyunca Chanel’in baş tasarımcısı oldu. Bunun yanında Fendi’nin de tasarım-

cısıydı.                                                        

Bence moda açısından çok ikonik olmasına rağmen bir yandan da bazı sözlerine anlam vere-

mediğim bir tasarımcı olmuştur. “Bana göre eşofmanlar yenilginin simgesidir. Eşofman giyip 

dışarı çıkıyorsan, hayatının kontrolünü kaybetmişsindir.” diye bir sözü var. Gerçekten bunu uy-

gulayan varsa tebrik etmek isterim. Hiç kimse her gün şık olmak zorunda değil bence. En çok 

neyini seviyorsun diye sorarsanız, cevabım kedisi Choupette. Karl’ın siyah takımının üstünde 

kedisinin beyaz tüyleri tam bir aksesuar havasında. Size ilginç bir bilgi vermek istiyorum. Söy-

lentilere göre mal varlığını kedisine  bırakmış. Ne kadar şanslı bir kedi!  

Fotoğraf: Getty Images  

Trendler 

Neon Alarmı 

Kış aylarında yağmurlu havalara renk katmak varken neden daha da koyu 

giyinelim ki? Benim gibi düşünen birçok insan bu kış modaya uyuyor ve 

neon renklerle kışa renk katıyor. Buna rağmen toprak tonlarından vazge-

Marc Jacobs 

Fotoğraf: Imaxtree 
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çemeyenler  için neon ve bej tonları birleştirerek yapılmış kombinler trendi  daha da 

ilgi çeker hale getiriyor. Fark ettiyseniz çoğunlukla sarı-yeşil renkler tercih ediliyor fakat pembe-

den veya turuncunun kural dışı olduğunu söyleyemem. Birçok kişi boğazlı kazaklarda bu renkleri 

tercih etse bile, sade bir kombini neon bir çanta, ayakkabı, oje hatta rujla tamamlayabilirsiniz.  

    
 

Leonie Hanne               Chiara Ferragni              Elsa Hosk                     Vogue 

  

Defile 

Victoria Beckham 

Victoria Beckham’ın abartılı olmayan sade ve şık tarzını çok seviyorum. Sadeliğini sadece tasar-

ladığı kıyafetlerinde değil. Defile ortamından da anlamak oldukça mümkün.Bu koleksiyonunda 

genel olarak toprak tonları ve yumuşak renkler kullanmış. Bence koleksiyonda en dikkat çekici 

parçalar sivri yakalar ve burnu açık çizmelerdi. Bunun yanında favori parçam Victoria Beckham’ın 

da defile esnasında giydiği kahverengi kazaktı. Tek beğenemediğim şey ise Victoria Beckham’ın 

pantolonunun paçası oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defile Fotoğrafları: GoRunway 

                                                                                           Zeynep Ece BAŞARAN 
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PLASTİKLER 
“Onu biz icat ettik. Onsuz yaşayamıyoruz. Ve artık içinde boğuluyoruz.” 

 

     Dünya üzerinde her yıl yaklaşık 300 milyon ton plastik üretiliyor. Ancak yaygın olarak 

kullanılan plastiklerin hiçbiri doğada kısa sürede kendiliğinden parçalanarak yok olmuyor. 

2017’de yapılan bir araştırmada bugüne kadar üretilmiş ve ömrünü tamamlamış plastiklerin 

sadece %9’unun geri dönüştürüldüğü belirlendi. Bu nedenle plastiklerin çok miktarda üretil-

mesi ve yaygın olarak kullanılması çevreyle ilgili ciddi endişelere yol açıyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hayatımız boyunca fosil yakıtlar-

dan imal edilen ilk plastikler, yüz yaşını henüz geride bıraktı. 2.Dünya Savaşı’nın ardından 

yaygınlaşan plastik, günümüzde arabadan tıbbi gereçlere ve gıda ambalajlarına kadar her 

yerde kullanılıyor. İşe yarama süreleri farklılık gösteriyor. Atık haline geldikleri anda, yüzlerce 

yıl boyunca yok olmayacak küçük parçalara ayrışıyorlar. 

   1800’lerin ortasında piyano tuşları, bilardo topları, taraklar ve her türlü biblo az bulunur 

doğal bir malzemeden yapılıyordu: Fildişi. Fil popülasyonlarının tehlike altında olması, fildişi-

nin pahalılığı ve nadirliği nedeniyle, New York’taki bir bilardo şirketi alternatif bulan kişiye 10 

bin liralık ödül vereceğini açıkladı.   John Wesley Hyatt adlı amatör bir kaşif bu zorlu görevi 

ciddiye aldı. Selüloit adlı yeni malzemeyi, tüm bitkilerde bulunan bir polimer olan selülozdan 

elde etmişti. Sonrasında kimyacılar doğada bulunan polimerlerle çalışmak yerine, bu gazları 

her tür yeni yeni polimer üretmek için monomer denilen yapıtaşları olarak kullanabileceklerini 

keşfettiler. 

    Dünyanın yönetilemeyen plastik atıklarının yarısı yalnızca beş Asya ülkesi tarafından orta-

ya çıkarılıyor: Çin, Endonezya, Filipinler, Vietnam ve 

Sri Lanka. 

     Doğum yeri Hindistan’da da çalışmalar yapan Mic-

higan Eyalet Üniversitesi mühendislik profesörlerin-

den Ramani Narayan, “Diyelim ki tüm Kuzey Amerika 

ve Avrupa’da yüzde 100 geridönüşüm yapılıyor ol-

sun,” diyor. “Yine de okyanusa karışan plastik mikta-

rında büyük fark yaratamazsınız. Bu konuda bir şey 

yapmak istiyorsanız o ülkelere gidip yönetilemeyen 
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atıklara çare bulmanız gerekiyor.” 

“Plastik daha biyoçözünür ve geridönüştürülebilir hale gelebilir. Ancak yine de çok daha fazla-

sını geridönüştürmemiz – ve çok daha azını tüketmemiz- gerekiyor.” 

5 BASİT ADIM: 

1) Naylon poşeti bırakın 

Markete yeniden kullanılabilir torbanızla gidin. Tüm dünyada her yıl bir trilyon 

naylon alışveriş poşeti kullanılıyor. Yalnızca ABD’deki sayı 100 milyar- yani 

her Amerikalı için neredeyse günde bir poşet. Oysa ortalama bir Danimarkalı 

yılda dört adet tek kullanımlık poşet tüketiyor. Danimarka 1993’te poşet vergisini yaşama geçi-

ren ilk ülke olmuştu. 

2) Pipeti unutun 

Pipetler olmadan yaşayabiliriz. Gelin vazgeçelim.. Eğer tıbbi bir gereksini-

mimiz yoksa pipetsiz de yaşayabiliriz (olsa dahi kâğıt pipet kullanabiliriz). 

Amerikalılar her gün 500 milyon plastik pipeti çöpe atıyor, bu da kişi başı 

1,5 adede karşılık geliyor. Siz de içecek alırken veya sipariş ederken pipet 

kullanmayarak veya garsonunuzdan pipet getirmemesini rica ederek plastik pipet kullanımının 

azaltılmasına katkıda bulunabilirsiniz. 

3)Pet şişeden vazgeçin 

Her dakika, yaklaşık bir milyon pet şişede içecek satılıyor. Pet şişeler hafifliği 

nedeniyle gezegenimizin kimi bölgelerine içme suyu taşımak için elzem olsa 

da çoğumuz pet şişeler olmadan da yaşayabiliriz. Kullanılan pet şişelerin geri-

dönüşüm zincirine dahil edilmesi de son derece önemli. Norveç, ülkede kulla-

nılan pet şişelerin yüzde 97’sini geri kazanarak geridönüşümde ne kadar ileri gidilebileceğini 

gösterdi. 

4)Plastik ambalajdan kaçının 

Endüstri daha kalıcı çözümler geliştirirken tüketici olarak da atabileceğimiz 
basit adımlar var. Ambalajlarda ve paketlerde kağıt alternatifleri tercih edebi-
lir, sıvı yerine kalıp sabun kullanabilir, meyve, sebze, bakliyat, peynir gibi 
ürünler alırken tek tek ambalajlanmış olanları değil, ağırlığıyla satılanlara yö-
nelebilir, temizlik ürünlerini de toptan alabilirsiniz. Gıdaları saklamak için de 

balmumu ve pamuktan üretilen, yeniden kullanılabilen malzemeleri kullanabilirsiniz. 
5)Mümkün olduğu kadar geridönüştürün 
 

  Zengin ülkelerde dahi geridönüşüm oranı düşük. Avrupa %30, Çin %25, ABD 
ise yalnızca %9 oranında geridönüşüm yapıyor. Küresel ölçekte geridönüşüm 
oranı yalnızca %9. Türkiye ise, denizlere her gün ortalama 144 ton plastik atık 
boşaltıyor ve Akdeniz’i en çok kirleten ülke konumunda. Ülkemizde atık yöneti-
mi iyileştirmeye çok açık –siz de plastik çöplerinizi ayrıştırıp buna ayrılmış çöp 

kutularına atarak çözümün bir parçası olabilirsiniz. 
 

Gökçen TÜRKER 
 9-A  287 

KAYNAKÇA 
http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/plastikler-dunyayi-nasil-degistiriyor 
https://www.bilgitimi.com/plastik-nedir-nasil-yapilir.html 
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45507225 
ig/natgeomagazineturkiye 

http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/plastikler-dunyayi-nasil-degistiriyor
https://www.bilgitimi.com/plastik-nedir-nasil-yapilir.html
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45507225
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AYIN OYUNU 
 Bu ayki dergimizde çoğu kişinin bildiği oyun olan Fortnite’ı ele alacağız 

  Bu satırları okuyan birçok kişinin sandığının aksine Fortnite aslında bir battle royale 

(BR) oyunu değil. 25 Temmuz 2017 tarihinde PC, PS4 ve Xbox One için satışa sunulan 

Fortnite, oyuncuların dört kişiye kadar takım kurup sayısız görev yaptığı bir oyun. İçerik açı-

sından oldukça zengin olan ve kabaca "Left 4 Dead ile Minecraft karışımı" olarak tanımla-

nabilecek Fortnite’ın temelini oluşturan PvE (Save the World) kısmı halen yapım aşamasın-

da ve tamamlandığında ücretsiz olarak oynanabilecek. Oyunu bugün geldiği noktaya getiren 

BR moduysa Eylül ayında çıkış yaptı ve inanılmaz bir hızla gelişiyor, zenginleşiyor, büyüyor. 

Lafı daha fazla uzatmadan başlıklar halinde Fortnite nasıl bir oyun, anlatmaya başlayayım. 

S A V E  T H E  W O R L D  

 

 Yukarıda dediğim gibi, kolayca anlaşılması için "Left 4 Dead ile Minecraft karışımı" 

şeklinde tanımlayabilirim oyunu. İster tek başınıza, ister dört arkadaş bir araya gelip oynaya-

bileceğiniz Save the World’de düşmanımız zombi benzeri yaratıklar. Oyundaki amacımızsa 

her görevde rastgele oluşturulan haritalarda hem kaynak toplamak, hem görevin gerektirdiği 

yapıyı inşa etmek, hem de düşman dalgalarını püskürtmek. Fortnite’ı sadece BR moduyla ta-

nıyanların hayal bile edemeyeceği kadar zengin bir içeriğe sahip olan Save the World, bir 

yandan da BR’ye önümüzdeki dönemde gelecek olan içeriklerin habercisi aslında. BR çıkma-

dan önce oyunun ilk ayında 1 milyon satış barajını geçtiğini de belirteyim ki Save the 

World’ün nasıl oynanası ve alınası bir değer olduğunu daha kolay anlayıverin. 

B A T T L E  R O Y A L E  
   Gelelim asıl meseleye, yani birçoğunuzun bu yazıyı okuma nedeni olan BR’nin detay-

larına. Eylül ayında yayımlanan BR modunda 100 oyuncu aynı haritaya atlıyor ve hayatta ka-

lan son kişi ya da takım olmaya çalışıyor. Fortnite BR’yi tabii ki PUBG ile kıyaslamak mümkün 

ancak iki oyun arasında ciddi farklılıklar bulunuyor. Öncelikle Fortnite BR’nin inşa özelliği 

mevcut ki bu özellik oynanışa ve maç sonuna ciddi şekilde etki ediyor çünkü oyunculara 

kendilerini koruyacak yapılar, hatta kaleler yapma fırsatı sunuyor. Öte yandan harita-

sı PUBG’nin haritasına göre daha küçük olan Fortnite BR’de herhangi bir ulaşım aracı bu-
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lunmuyor ki zaten buna gerek de kalmıyor. Bir diğer 

önemli farksa Fornite BR’deki silahlardan çıkan kur-

şunların gerçekçi "shooter" oyunlarındaki gibi direkt 

olarak nişan alınan noktaya gitmemesi, yani mermilerin 

nispeten saçılarak ilerlemesi. Tüm bu farklar bir araya 

gelince de PUBG’nin simülasyona yakın oynayışından 

ziyade daha "gündelik" ve eğlencele bir oyun tecrü-

besi sunuyor Fortnite BR. 

 

 

Minimum: 

İşlemci: Intel Core i3 2.4 Ghz 

RAM: 4 GB 

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit 

Ekran Kartı: Intel HD 4000 

Disk Alanı: 20 GB 

Önerilen: 

İşlemci: Intel Core i5 2.8 Ghz 

RAM: 8 GB 

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit 

Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 ve AMD Radeon HD 7870 veya DX11 destekli bir ekran   

      kartı 

Disk Alanı: 20 GB 

 

Yeni başlayanların en merak ettiği konulardan birisi ise Fortnite kaç GB kaplıyor olmuştur. 

Fortnite’ı bilgisayarınıza yükleyebilmek için minimum 20 GB’lik depolama alanı gerekiyor. 

 

İsmail Serkan Volkan 
 

Fortnite Sistem Gereksinimleri 

Fortnite kaç GB yer kaplar? 

https://image.redbull.com/rbcom/052/2018-02-26/5f3706a7-205c-4eda-9788-aab44fbe347d/0100/0/1/fortnite-battle-pass.jpg
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AYIN UYGULAMASI 

 Bu ayki dergimizde çoğu kişinin bilmediği ama işe yarayan uygulamalarda 

“Notification History” var. 

   Notification History uygulamasıyla Android cihazlarınıza 

gelen bildirim günlüklerini kolayca izleyebilirsiniz. 

  Birçok Android kullanıcısı, cihazlarının bildirim geçmişini günlü-

ğe kaydettiğinin farkında bile değil. Android işletim sisteminde, 

Ayarlar widget’ını ana ekranınıza eklediğinizde Bildirim Günlü-

ğü seçeneğini seçtiğinizde bu bildirimleri görüntüleyebilirsiniz. Fa-

kat, bu bölümdeki bildirimler son 1 saat civarındaki bildirimleri gösterdiğinden önceki bil-

dirimlere ulaşmanız pek mümkün olmuyor. Notification History uygulaması ise çeşitli uy-

gulamalar tarafından gönderilen bildirimleri toplu bir biçimde veya uygulamaya göre ayrı 

ayrı görebilmenize olanak sağlıyor. 

 Gün içerisinde yanlışlıkla kapattığınız ve ne olduğunu merak ettiğiniz bildirimlere 

ulaşma bakımından oldukça faydalı olduğunu düşündüğüm uygulamada, cihazınızda 

yüklü olan uygulamalara göre bildirimleri de gruplandırabiliyorsunuz. 

Uygulama özellikleri: 

Durum çubuğundaki bildirimleri kaydetme, 

Uygulamalara göre bildirimleri gruplandırma, 

Açık bildirimleri temizleme, 

Uygulamaları doğrudan kaldırma, 

Belirli uygulamalardan gelen bildirimleri yok sayma, 

 Uygulamaların yükleme kaynaklarını görüntüleme. 
 

 

 

İsmail Serkan Volkan 

https://www.tamindir.com/android/kategori/uygulama/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myd.android.nhistory2&hl=tr
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Damla Sude Çubuk-Ceren Erkan-Çisem Yürüyen-Hayrunisa Doğru-Pınar Topaloğlu 
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AYIN ÜLKESİ - VIETNAM 

Öncelikle yazımı okuyan herkese merhaba!  Ben Sudem ve aranıza bu yıl katıldım. Ama-

cım her ay size bir ülkeyi tanıtmak ve bu ülkeler ile ilgili çeşitli bilgiler vermek.  İlk defa bir 

dergide yazılarımı paylaşıyor olacağım bu yüzden oldukça heyecanlıyım. 

İlk sayıda size en sevdiğim ülkelerden biri olan Vietnam’ı tanıtacak, eğer bir gün Viet-

nam’a giderseniz mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerleri paylaşacak, bu geziniz boyunca kulla-

nabileceğiniz temel cümleleri bildirecek ve en sevdiğim iki Vietnamca şarkıyı sizinle paylaşaca-

ğım.                                                            

Vietnam Güneydoğu Asya’da yer alan bir ülke olduğu gibi ilk yerleşim 

yerlerinden de biridir. Başkenti Hanoi’dir fakat başkent genellikle ya-

bancılar tarafından Ho Chi Minh ile karıştırılmaktadır. Ho Chi Minh, 

yani eski adıyla Saigon, Fransız Koçinçin kolonisinin başkenti idi. Ho 

Chi Minh, Vietnam’ın en kalabalık şehirlerinden biri olmakla beraber 

Asya’nın da en gözde şehirlerinden biridir. Ho Chi Minh adını eski 

Vietnam liderlerinin birinden almaktadır. 1890-1969 seneleri arasında yaşamış olan Ho Chi 

Minh, halkı tarafından oldukça sevilen ve saygı duyulan bir liderdir. Hatta halkı ona “ Ho Amca”  

diye de seslenirmiş.  

Vietnam ile İstanbul arasında 4 saatlik bir fark vardır. Vietnam’ın para biri-

mi “Vietnam Dongu”dur. 1 Türk Lirası 4 Vietnam Dongu’na denk gelmekte-

dir.  

Vietnam, en az suç  işlenen ülkelerden biridir ve her ne kadar savaş ile 

anılan bir ülke olsa bile son yılların en gözde tatil merkezi olma yolunda 

ilerlemektedir. Vietnam halkının çoğu ulaşımını motorsiklet  ile sağlar, bu yüzden yoğun bir 

motorsiklet trafiği görmeniz oldukça normaldir.  

 Halkın %40’ının soyadı Nguyễn’dir. İkinci dil olarak Fransızca’yı kullanırlar fakat İngilizce 

bilenlere rastlamak da mümkündür. Vietnamlılar, soylarının su altı krallığı ve dağlarda yaşayan 

perilerden geldiğine inanmaktadırlar. Siz bu konuda ne düşünürsünüz bilmem fakat bence en 

iyisi saygı duymak. 

 Ülke nüfusunun %45’i kendisini yerel inançlara; %16,4’ü Budist; %8,2’si Hıristiyan; %

29,6‘sı inançsız ve geriye kalan kısım da diğer inançlara bağlı olarak tanımlamaktadır.  

 Yemek konusuna gelince erişte, yılan balığı, salyangoz, yengeç kızartması, yengeç 

çorbası, pirinç pilavı, soya fasülyesi ve karides en yaygın yemekleridir. 

 Bunların dışında Vietnamlı bir arkadaşım bana Pho Çorbası’nı 

bilip bilmediğimi sormuştu ve ben de bilmediğimi söyleyip tadının nasıl 

olduğunu sormuştum. Çok lezzetli olduğunu ve mutlaka bir gün 

denemem gerektiğini söylemişti. Pho Çorbası Vietnam’ın en bilinen ve 

sevilen yemeklerinden biridir. Taze otlar, erişte ve tavuk veya et ile yapılan bir çorbadır. 

Vietnam Bayrağı 

Vietnam Dongu 
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Vietnamlılar için aile kavramı oldukça önemlidir. Bu yüzden bir evde üç nesil 

yaşadıklarını görmek oldukça normaldir. Vietnam, Konfüçyüz öğretilerinin geçerli olduğu bir 

ülkedir ve Vietnamlı insanların kendilerine göre bazı etik kuralları vardır. Bu etik kurallardan 

bazıları şunlardır: 

1-) Karşı cins ile çok fazla samimi olmamak, 

2-) Özellikle sizden büyük olan ve yeni tanıştığınız birine bir şey uzatırken iki el ile uzatmak, (ki 

benim de Vietnamlı arkadaşlarım var ve el sıkışırken de bir ellerini öne uzatıp diğer ellerini ise 

bu elin hemen altına koyarlar yani bir nevi diğer ellerinden destek alırlar. Bu onlar için 

duydukları saygıyı ifade etme biçimi diyebiliriz.)   

3-) Eğer Vietnamlı bir eve misafir olarak davet edildiyseniz veya yemeğe çağırıldıysanız şeker, 

tatlı ve meyve getirmeniz çok hoş karşılanırken sarı bir çiçek ya da kasımpatı, siyah herhangi 

bir şey ve mendil götürmeniz hiç hoş karşılanmayabilir. 

Eğer bir gün Vietnam’a seyahat etmek isterseniz bir Türk Vatandaşı olarak vize almanız 

gerekecektir. Ayrıca aşı da olmanız gerekecektir. Mayıs veya Eylül aylarında gitmenizi öneririm. 

Havalar ne çok sıcak ne de çok soğuk olacağı için rahatça gezebilirsiniz.  

Ha Long Koyu, Hoi An Antik Kenti, Old Quarter, Halong Bay, Savaş Kalıntıları Müzesi, 

Cu Chi Tünelleri, Thuan Tinh Adası, Vietnam Kadın Müzesi, Phong Nha Mağaraları, Trang An 

Grottoes ve Muong Hoa Vadisi’ni ziyaret etmenizi öneririm.  

 

Ha Long Koyu 

 

Bu tatiliniz boyunca kullanabileceğiniz bazı cümle kalıpları: 

Xin chào: Merhaba! ( sin çao! ) 
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Bạn có thể giúp tôi không? : Bana yardım eder misin? ( ban kuo te zup doi kong? ) 

Bạn có nói tiếng anh không? : İngilizce konuşabiliyor musun? ( ban ko noy tiıng ayn 

kong?) 

Tôi không hiểu bạn. : Seni anlamıyorum. ( doi kong hiyu ban. ) 

Vâng: Evet ( vıng ) 

Không: Hayır ( kong )  

En sevdiğim Vietnamca şarkılar: 

1-) Şarkı: Chạy ngay đi  Şarkıcı: Sơn Tùng M-TP 

2-) Şarkı: Vì tôi còn sống Şarkıcı: Tien Tien 

 Soldan sağa doğru:  

Bui Vo Phuong Anh, Tran  Minh Ahn, Hien Mai, Türk arkadaşım ve ben  

         

      

 

Soldan sağa: Türk arkadaşım, Toan, Nguyễn Phườc, 

Tran Khang, 

Nguyễn Hoang 

Minh Phùc, Huy 

Quac Đinh, Tran 

Anh ve ben   

 

 

Soldan sağa: 

Nguyễn Minh Hoang Phùc, Türk arkadaşım, ben, 

Huy Quac Đinh, Nguyễn Phườc ve Tran Anh    Huy 

Quac Đinh ile 

 

Kaynaklar: Gezimanya.com 

www.rotadisi.com 

bizgezipgelelim.biz 

Sudem  Karahasan 

 

http://www.rotadisi.com
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BUHRANLI BİR GÜNÜN ERTESİNDE  

 

ece, yaralara tuz basan üvey zaman, 

Bin kat daha artırır içteki hasarı; 

Sabah, merhem esirgemeyen bir tabip, 

Ve güneş, her zamankinden daha sarı. 

 

Denizde yakamozlar, havada rüzgar, 

Odalarda sükutun şamatası...  

Zaman, ağzına kadar çorba dolu kase, 

Şimdi kim götürecek akşama tası? 

 

Beklemek, kabirde nefes almak gibi 

Ki dar mekanda soluk alması zordur. 

Ya toprağın altından çık gayzer gibi, 

Ya da bir şekilde teneffüsü durdur. 

 

Ki verdiğin her nefes, aldığına bedel, 

Bir gün borcun kalmaz icralarından. 

Ağaçların arasında ışık huzmesi, 

Yapraklar, dökülüverir ücralarından. 

 

Sırtını sıvazlayan, bir serin yeldir; 

Alnından öpen, bulutun yağmur çisesi. 

Bir geldi, tez gitti ıslaklığı. 

Üç beş sokak ötede bir çerçi sesi. 

 

İnsanlar duyar bu sesi, sen dinlersin, 

Gözünle kaldırım taşlarını tararsın. 

Kalbinde bir ustura darbesi, inlersin; 

İniltini duyacak bir yaren ararsın.  

 

Her neyden ötürü kırılmışsa insanlar, 

Çatlak bir bardaktan keskinler şimdi. 

Akrebin yelkovanla kovalamacası, 

Hiçbir işe yaramaz teskinler şimdi.  

 

Ki sen bir selama dahi muhtaçsın şimdi 

Yalnızlığını gidermek mahiyetinde. 

Yeknesak geçen dakikalar birer yük, 

Şimdi derin bir ağrı hissi duy etinde. 

 

 

 

Yanına gelip otursa insan evladı 

İki kelam etsen döner mi dilin? 

"Ey kuşlar! Ya ortak olun ahvalime 

Ya da bu diyarlardan sürgün edilin!" 

 

Ne kuşlar var hemhal olsun insanlara, 

Ne de insanlar dilinden anlasın kuşun. 

Sarp bir kayalıktır karanlık dediğin 

Işık vurmayınca tersi düzdür yokuşun.  

 

Ne ışık kesebilir karanlığı, 

Ne de karanlık ışığın önünde duvar. 

Her lambada bir siyah gizlemiş kader, 

Ve her karanlıkta bir aydınlık var. 

 

Ne ebedi saadet, ne ilelebet hüzün; 

Herkes kadar gülümser ve ağlar yüzün. 

Gam çekip yıpranma, hayat riyakar, 

Nihayeti gelir elbet bugünümüzün. 

 

Buhranlı bir akşamın ertesinde 

Bir yunus balığı gibi kıyıya vurmuşsun. 

Tükenen sabrın son kertesinde 

Düşlerini rüzgarda savurmuşsun. 

 

Gel nefsim, bir yola çıkalım, 

Hala adımız hatırlanacak kadar genciz. 

Çiçeği burnundayız. Ne ölmüşüz 

Ne de kalkamayacak kadar aciz. 

 

Gel seninle bir yola çıkalım 

Burnumuzdaki çiçekte en has arı. 

Ayağa kalk, şimdi uyanma vakti, 

Güneş her zamankinden daha sarı. 

  

 

Cüneyt Kurum 
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 İSTİSNA 

 Osmanbey Metrosu'na geldim şimdi. Şair Nigar Sokak'tan çıkarken yolun sol tarafında-

ki kaldırımda bir adam gördüm. Belki yaşı kırk ile elli arasıydı. Yanında ise sırtında çantası 

olan küçük bir kız, bir de ona nazaran daha ufak sayılabilecek bir oğlan çocuğu duruyordu.  

 

    Ben yolun öteki tarafında yürürken 

gelen sesler dikkatimi celp etti ve baktım. 

Adam bir elini kıza doğru vuracakmış gibi 

kaldırmış, bir yandan da azarlıyordu. Oğlan 

çocuğu da "bir tane vuracak, göreceksin" 

gibisinden sözler sarf ediyordu. Derken kız 

orayı terk etti ve benim önümden yürümeye 

başladı. Ben de kontrol edercesine solumdaki adama baktım. Bir iki kere göz göze geldik sa-

nırım.  

    Önümdeki kızın arkasından yürüyordum onun hızına riayet ederek. Kafamda şiddetli 

hayaller çalkanıyordu. Kimdi bu adam? Bir sapık mı? Yoksa kendisine ait olduğu için istediği 

her şeyi yapabileceğini zanneden bir kız babası mı? Acaba bu adam oradaki çocuğun baba-

sıydı da oğlunu bir kız arkadaştan uzak mı tutmaya çalışıyordu? Gerçi bu sonuncu fikir pek de 

gerçekçi değildi. Bir adam neden oğlunu kıskandığı için başkalarının kızını azarlasındı? Ancak 

yine de her olasılığı göz önünde bulundurmalıydım. 

    Adamla göz göze geldikten sonra acaba kendisine neden baktığımı sorar mı diye me-

rak ettim. Tahayyül etmeye başladım. Şayet bana bir laf atarsa, ufak bir çocuğu dayakla tehdit 

etmenin doğru olmadığını ona söyleyecektim. Meydan okumaya kalkışırsa da şahsıma yakış-

mayan eylemlere başvuracaktım. Tüm bunları düşünürken yüz ifademin zihnimde vuku bulan 

olaylara göre şekillendiğini hissedebiliyordum. Her saniye başka bir biçime giriyordu sanki. 

Sanırım beni dikkatle süzen biri akli dengemin yerinde olmadığı hususunda yorumda buluna-

bilirdi. 

    Bir mesafeden sonra, metroya çıkan sokağa yakın bir yerde kız durdu. Belki de o adam 

bu kızın babasıydı ve ona biraz ileride beklemesini söylemişti? Tüm bu ihtimalleri hesaba ka-

tarak, kıza arkasından geldiğimi belli etmemek için yolun solundaki kaldırıma geçip birkaç sa-

niye bekledim. Sokağın gerisine doğru az önce gördüğüm adam geliyor mu diye de bir bakış 

attım. İyice emin olduktan sonra arkamı döndüm. Fakat o da ne? Gördüklerim kalp sızlatacak 

cinstendi: Kız bir kenara çekilmiş ağlıyordu. Hala ayaktaydı. Kendisine doğru yaklaşıp yumu-

şak bir ses tonuyla söze girdim: 
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 -Kardeşim sen iyi misin? 

    Başını kaldırdı. Yüzünü o zaman net olarak görebildim ve her çocukta olduğu gibi 

onun yüzündeki güzelliği de hissettim. O kadar sevimliydi ki... Yeryüzüne cennetten gelmiş 

gibiydi. Ağladığını belli etmek istemez gibi bir tavır takınarak ne dediğimi anlamadığını söy-

ledi. Görünen o ki çevresinden birinin kendisine ağlayışının sebebini sormasını beklemiyor-

du. Yanından geldiği adamı sordum. İşte o an beklemediğim bir cevap aldım: 

 -Ben kimsenin yanından gelmiyorum, dedi. Bir an tereddüte kapıldım. Acaba yanlış 

kişiye mi soru soruyordum? Fakat, hayır! Bu o kızdı. Deminden beri peşinden geldiğim ço-

cuktu. 

  İşte o an aklımda fırtınalar esti. Sanırım o adam bu kızın babasıydı. Kız bana doğru-

yu söylememişti çünkü... 

Sebebini biliyordum. Bazı 

şeyler anlatılmazdı. Anlatı-

lamazdı. Ben de o an gözle-

riyle bir anlaşma yaptım. 

Sağ elimin baş parmağıyla 

sol gözünün yaşını silerken: 

 -Peki anlatmak iste-

miyorsan sen bilirsin, de-

dim. Kendisini anladığımı 

hissettiğinden olacak: 

 -Her şey için teşekkür ederim, dedi.  

    Bu yanıt, işte tam da düşündüklerimin ispatıydı. Bu yanıt; esaretin, çaresizliğin ve bir 

yaranın kabuk tutuşunu seyredişin ifadesiydi. Bu yanıt, saniyeler içinde örülmüş bir duvardı. 

Kısacası bu yanıt, "sen benim için yapabileceğini zaten yaptın, moral verdin; ancak daha 

fazlasına karışman doğru olmaz" demekti. 

    O vakit çaresizce, onu göz yaşlarıyla bir başına orada bırakıp metroya yöneldim. Bel-

ki de tek başına değildi; belki de onun için asıl tehlike arz eden bendim... Ancak ne olursa 

olsun, hiçbir sebep küçük bir kız çocuğunu şiddetle tehdit etmek için meşru olamazdı. Yürü-

yen merdivenleri çıkarken imrenme hissine kapıldım: Keşke o çocuğun gözlerinde bir damla 

yaş olsaydım… 

 

           Cüneyt Kurum 
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AYIN TARİFLERİ 

 Merhaba, ben 9-A’dan Eren Güller. Umarım yazdığım tarifleri beğenmişsinizdir. Bu ta-

rifleri özellikle seçtim çünkü yapımları çok kolay ve çoğu kişi tarafından seviliyor. Her ay yeni 

tariflerle gelmeyi umut ediyorum. Hepinize afiyet olsun.  

POĞAÇA 

Hamur için derin bir yoğurma kabı alın. Yoğurt, 

yumurta ve yağı iyice karıştırın. Tuzu ekleyip ka-

rıştırın. Kabartma tozu ve unu yavaş yavaş ilave 

ederek karıştırın. Hamur elinize yapışmayacak 

kıvama gelene kadar un ekleyin (yaklaşık 4 su 

bardağı). 

Poğaçanın iç harcı için istediğiniz malzemeyi kul-

lanabilirsiniz. Ben maydanoz ve lor peyniri kullan-

mayı tercih ediyorum.  

Hamurdan yumurta büyüklüğünde bir parça alıp 

elinizi kullanarak açın. Hazırladığınız harcı açtığı-

nız hamura yerleştirin ve kaptın. Poğaçanın şekli-

ni istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hazır olan po-

ğaçaları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. 

Üzerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün. İster-

seniz üzerine susam, çörekotu gibi malzemeler 

serpebilirsiniz. Önceden 175 derecede ısıtılmış fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirin. 

ÇİKOLATALI KEK 

 

Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çır-
pın. Üzerine sıvı yağ, süt, sürülebilir çikolata ve 
kakaoyu ekleyip çırpın. Son olarak un, kabartma 
tozu ve vanilya ekleyerek çırpın. Hamuru yağ-
lanmış kek kalıbına dökün ve 180 derecede 
yaklaşık 35-40 dk boyunca pişirin. Kek soğuduk-
tan sonra dilimleyerek servis edin. 
Afiyet olsun 
 
 
 
           
 
 
 
    Eren Güller 9/A 

MALZEMELER 

1 su bardağı yoğurt 

2 yumurta (1 tanesinin sarısını üzerine  

1 çay bardağı sıvı yağ 

1 tatlı kaşığı tuz 

1 adet kabartma tozu 

Alabildiğince un (yaklaşık 4 su bardağı) 

İçine; 

Maydanoz ve lor peyniri 

Üzerine; 

1 adet yumurta sarısı 

MALZEMELER 

3 adet yumurta 

1 su bardağı toz şeker 

1 su bardağı süt 

Yarım su bardağı sıvı yağ 

25 gram kakao (ufak paketlerden 1 paket) 

3 yemek kaşığı ekmeğe sürülen çikola-

ta (nutella – sarelle gibi) 

2 su bardağı un 

1 paket kabartma tozu 

1 paket vanilya 
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SUÇ VE CEZA 
   Bir suçlu gerçekten de bir suçlu mudur? Gerçekten suç diye 
bir şey var mıdır? Bunlar, kitapta sorulan sorulardan sadece 
ikisi. Suç ve cezayı okuduktan sonra insanın kafasında dolaşan 
birkaç sorudan da sadece birkaçı. 
   Bu kitabı okumadan önce toplumda yanlış olarak bilineni, bel-
ki de bir suçluyu, suçlu olarak ya da o yanlışı topluma uyarak, 
hiç soruşturmadan kabul edebilirdim. Ama artık sorguluyor ve 
düşünüyorum. Düşünceler uçuşuyor her yerde. Bütün bu dü-
şüncelerin kafamda dönüp durması tam adıyla Fyodor Mihaylo-
viç Dostoyevski sayesinde. Bu kitabı, Ormak kalesi’nde ayakta 

zincire bağlı 4 yıl yaşayarak geçirdikten sonra oluşan duygularını da katarak yazdığını hesaba katarsak 
eminim ki o da bu kitaba değer veriyordur. Yanlış değil! Bir suçla suçlanarak tutuklandı ve sonra da zin-
cirlendi. Bu kitabı da Alayda 5 yıl görev aldığı sırada yazdı. Suç ve Ceza 1866’da bir edebiyat dergisin-
de 12 ayda olmak üzere teker teker yayınlandı. Sonra tek cilt haline getirildi. Hatta Dostoyevski’nin 2. En 
uzun romanı olduğunu ve olgunluk döneminin ilk büyük romanı olarak görüldüğünü biliyor muydunuz? 
   Dostoyevski, Raskolnikov’u öyle güzel öyle insanların ona hayran kalacağı şekilde yazmış ki o, bizim 
gözümüzde adeta bir kahramana dönüşüyor. Belki Raskolnikov, kitaptaki karakterlerin çoğunun gözün-
de bir kadını öldürdüğü için sadece bir suçlu ve bir katil! Ama Raskolnikov, biz okurların gözünde anla-
yışlı, cesur, önyargısız, yardımsever, iç dünyasında inandığı, inanmak istedikleriyle; doğru, gerçeklik 
arasında gidip geldiği için nice fırtınalar koparan ve bu fırtınaları bir seçim yapıncaya kadar dindireme-
yen bir kahraman. Yaptığının yanlış olduğunu bilmesine rağmen toplumdaki tüm kötülükleri üstüne top-
lamış bir kadını öldürmesinin yanlış olamaması gerektiği düşüncesini iç dünyasında tartışan Raskolni-
kov’un kararı onu daha çok sevmemizi sağlıyor. O, Sonya’yı anlayan, ona ön yargıyla yaklaşmayan ve 
onu seven bir kahraman. Şimdi düşününce neden bir adam bir kadını sevmesin? Ama Sonya’nın toplum 
tarafından hor görülen, belki de Raskolnikov’un iç dünyasından bakmasam benim de hor göreceğim bir 
karakter olmasına bakarsak Raskolnikov’un onu anlaması, sevmesi ve tamamen ön yargısız karşılama-
sı Raskolnikov’u bir kahraman haline getiriyor. Sadece Sonya olayında değil, yaptığı türlü şey onu kita-
bın sonundaki kararını vermemesine inanmamızı sağlıyor.  
 Bazen onun için üzüldüğümüz ve ağladığımız oluyor. Raskolnikov’un kitabın sonunda verdiği 
karar sonucunda çok üzülen okurlardan biri olarak onun bu şekilde davranmaması için elimden gelen 
her şeyi o an yapmak istedim. Ama o, bu hareketi sergilemeseydi, içinde o nice fırtınalar kopmasaydı o 
bizim tanıdığımız Raskolnikov olmazdı. Belki de ona bu kadar bağlanamazdık. İşte Dostoyevski de tam 
bunu yapıyor. Bizi ikilemde bırakıyor. Raskolnikov’un hem o kararı vermesini hem de vermemesini ister-
ken buluyoruz kendimizi. Dostoyevski sadece bunu yapmakla kalmıyor. Hikayeyi öyle güzel betimliyor ki 
kendimizi adeta orada karakterlerle beraber buluyoruz. Bunun yanı sıra mükemmel sözleriyle bizi dü-
şündürmeden edemiyor. Bazen kitabı bıraktığım ve sadece o sözü düşündüğüm bile oluyor. İşte oku-
duktan sonra ilk başta afallayıp sonra da ne kadar da doğru dediğim ve uzun süre düşündüğüm bir söz: 
“Nefrete sevgiden fazla güvenirim. Çünkü, nefretin sahtesi olmaz!” 
   Kitap, bize insanlara ön yargıyla yaklaşmamamız, aslında her yanlış olarak bilinen şeyi bizim de so-
ruşturmadan inanmamamız, hiç kimsenin mükemmel olmayıp bizim gözümüzde mükemmel olan bir in-
sanın bile endişeleri, sıkıntıları, hataları olabileceğini ve her suçlunun muhakkak cezasını çekeceğini 
gösteriyor. Bu kimi zaman psikolojik kimi zaman ise hukuki yönden oluyor. 
   Suç ve Ceza okuyana çok iyi şeyler katıyor. Üstelik bize yeni arkadaşlar kazandırıyor. Örneğin Son-
ya’nın ailesine bakmak durumunda kalması ve o kadar çektiği zulme, insanların ona bakış biçimine al-
dırmadan hala doğru yolda kalması bizi bir hayli şaşırtıyor, etkiliyor ve kimi zaman onun için üzülmemizi 
sağlıyor. Bu da Sonya ve bizim arkadaş olmamız sonucuna çıkıyor. Sadece Raskolnikov ve Sonya de-
ğil; Razumihin, Dunya ve daha niceleriye arkadaş oluyor, adeta onlarla sohbet ediyoruz. Hepsi de birbi-
rinden o kadar farklı ama bir o kadar da birbirlerine benziyorlar ki hepsi de toplumun yapısını ve bizi 
yansıtıyor. Adeta onlarda kendimizi buluyoruz. Onlarla kimi zaman konuşuyor, kimi zaman ağlıyor ve 
kimi zaman gülüyoruz. Baştaki sorulara gelirsek… Suç işlemek her zaman kötüdür ve bir suçlu her za-
man bir suçludur ama kitabı okuduktan sonra insan ister istemez onları anlamaya çalışıyor ve neden 
suç işlediğini soruşturuyoruz. 
  Diğer soruya gelirsek, bir suç her zaman bir suçtur tıpkı bir suçlunun her zaman bir suçlu olaca-
ğı gibi. Kitapta bahsettiği konuya katılıyorum. Suç, işleyişin eksikliğine karşı bir kalkınmadır ve bütün bu 
eksiklikler giderilse bile insanın doğasındaki suçu insandan koparamazsın! Onu gideremezsin! Bu yüz-
den, bence her zaman suç vardır ve olacaktır da. Bunu durduramayız!  
            Esma ŞİMŞEK 
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GURUR VE ÖNYARGI ROMAN TAHLİLİ 
     
 Kitapta işlenen konu iki karakterin psikolojik açıdan değişimleri bence. Mr. Darcy’nin gururu ve 
Elizabeth’in önyargısı… İkisinin de bu özellikleri birbirlerini tanımalarını engelliyor. İkisinin de bu kötü 
özellikleri zaman zaman hata yapmalarına sebep oluyor. Ama sonunda karakterlerimiz bu duygularını 
yenerek doğru olanı yapıyorlar.  

                                        
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Bence kitap İngiliz edebiyatındaki en güzel romantik romanlar-

dan biri çünkü yazarın bize iletmek istediği mesajlar ve mesaj-

ları romana kurgulayış şekli o kadar başarılı ki insan okuduk-

tan sonra kitabın etkisinden çıkamıyor ve olayın içinde yaşıyor. 

İşte bir kitabı kitap yapan unsur bu olmalı, okuyucu olayın için-

de yaşayabilmeli.  Ki bildiğiniz üzere kitabın 2005’te filmi de 

çekilmişti. Her yazara kitabının filmi çekilmesi nasip olmaz ama 

Jane Austen o kısacık hayatına öyle güzel eserler sığdırdı ki, o 

eserleri de günümüze miras kaldı. Kitapları geçmişte de okun-

du, hala okunuyor ve eminim okunmaya devam edecek. 

Kitapla ilgili değinmek istediğim bir diğer konu ise kitapta veri-

len mesajlardır. Bu mesajları kitabın tek bir satırında bile gö-

remezsiniz. Yazar, okurun okudukça anlam çıkarmasını iste-

miştir. Ben böyle anlatıyorum ama ortada herhangi bir gizem 

yok aslında, her okur kitabı bitirip kitaba genel bakmayı başa-

rabilirse mesajları çok açık bir şekilde görecektir. Yazarın er-

keklere zenginlik, asalet ya da soyluluk gibi özelliklerin kadın-

lar üzerinde etkili olmadığı ancak samimi ve içten davranılırsa 

cevabın olumlu gelmesinin daha muhtemel olacağını dile geti-

rirken kadınlara ise düşünce dünyalarını geliştirmelerini, in-

sanların maddi değil de manevi yönüne daha çok önem ver-

melerini ve sevgiyi ön planda tutmalarını tavsiye etmiştir. 

İlgimi çeken bir başka konu ise  bu kitapta 

genel bir önyargı yıkılmaya çalışılmıştır. As-

lında kitabın bütününde vurgulanmak istenen 

düşünce şudur: İnsanları nereden geldikleri-

ne bakarak değerlendirmek yanlıştır. Her ke-

simden insanın iyisi olduğu gibi kötüsü de 

vardır. Zenginlik; insanlar arasında bir ölçüt, 

gösterge olmamalıdır.   

Kitabı okuduğunuzda eminim bir karakterde kendinizi 

bulacaksınız. Çünkü karakter tahlilleri inanılmaz ve 

her karakter birbirinden o kadar farklı ki… Eliza-

beth’in gelişmiş düşünce yapısı, Darcy’nin aşkın etki-

siyle girdiği değişim, Mr. Bennet’ın sessizlik ve kitap 

aşkı, Mrs. Bennet’ın görgüsüzlüğü ve bencilliği, Ly-

dia’nın evlilik arzusu, Wickham’ın ikiyüzlülüğü, Ja-

ne’in iyilik dolu kalbi ve daha niceleri. 
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Karakterlerden bahsetmek gerekirse karakterlerin sergilediği davra-

nışların zaman içerisinde değiştiğini görürüz. Eğer Elizabeth, 

Darcy’ye “Evet.” cevabını verseydi Darcy’nin kibri gider miydi? Eğer 

Darcy, Elizabeth’e Wickham hakkındaki gerçeği anlatmasaydı Eliza-

beth Wickham’dan vazgeçer miydi? 

İki ana karaktere baktığımızda ikisi de dik başlı ve güçlü ka-

rakterlere sahiptirler ve aslında bu yönden birbirlerine çok 

benzemektedirler. Bence bu yüzden Darcy Elizabeth’i sevdi, 

daha önce kimse onu reddetmemişti çünkü. Elizabeth de 

daha önce onun için bu kadar çabalayan bir erkekle karşı-

laşmamıştı. Bu yüzden birbirlerini sevmişler ve birbirlerine 

olan aşkları için değişmeyi göze almışlardır. 

Olay örgüsünden bahsetmek istersek kitap eski İngil-

tere zamanlarında geçmektedir. Kitabın içeriği ise bir 

ailenin beş kızını zengin adamlarla evlendirme isteği-

dir fakat bu istek sadece Mrs. Bennet’ta vardır. Kita-

bın devamında taşra ve şehir hayatı arasındaki çatış-

maya rastlanmaktadır. Balolar, danslar, oyunlar... Ku-

rulan her diyalogda, yaşanılan her anda, kitabın size 

anımsatmaya, duyumsatmaya çalıştığı her şeyde bir 

hayat dersi, adeta bir karakter ilacı seziyorsunuz.  

Kitapta geçen birkaç dikkat çekici söz: 

"İtiraf ediyorum, kitap okumak kadar eğlenceli bir şey yokmuş! İnsan kitap okumak dışında her şeyden çabucak 

sıkılıveriyor. Kendime ait bir ev sahibi olduğumda, şöyle muazzam bir kütüphane edinmeyi başaramazsam kah-

rolurum." 

Hiçbir şey olmamalarına rağmen kendilerini bir halt sanan insanlar! 

O güzelim gözlerin hakkını hangi ressam verebilir ki? 

"Onun gururunu ben de kolaylıkla hoş görebilirdim. Benim gururuma dokunmamış olsaydı." 

Karşısındakinden cesaret almadan gerçekten âşık olabilecek kadar pişkinlik gösterebilen azdır. 

Z E Y N E P  N E V A  İ L D E M  
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BÜYÜK USTA MEHMET ÂKİF ERSOY 
 Büyük vatan şairimiz Mehmet Âkif ERSOY, İstiklâl Marşı’nı yazarken yalnızca bir 

milli marş değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara aktarılacak bir sanat eseri de meydana 

getirmiştir. 

 Milli mücadele yıllarında her vatansever Türk evladı gibi o da savaşın ateşten göm-

leğini giymiştir. Yokluğu, harbin yıkıcılığını ve çaresizliğini yaşayan büyük şairimiz, bir milli 

marş yazma fikri ortaya çıkınca yarışmadaki para ödülü önerisinden dolayı yarışmaya ka-

tılmamıştır. 

 Onlar ki, gözlerini yıkılmaya yüz tutmuş bir imparatorlukta açmış bir kuşaktılar. On-

larda maddi olarak sahip olunamayan her şey maneviyatlarında vardı. Silah ve teçhizatları 

yoktu, kurtuluşa olan inançları vardı, güçlü orduları yoktu, ecdatlarından miras gururları 

vardı, paraları yoktu, vatanseverlikleri vardı.  

 Milletimiz imkânsızlıklar içinde büyük mücadele verirken konan para ödülünden do-

layı yarışmaya katılmayan Mehmet Âkif ERSOY’un fikrini değiştiren şey, yakın arkadaşı 

Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey’den aldığı mektup olmuştur ve para ödülünü ba-

ğışlamak şartıyla-ki şairimizin Ankara’nın kışında üzerine giyecek paltosu bile yoktu- yarış-

maya katılmıştır. 

 Önce cephelerde okunarak asker üzerindeki etkisine bakılan eser 12 Mart 1921’de 

mecliste resmen kabul edilmiştir. Peyami Safa’nın Mehmet Âkif ile ilgili “Âkif’in en büyük 

meziyeti, her mısrasını inanarak yazmış olmasındadır. Onun içindir ki İstiklâl Marşı, 

hiçbir babayiğit tarafından benzeri yazılamayan alev gibi bir şiirdir.” sözü İstiklâl Mar-

şı’nın nasıl bir inanç, zafer ve hürriyet isteği içinde yazıldığını anlatmaktadır. 

 Milletimiz savaş yıllarında kendisinden çok daha güçlü ordularla mücadele etmiştir. 

“Ezelden beridir hür yaşamış” milletimiz bağımsızlığını koruma uğrunda giriştiği mücadele-

de hiçbir zaman pes etmemiştir. Milli şairimiz bu mücadeleyi İstiklâl Marşı’nda çok güzel 

anlatmaktadır. Ayrıca “Çanakkale Şehitlerine” şiirindeki “Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki 

dünyada eşi?” dizesi milletimizin çetin mücadelesini dile getirir. 

Mehmet Âkif ERSOY vatan sevgisi yüksek olan bir kişidir ve vatanına nerede olursa 

olsun hizmet etmiştir. “Ey Yolcu, Uyan!” şiirindeki şu iki mısrasını hatırlayalım:  

”Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu; 

Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?”.  

Ayrıca “Yeis” şiirindeki şu iki mısrası da vatanına her zaman sahip çıktığını göster-

mektedir:  

“Sahipsiz olan memleketin batması haktır; 

Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır.”. 

Mehmet Âkif ERSOY geçmişini çok iyi bilen ve ondan güç alan, asil milletimizi her 

zaman yücelten biriydi. ”Bize çağ dışı diyorlar, doğrudur; çağlar açtık, çağlar kapattık, çağ-

lar bizden geri!“ mısralarının sahibidir. 

Büyük usta Mehmet Âkif ERSOY,  yazdığı birçok şiir, vatan için gösterdiği özveri 

sayesinde kurtuluş mücadelesini aydınlatan şairlerimizden olmuştur. Biz Türk gençleri ola-

rak, tarihimizde olduğu gibi vatanımıza gelecek tehditlere karşı her zaman birlik olacak, 

bağımsızlığımız için her zaman mücadele edeceğiz. İstiklâl Marşı’mız her zaman bize kah-

raman ecdatlarımızın nasıl zorluklarla bu vatanı kurduğunu hatırlatacak, vatanı koruma 

mücadelemize güç katacak ve vatan aşkımızı pekiştirecektir. , 

Türk gençleri olarak söz veriyoruz,” Bağımsızlığımızı ve Bağımsızlığımızın Sesi İs-

tiklâl Marşı’mızı” ilelebet koruyacağız! “Allah bu millete bir daha istiklâl marşı yazdırma-

sın!”…                                                                                                                            

                                                                                                             Furkan Barış OCAK 
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VANYA DAYI KRİTİĞİ 

        Vanya Dayı, Anton Çehov’un elinize 

alıp bir solukta okuyabileceğiniz  az ama 

öz bir kitap. Bir tiyatro oyunu aslında. Çe-

hov’un oyunlarında nedense bir çiftlik aşkı 

var. Oyun da zaten bir çiftlikte geçiyor. 

Oyuncu kadrosu zengin ama yorucu de-

ğil. Kitabı okurken kendinizi her oyuncu-

nun yerine koyup düşünebileceksiniz ve 

aslında her birinin kendince haklı olduğu-

nu fark edeceksiniz. Her oyuncu kendi mücadelesini vermeye çalışıyor, içindeki şeytanı yok 

etmeye çabalıyor. Empati yeteneği katan aynı zamanda insanların zaaflarını , açgözlülüklerini, 

sadakatsizliklerini trajikomik  biçimde ortaya koyan bir oyun. Kitapta en çok üzüldüğüm şeyler-

den birisi de başkahramanımız  Vanya Dayı’nın karşılıksız aşkı, çaresizliği olmuştur. Vanya 

imkansıza aşık olmuştur. Kitap aynı zamanda birden fazla imkansız aşka da değinmiştir. Kitap-

ta eleştirilen başlıca şeylerden birisi de profesör karakteri gibi liyakatsız kişilerin kendilerini top-

lum aracılığıyla üst konuma getirmeleri olmuştur. 

         Okuyan kişiye amaçlarını, beklentilerini, hislerini gözden geçirme imkanı verdiği kadar 

bazı gerçekleri acı şekilde vermekten çekinmemiş. Gerçek hayattan karakterler barındıran sa-

mimi bir kitap olmuş, içinde çevrenizden birçok kişiyi görebilirsiniz hatta kendinizi bile. 

         Kitabı kısaca özet geçecek olursam çiftlik yaşamına alışamayan, huysuz profesör kayın 

biraderi –Vanya- ile anlaşamamaktadır. Kızı Sonya ise Vanya’yı çok sevmektedir. Vanya’nın 

bir derdi vardır. Profesörün genç karısına aşıktır. Sonya ise aile doktorlarına, aile doktoru da 

profesörün genç eşine aşıktır. Anlayacağınız   kitabın içinde bir aşk-ı memnu dönüyor. 

         Bastırılmış duygular arasında kaybolan karakterlerin bazılarına gıcık olacağınız, bazıları-

nı da delirmekte haklı bulacağınız bu kitapta Vanya’nın “Mutluluğumu yitirdim ama gururum 

kaldı.” sözü her şeyi özetliyor aslında. Durum öykücülüğünün hayat bulmuş hali olan Vanya 

Dayı kısa olmasıyla,  içimizden bir şeyler barındırmasıyla toplumu cesurca eleştirmekten kaç-

mamasıyla asla pişman olmayacağınız size gerçekten birtakım şeyler katabilecek bir tercih 

olacaktır. 
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 VİŞNE BAHÇESİ 
Vişne Bahçesi, Çehov tarzında okuduğum 
ilk kitaptı. Kitaba başladığımda, bu tarza ya-
bancı olduğumdan, ilk sayfaları birkaç kez 
okudum ve karakterleri bağdaştırmakta zor-
landım. Zaten birkaç sayfa sonra alıştım ve 
kitaptan büyük bir zevk aldım. 
Yorumuma geçmeden önce kitabın genelin-
den bahsetmek istiyorum. Vişne Bahçesi, 
eski feodal yaşamı simgelemektedir. Eski 
rejimin yok olmasıyla feodalitenin de yok 
olması gerekir. Anton Çehov oyunlarında 
aydınları eleştirir.  

Bu kitaptaki Trofimov karakteri de bu açıdan belirgindir.Kitabın içindeki olaylar ise şöyle: 
 Varlıklı bir ailenin vişne bahçesi vardır. Buranın sahibi olan L Andreyevna, oğlunun 
ölümünden sonra kızlarından birini de alıp Paris’e taşınır. Burada bir adamla evlenir, bence 
bu bir hata, paraya para demeden ellerine geçen bütün parayı harcarlar. Bunun sonucunda 
borçlar yüzünden vişne bahçesinin bulunduğu çiftlik satılır. Olaylar çiftlikte geçmiştir. 
Gelelim benim bu kitap hakkındaki yorumuma; 
Kitabı okuduktan sonra, kafamda karakterler hakkında bazı izlenimler oluştu. 
L. Andreyevna vişne bahçesini satma kararını aldıktan sonra çiftliğe geliyor. Çiftlikteki her-
kesle özlem giderip haberi veriyor. Paralarını nasıl harcadığı zamanında aklına gelmemiş, 
bu yaptığından pişman, yaptığı evliliğin de doğru bir seçim olup olmadığı konusunda karar-
sız. Vişne bahçesi o ve çevresindekiler için çok büyük anlam ifade ediyor ve bunun baskısını 
hissediyor. Bu yaptıklarından dolayı kızgın fakat kendine olan öfkesini dışarıya hüzün olarak 
vuruyor. Çocuklarının (Anya ve Varya) mutlu olması en büyük isteği. 
 Anya ve Varya annelerinin kendini bu kadar üzmesinden memnun değiller. Annesi, 
Varya’nın Lopahin’le evlenmesi taraftarı fakat sonrasında Lopahin’in çiftliği alıp onları ataca-
ğını, anılarla dolu vişne bahçesini katledeceğini bilmiyor. Bana göre bu yaptığı açıklanamaz 
bir durum. Kim evlenmek istediği kızın ailesinin çiftliğini alır ve herkesi kovar? Eğer iyi bir ka-
rakter olsaydı ve çıkarcı olmasaydı, çiftliği satın alır ve Varya ile evlenirdi. Kitabın sonunda 
Varya, geleceğini planladığı adamdan böyle böyle bir darbe yiyince ihanete uğradığını dü-
şünmüş olmalı. Bence Anya ve Varya’nın en büyük eksikliği babaları ve L. Andreyevna bu 
boşluğu doldurmak için kendini epeyce yormuş, oğlunun eksikliğiyle yaşamaya çalışırken, 
kendine olan öfkesi ve yorgunluğu onun bütün umudunu yok etmiş. Vişne bahçesinin satıldı-
ğını kızlardan daha çabuk kabullenmesinin sebebi ancak bu olabilir. Bunlar yaşanırken, An-
ya ve Trofimov arasında bir aşk gelişmekteydi fakat kısa sürede yaşanan bunca şey bu du-
rumu geçersiz kıldı.  
 Gayev ise, L. Andreyevna’nın kardeşi, sanki yıllarca yaşadığı bütün sorunlarının üste-
sinden bilardoyla gelmiş gibi gözüken, üzüntüsünü ablası kadar derin yaşamayan bir karak-
terdir. Firs karakteri ise birçok zorluğa rağmen, L. Andreyevna’nın aksine, umudunu yitirme-
miş ve güçlü kalmış insanları temsil ediyor. 
Kitap, toplumsal değişimin insanlar üzerindeki etkisini ele alıyor. Bu şekilde çok zenginken 
fakir, fakirken birden zengin olabilme ihtimalini yansıtıyor. Bu kitapta da sınıf farklarının etkisi 
ve yaşam çok iyi bir şekilde ele alınmış. 
Herkesin bu kitabı okumasını veya en azından tiyatrosunu izlemesini umuyorum çünkü Çe-
hov’un bu önemli eseri hem dünyada yaşanmış şeyleri karakterlere ve duruma harmanlaya-
rak okuyucuya yansıtmış hem de içinde çok güzel duygular barındırıyor. Karakterleri benim-
semeniz sağlanıyor. 

Zeynep Ece Başaran 
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SABAHATTİN ALİ (1907-1948) 
25 Şubat 1907’de Bulgaristan sınırları içeri-
sindeki Gümülcine’de doğan sanatçı; ilköğre-
nimini Üsküdar, Çanakkale ve Edremit’te ta-
mamlamış; Balıkesir’de sürdürdüğü öğrenim 
hayatını İstanbul Muallim Mektebi’nde bitir-
miştir. Yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik 
yapmış; çevirmen, öğretmen ve dramaturg 
olarak çalışacağı Devlet Konservatuvarına 
atanmıştır. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazı-
lar yazan Sabahattin Ali, 1946’da Aziz Nesin 
ile birlikte Marko Paşa dergisini çıkarmıştır. 
Marko Paşa’daki yazıları yüzünden çeşitli 

soruşturmalara uğrayan sanatçı, bunlardan birinde yedi ay hüküm giymiştir. Yazdığı bir yazıdan 
dolayı yıkıcı propagandalar yaptığı gerekçesiyle hakkında tekrar kovuşturma açılınca nakliyecili-
ğe başlayan Sabahattin Ali, 1 Nisan 1948 tarihinde yurt dışına kaçma girişimi sırasında öldürül-
müştür, cesedi öldürülüşünden iki buçuk ay sonra bulunmuştur. 
 

Edebi Kişiliği: 

 Edebi hayatına şiirle başlamış, daha sonra roman ve hikâyeler yazmıştır. 

 Yazdığı roman ve hikâyelerinin konularını Anadolu halkının ve Anadolu köylüsünün yaşa-

mından, toplumsal eşitsizliklerden almış, eserlerinde aydınların köylüleri küçümsemelerini eleş-

tirmiştir. 

 Tasvirci yönü kuvvetli olan Sabahattin Ali, ilk hikâyelerinde dış gözlemlerin etkisinde kalmış, 

sonraki yazdıklarında ise toplumsal gerçekçiliğe yönelmiştir. 

 Hikâye ve romanlarında canlı, güzel bir dil ve etkileyici bir üslup kullanan yazar, karamsar bir 

yapıda değil iyimser bir anlayışla eserlerini kaleme almıştır. Köylü ve Anadolu insanı onun kale-

minde sefil, düşkün, karamsar değil; dost canlısı, folklor zengini, iyiyi arayan olarak karşımıza 

çıkar. 

 Eserlerinde realist ve natüralist akımların etkisi görülmektedir. 

 Son yıllarında mizahı da denemiş, sembolik hicivli masallar yazmış ancak hikâye ve roman-

ları kadar başarılı olamamıştır. 

 Toplumsal gerçekçiliğin ilk başarılı örneklerinden sayılan “Kuyucaklı Yusuf”, Sabahattin 

Ali’nin en tanınmış eseridir. 

 Otobiyografik karakterli romanı “İçimizdeki Şeytan”da doğruyu bildiği halde savunmaktan 

korkan bir aydının, Ömer’in yalnızlığını, kararsızlığını, kendini bulma sürecindeki bunalımlarını iç 

çatışmalarını ele alır. 
Anı biçiminde yazılan “Kürk Mantolu Madonna”da uygarlık çatışması içinde bulunan aydının çe-
lişkilerini iç konuşma, bilinç akışı gibi tekniklerle ele alır. 
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Sabahattin Ali'nin Hayatından İlgi Çekici Olaylar 

- Babası Tevfik Fikret
 
 ve Prens Sabahattin ile olan dostluğundan dolayı ilk oğluna Sabahattin 

diğerine Fikret ismini vermişir. 

- Soyadı kanunu sonrası "şenyuva" soyadını alır fakat babasının ön adı olan "ali'yi" kullanmak 

ister fakat izin alamaz. Bunun üzerine "alı" olarak kullanılmasını tercih eder. 

 -Hayatında büyük iz bırakan olay olarak babasının ölümünü belirtir. Bunun üzerine 15 ocak 

1927' de Babam İçin şiirini kaleme alır: 

Babam İçin 

Allahım! .. İşte bugün, 

Şu zavallı ömrümün 

En matemli bir günü. 

Elim böğrümde kaldım, 

Ben bugün haber aldım: 

Babamın öldüğünü. 

Bitti hayatın tadı, 

Bu haber bırakmadı, 

Dudağımda tebessüm. 

Kalbim oyuldu yer yer, 

Aman Yarabbi, meğer 

Ne acıklı imiş ölüm 

Daha birkaç gün evvel, 

Yüzümü okşayan el, 

Şimdi toprak oluyor. 

Kendi vücudum kadar 

Bana yakın olanlar, 

Birden, uzak oluyor. 

Ah Baba! ..Daha düne 

Kadar senin göğsüne 

Saklıyordum başımı. 

İnan babacığım, inan, 

Bu ateş, menba’ından 

Kuruttu gözyaşımı... 

 

- Öğretmenlik yıllarında alacaklıların kendisini öldürme korkusuyla milli eğitim camiasından 
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dostlarına söyleyerek Yozgat'tan ayrılmak istediğini belirtmiştir. bunun üzerine 

Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler yabancı dile tam hakim olması amacıyla oluşturu-

lan İngiltere, Almanya, Fransa'ya giden grupların arasından Almaya'ya dahil olmuş ve ya-

şamının belli bir dönemini orada geçirmiştir. 

- Sevgi beslediği ve karşılık göremediği birçok insan olmuş fakat iki ismin yerinin başka olduğu-

nu yazdığı mektuplarda belirtmiştir. Bunlardan biri hepimizin yakından bildiği Kürk Mantolu 

Madonna romanına ilham verdiği söylenir. 

- İlki olan Frolayn Puder hakkında Ayşe Sıtkı İlhan'a yazdığı mektupta şöyle der:  

 

“Almanya’da Frolayn Puder isminde bir hatuna ziyadesiyle âşıktım. (bu kadın arkadaşlar arasın-

da 28 namıyla meşhurdur.) o zamanlarda ise Berlin’de şu meşhur deli şarkıcı filmi oynamıştı ve 

oradaki Sonny Boy şarkısı herkesin ağzında idi. Şimdi bunu mırıldanınca sisli ve yağmurlu teşri-

nievvel günlerinde 28 ile müzelere veya sinemaya gidişim aklıma gelir. Yolda mütemadiyen kız-

cağızın yüzüne dalar, önümü görmezdim, o da hafif bir tebessümle başını bana doğru çevirerek 

bu salaklığımı mazur gördüğünü anlatmak isterdi. Aşık olduğum kimseler arasında bana bu ka-

dın kadar iyi muamele edeni olmamıştır. Parmağının ucunu bile koklatmadığı halde beni kırmaz, 

aramızda genişlemeyen ve daralmayan muayyen bir mesafe muhafaza etmesini gayet iyi bilir-

di...” 

- İkincisi ise öğrencisi olan Melahat Muhtar'dır. Aşkına karşılık bulan Sabahattin Ali ,    

Melahat Muhtar'a atfen "Çocuklar Gibi" şiirini yazmıştır. 

Bende hiç tükenmez bir hayat vardı 

Kırlara yayılan ilkbahar gibi 

Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı 

Göğsümün içinde ateş var gibi 

Bazı nur içinde, bazı sisteyim 

Bazı beni seven bir göğüsteyim 

Kah el üstündeydim, kah hapisteydim 

Her yere sokulan bir rüzgar gibi 

Aşkım iki günlük iptilalardı 

Hayatım tükenmez maceralardı 

İçimde binlerce istekler vardı 

Bir şair, yahut bir hükümdar gibi 

Hissedince sana vurulduğumu 
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Anladım ne kadar yorulduğumu 

Sakinleştiğimi, durulduğumu 

Denize dökülen bir pınar gibi 

Şimdi şiir bence senin yüzündür 

Şimdi benim tahtım senin dizindir 

Sevgilim, saadet ikimizindir 

Göklerden gelen bir yadigar gibi 

Sözün şiirlerin mükemmelidir 

Senden başkasını seven delidir 

Yüzün çiçeklerin en güzelidir 

Gözlerin bilinmez bir diyar gibi 

Başını göğsüme sakla sevgilim 

Güzel saçlarında dolaşsın elim 

Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim 

Sevişen yaramaz çocuklar gibi 
 

 

Aldırma Gönül 
Başın öne eğilmesin 

Aldırma gönül aldırma 

Ağladığın duyulmasın 

Aldırma gönül, aldırma 

   Dışarda deli dalgalar 

   Gelip duvarları yalar 

   Seni bu sesler oyalar 

   Aldırma gönül, aldırma 

Görmesen bile denizi 

Yukarıya çevir gözü 

Deniz dibidir gökyüzü 

Aldırma gönül, aldırma 

   Dertlerin kalkınca şaha 

   Bir sitem yolla Allah´a 

   Görecek günler var daha 

   Aldırma gönül, aldırma 

Kurşun ata ata biter 

Yollar gide gide biter 

Ceza yata yata biter 

Aldırma gönül, aldırma 
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ALINTILAR 

Seni seviyorum. Deli gibi değil, gayet aklı başında olarak seviyorum. 

 

Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali 

 

"Yarın öldüğümüz zaman birisi bize sorsa: 'Dünyada neler gördünüz? ' dese herhalde verecek 

cevap bulamayız. Koşmaktan görmeye vaktimiz olmuyor ki..." 

Değirmen, Sabahattin Ali 

 

"Hiç geçmeyen, hiç unutulmayan şeyler de var, beyefendi! 

Ölünceye kadar insanın sırtından atamayacağı şeyler de var..." 

 

Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali 

 

“Hayatımda hiç bu kadar mesut olduğumu, içimin bu kadar genişlediğini hatırlamıyordum. Bir 

insanın diğer bir insanı, hemen hemen hiçbir şey yapmadan, bu kadar mesut etmesi nasıl 

mümkün oluyordu?" 

 

Tesadüf seni önüme çıkarmasaydı, gene aynı şekilde, fakat her şeyden habersiz, yaşayıp gi-

decektim. Sen bana dünyada başka bir hayatın da mevcut olduğunu, benim bir de ruhum bu-

lunduğunu öğrettin. 

 

Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali 

 

"İnsan dünyaya sadece yemek, içmek, koynuna birini alıp yatmak için gelmiş olamazdı. Daha 

büyük ve insanca bir sebep lazımdı." 

 

İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali 

 

Leylim Ley – Zülfü Livaneli. ... 

Göklerde Kartal Gibiydim - Volkan Konak / Beste: AliEkber Eren. ... 

Çocuklar Gibi – Sezen Aksu / Beste: Ali Kocatepe. ... 

Ben Sana Vurgunum (Eskisi Gibi) – Nükhet Duru / Beste: Ali Kocatepe. ... 

Dağlar – Sezen Aksu / Beste: Ali Kocatepe. ... 

Aldırma Gönül - Edip Akbayram / Beste: Kerem Güney. 

 

 

 

https://1000kitap.com/kitap/kurk-mantolu-madonna--557
https://1000kitap.com/yazar/sabahattin-ali
https://1000kitap.com/kitap/degirmen--553
https://1000kitap.com/yazar/sabahattin-ali
https://1000kitap.com/kitap/kuyucakli-yusuf--543
https://1000kitap.com/yazar/sabahattin-ali
https://1000kitap.com/kitap/kurk-mantolu-madonna--557
https://1000kitap.com/yazar/sabahattin-ali
https://1000kitap.com/kitap/icimizdeki-seytan--562
https://1000kitap.com/yazar/sabahattin-ali
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TAKVİMLER BOYUNCA 
 

Gördüm seni 

Koşturdum, durdum 

Ardından  

Takvimler boyunca, 

 

Sen kaçtın  

Bilmeden kaçtığını, benden 

Kovaladım seni 

Sokaklar boyunca, 

 

Sen başkalarıyla gülerken 

Aradım seni, sokaklarda 

Takvimler boyunca, 

 

Durmak  

Nedir bilmeden 

Aradım seni, sokaklarda. 

Takvimler boyunca, 

 

Unuttum, 

Gözlerindeki mutluluğu 

Senin gözlerine bakarak geçen günleri 

Çiçekleri bile kıskandıran kokunu 

Unuttum, 

 

Bende  

Kaybettim tıpkı 

Kervan-ı Mağluplar gibi, 

 

Oldum ben de 

Sokağın çamuru, 

 

HOŞÇAKAL... 

 

Mirza Ali EKİNCİ 
 

*”Takvimler Boyunca” ve “Uçurumun Kıyısında” şiirleri Cemal Süreyya anısına yazılmıştır. Beğenile-
rinize sunarız. 
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Bir uçurumun yamacında 
Elimde kâğıdım, kalemim 
Bakıyorum ufuklara  
Aklımda sevdiğim 
 

Bir papatya buluyorum  
Onun gözleri gibi bal; 
Bir nehir görüyorum 
Onun kaşları gibi lâl. 
 

Uçurumun yamacında  
Oturmuşum düşünüyorum; 
Geleni; geçeni; gideni 
Seveni; üzeni; öleni… 
 

Bir bulut görüyorum; 
O da yalnız  
Bir ses duyuyorum; 
O da cansız 
 

Bakıyorum uçurumun yamacından  
Seni arıyor gözlerim 
Sesleniyorum rüzgâra; 
“Getir onu bana…” 
 

 

Hasret kaldım galiba  
O sese, o yüze 
Susuyorum yine  
Alışmışım bu hisse 
 

Çıksan karşıma  
Alırım seni yamacıma; 
Uçurumun yamacında  
Bakarız masmavi ufuklara… 
 

Başka ellere gitmişsin  
Bilmez misin; 
Sevmezler seni 
Benim sevdiğim gibi 

 
Uçurum yamacındayım  
Aklıma düştün yine  
Düşledim gelişini 
Sonra yine gidişini… 
 

Severim seni 
Acıda, yangında, uçurumun yamacında  
Yine de severim seni 
Sen olmasan da… 
 

 

Susuyorum yine  
Dalıyor gözlerim Karadeniz’e 
Yine karalar bağlıyorum  
Aklıma sevdan geliyor  
 

Gelsen uçurumun yamacına  
Otursan; konuşmasan, 
Sadece sarılsan  
Kırk yılın hatırına… 
 

Seviyorum seni 
Düşünceli halini 
Özlüyorum seni 
Zorla ayırmışlar gibi… 
 

Yine dönüyorum eve  
Uçurumun yamacı kalıyor boş  
Bırakıyorum hayallerimi, sevdamı 
Susuyorum ve gidiyorum… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hatice Kübra KONUŞ 
 

UÇURUMUN YAMACINDA 
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MARATON 
 

Hayatım boyunca afişlerde veya televizyon reklamlarında maraton koşularıyla karşılaş-

tım. Çoğu zaman ilgilenmedim çünkü dikkatimi çeken bir konu olmadı. Ama geçenlerde izledi-

ğim bir konuşmayla üzerine düşünmediğim bu gibi şeylerin insanların hayatlarında büyük etki-

ler yaratabileceğini daha iyi anladım. 

Maratonun ortaya çıkışını okuduğum zaman hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım. 

Çünkü tahminim sıradan bir koşu yarışına dayanırken biraz basit düşündüğümün farkına var-

mamıştım. 

Yunanlılar ve Persler arasında yaşanan bir savaşın geçtiği yermiş Maraton Ovası. Sa-

yıca az olmalarına rağmen Yunanlılar savaşı kazanıp Atina’yı istiladan kurtarmışlar. Bunun 

ardından Pheidippides isimli Yunan askeri muharebe yeri Maraton Ovası’ndan Atina’ya kadar 

koşmuş. Kırk iki kilometreyi üç saatten az bir sürede koşan asker “Kazandık!” haberini verme-

sinin ardından şehir meydanında yığılarak ölmüş. Bu kahraman askerin anısına iki yer arasın-

da koşu yarışları düzenlenmeye başlamış.  

 Peki neden bu yapılıyor? İnsanlar arabayla yarım saatte alabilecekleri yol için neden 

kendilerini zorluyorlar?  Maratoncuların düşüncelerini kavradığım zaman bu soruların cevapla-

rı da kendiliğinden geldi. 

 İlk çizginin gerisinde bir cerrah olabilirsiniz. Pilot, CEO hatta bir astronot bile olabilirsi-

niz.  Ancak ayaklarınız o şeridi geçtikten sonra bunların hiçbiri değil, sadece kendiniz olursu-

nuz.  Biraz araştırdıktan sonra beni etkileyen noktanın bu olduğunu anlayabildim. Çünkü ma-

raton koşmak becerilerimi, hayatla başa çıkabilmek veya problem çözmek için gerçekten de 

yeterli birikimim olup olmadığını anlayabilmemi sağlarmış. 

Bir şeyleri başarmak için yaşıyoruz. Hayatımız boyunca, hedeflerimiz doğrultusunda 

ilerliyoruz. Maraton tutkusu sayesinde de sınırlarımızı görebiliyoruz. Koşmak insanı zorluyor 

ve bir noktadan sonra ne yapacağına karar vermek zorunda bırakıyor. Gücüm kalmadı pes mi 

etmeliyim, her şeye rağmen yola devam mı etmeliyim? 

Maratoncuların rakipleri yoktur. Kendileriyle yarışırlar. Hazırlık esnasında disiplinli ol-

mak için savaşmaları gerekir.  Belirledikleri nokta için çabalarlar ve çoğu zaman bitişe ulaştık-

ları anda bir sonraki hedeflerini düşünürler.  

Bir gün siz de yapmak ve yapmamak arasındaki çizgide kalabilirsiniz. Bütün öğrendiğim 

şeylerden sonra ben bunu yapmak istediğime karar verdim. Umarım siz de iki şeyi ayıran çiz-

gide değil, iki çizginin ayırdığı bölgede yola devam etmeyi seçersiniz. 

GÖKÇEN TÜRKER?? 
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MÖLKKY  

12 pinden (1’den12'ye kadar) numaralanmış ve 

bir adet lansmanda (fırlatma sopası) oluşur. Mü-

sabakalar, bireysel veya takım orak yapılır. 

 

OYUN KURALLARI 

 

1. Pinler ateş noktasından 4 metre uzakta 

birbirine çok yakın bir küme şekilde dizilir.  

2. 12 türden oluşur.  

3. Amaç her iki turda da ilk 50 puana ulaş-

maktır. 

4. İlk turda oyun sırası kura atışı ile belirlenir. 

5.  İkinci tur da ateş sırası bir önceki turu puan sonuçlarına göre belirlenir. 

6.  En düşük puanı sahip olan takım oyuna başlama hakkı kazanır.  

7. Oyuncular atış sıraları esame lisesindeki sıraya göre yaparlar ve oyun devam eder.  

8. Atış sırasında kazanılan puanlar puan cetveline yazılır. 

 

ATIŞIN HESAPLAMASI 

 

 Atış sonrasında bir tane pin devrilirse, atıştan kazanılan puan devrilen  pinin üzerindeki 

sayı kadardır. Birden fazla pin devrilirse devrilen pin sayısı kadar puan kazanılır. Başka bir 

pine yada lansmana yaslanmış olan pin devrilmiş sayılmaz. Atıştan sonra devrilmiş olan pin-

ler oldukları yerden tekrar düzeltilir. Atışlar sırasında  oyuncu, 50 puan geçerse ceza olarak 

25 puan düşürülür ve oyuna ceza puanıyla devam eder. Üst üste üç kez pin vuramayan 

oyuncu diskalifiye olur. 
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GENİŞLEYEN  EVREN 
  Evrene ilişkin modern resmimiz,Amerikalı gökbilimci Edwin Hubble'ın galaksimizin ev-

rendeki yegâne galaksi olmadığını gösterdiği 1924 yılı gibi yakın bir tarihte oluştu. 

Buna göre aralarında muazzam büyüklükte boş uzay olacak şekilde bizimki dışında pekçok 

galaksi bulunmaktaydı 

 Hiç şüphesiz Aristoteles ve Ptolemaios'un Dünyanın evrenin merkezi olduğunu düşün-

düğü zamandan bu yana büyük çapta ilerleme katettik. 

 Yine yakın bir tarihte, Edwin Hubble'ın 1929'da yayımladığı bulgusu yirminci yüzyılın en 

büyük düşünsel devrimi oldu.Evrenin Genişlediğini keşfettik bu keşif Newton'un,durağan evren 

düşüncesini çökertti ve Büyük Patlama teorisi için ilk kanıtı sağladı.Aslında baktığımızda 

Newton'un durağan bir evren olması halinde kütle çekim etkisi ile birlikte evrenin küçülmesi 

gerektiğini düşünmesi gerekirdi.Peki şimdi akılda bir soru var kütle çekim etkisi evrenin geniş-

lemesine etkisi olabilir mi? Bu sorunun cevabı olamaz olucaktır çünkü evren yavaş genişlemi-

yor ciddi bir hızla genişliyor ve bu hız kritik hızı aştığından dolayı kütleçekim etki edemez.Bu 

bir bakıma dünyanın yüzeyinden yukarı doğru bir roket fırlatmaya benzer.Eğer roket oldukça 

düşük bir hıza sahipse,kütleçekim sonunda roketi durduracak ve roket geri düşmeye başlaya-

cak.Fakat eğer roketin hızı belirli bir kritik hızdan daha fazla ise,kütleçekim onu geri çekecek 

kadar güçlü olamayacak,bu yüzden roket sonsuza dek dünyadan uzaklaşmaya devam ede-

cektir.Buradan anlıyoruz ki evren genişliyor ve sonsuza kadar genişleyecektir. 

Peki evrenin genişlediğini Edwin Hubble nasıl keşfetti? 

 Yıldızların büyük bir çoğunluğunun gözlemleyebildiğimiz yalnızca tek bir özellik var-

dır:yaydıkları ışığın rengi.Newton,Güneş'ten gelen ışığın,prizma olarak adlandırılan üçgen 

şeklindeki bir cam parçasından geçmesi durumunda,bir gökkuşağındaki gibi bileşen renklerine

(tayfına)ayrıldığını keşfetti.Bir yıldıza veya galaksiye odaklanarak,o yıldız veya galaksiden ge-

len ışığın tayfını gözlemleyebiliriz.1920'lerde gökbilimciler diğer galaksilerdeki yıldızlarının 

tayflarına  bakmaya başladığında son derece alışmadık bir şey fark ettiler:kendi galaksimizde-

ki yıldızlarla aynı karaktere sahip kayıp renk takımları bulunmaktaydı.ve hepsi göreceli miktar-

da tayfın kırmızı ucuna doğru kaymıştı.Bunu anlamamız için ilkin Doppler etkisini bilmemiz ge-

rekir.Işığın farklı dalga boylarında insan gözü farklı renkler görür;en uzun dalga tayfın kırmızı 

ucunda gözükürken en kısa dalga boyu mavi ucunda görülür.Şimdi bir ışık kaynağı düşünelim 

eğer ışık kaynağı sabit bir şekilde ışını yayıyor ise dalga boyu ışık kaynağındaki dalga boyuyla 

eş değerdir.Işık Kaynağının bize doğru hareket ettiğini varsayalım.Böylece kaynak bir sonraki 

dalga tepesi çıktığında bize daha yakın konuma gelecek ve dalga tepeleri arasındaki uzaklık 

azalıcak ve ışığın tayfı maviye kayıcaktır.Eğer kaynak bizden uzaklaşıyor ise dalga boyu aynı 

mantık ile artıran ve kırmızı tayfa doğru kayacaktır.Hubble galaksilerden gelen ışınların tayfını 

gözlemlerken bunu fark etti ve evrenin genişlediğini kanıtlamış oldu.Evrende kırmızıya kayma 

büyüklüğü tesadüf değildir ışık kaynağının bize olan uzaklığı ile doğru orantılıdır.Yani diğer bir 

deyişle galaksi bizden ne kadar uzakta ise bir o kadar hızlı bizden uzaklaşıyor demektir! 

 

Kaynak: Zamanın Kısa Tarihi  (Stephen Hawking) 
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SICAKLIĞIN SINIRI 

 Mutlak sıfır yani bir şeyin daha çok soğuyamayacağı bir nokta var ( 0 kelvin ). Peki bir şeyin daha çok 
sıcaklaşamayacağı bir nokta var mı ? 
 

İlk olarak gezegenimizden başlamak istiyorum. Dünya’da ölçülen en 
yüksek hava sıcaklığı California’da Death Valley denen yerde ölçülmüştür. 
Ölçülen değer 56.7 °C !  
İçtiğimiz çayın ortalama sıcaklığı 82 °C. Daha da yüksek sıcaklıklar 
görmek için biraz daha uzaklaşmalıyız, mesala Güneş’e ! Güneş!in yüzeyi 
5500 °C. Ancak füzyonun gerçekleştiği ve asıl sıcaklığı yüksek olan 
Güneş’in merkezi 15 milyon °C !  
 
Bu o kadar yüksek bir sıcaklık ki küçücük bir cismi , mesela kalemin 
ucunu, bu sıcaklığa ulaştırabilseydik  2000 km uzaklıktaki bütün insanları 
öldürürdü. Ama şanslıyız ki bu sıcaklık Güneş’in merkezinde görülüyor ve 
Güneş bizden yaklaşık 150 milyon km uzakta. 
 

Çoğu zaman bir cismin yaydığı enerji bize o cismin sıcaklığı hakkında bilgi verir. Sıcaklığı mutklak sıfırdan ( 0 
kelvin ) yüksek olan bütün cisimler elektromanyetik dalga yayar. Biz bile parıldıyoruz aslında. Fakat bunu ancak 
kızılötesi kameralarla görebiliriz. Bir cismin gözle görülebilen bir biçimde parıldaması için “Draper Point” denilen 
yere ulaşması lazım. Bu noktada hemen hemen bütün cisimler kırmızı bir şekilde ışıldar. Bunun için gerekli 
sıcaklık 798 Kelvin ( 525 °C )’dir. Bir cismin sıcaklığı arttıkça yaydığı dalga boyu da kısalır. Güneş’in merkezinde  
de çok sıcak olduğundan gama ışınları oluşur. Burada sıcaklık çok yüksek olduğundan elektronlar atomlardan 
ayrılır. Güneş maddenin plazma halindedir. Plazmayı evde de yapabiliriz aslında. Ateşi mikrodalga fırına koyar-
sak plazma görebiliriz. Ama sakın yapmayın ! 
 
15 milyon °C çok yüksek bir sıcaklık olsa da Güneş’in merkezi evrendeki en sıcak şey olmaya yakın bile değil. 
Güneş’in 8 katı büyüklüğündeki bir yıldız ömrünün son gününde kendi içine kapanırken ulaşacağı sıcaklık 3 mi-
lyar kelvindir ! Ya da 3 gigakelvin de diyebiliriz. 
 
Sıcaklığı biraz daha arttıralım. 1 katrilyon ( 1,000,000,000,000 ) kelvinde isler garipleşiyor. Plazmadan bah-
setmiştik ya hani yüksek sıcaklıklarda elektronlar atomlardan ayrılıyordu. Bu kadar yüksek sıcaklıkta protonlar 
ve nötronlarda kuarklara ayrılıyor.  
 
Bundan daha yüksek sıcaklıklara ulaşmamız için çok da uzaklaşmak gerekmiyor. Dünyamızda CERN’ de bilim 
insanları atom çekirdeklerine proton fırlatmayı başararak 1 kentilyon ( 1,000,000,000,000,000,000 ) kelvin 
değerinde sıcaklığa ulaşmışlardır. Ancak biz şuan hayattayız çünkü çok küçük bir ölçekte ve çok çok kısa bir 
süreliğine gerçekleşmişti bu sıcaklık.  
 
Cismin sıcaklığını bilirsek dalga boyunu hesaplayabiliyoruz. Mutlak sıfırda dalga üretemiyor bu yüzden daha 
soğuyamıyor zaten. Peki ne kadar sıcaklıkta dalga boyu daha küçülemez hala gelecek ki daha sıcaklayama-
yacak.  

14.1 desilyon kelvinde ( 141 x  ) dalga boyu çok küçülüyor. O kadar küçülüyor ki bunun özel bir ismi var : 
Planck uzunluğu. Bu da kuantum fiziğine gore evrenimizde olabilecek en kısa mesafe. Ama bu cisme daha da 
çok enerji verirsek ne olur ? Daha da sıcaklaşması lazım ama aynı zamanda daha sıcaklaşamazda. İşte burada 
bir sorunumuz var. Burada tüm teorilerimiz çöküyor. Cisim sıcaklığından daha sıcak olmuş olur. Kulağa man-
tıksız geliyor ama öyle. Daha çok enerji verirsek sıcaklığı artmak zorunda ama sıcaklığı artamaz çünkü dalga 
boyu küçülemez daha…  
 
Teorik olarak bi cismi sonsuza kadar ısıtabiliriz ve sıcaklığı hep artacaktır, bir limiti yoktur. Sadece 14.1 desilyon 
kelvini geçince ne olacağını bilmiyoruz. Hatta bu kadar enerji sonucu ortaya karadelik bile çıkabilir. Hatta ener-
jiden oluşan kardeliklerin özel ismi var : “Kugelblitz”. 
 
Okuduğunuz için teşekkürler, bir sonraki bilimsel sohbetlerde görüşmek üzere ! 
 

                                                                                 EGE YİĞİT ALDIRMAZ  
 
https://www.youtube.com/watch?v=4fuHzC9aTik 
https://www.bilimveutopya.com.tr/gunesin-merkezi-yuzeyinden-dort-kat-hizli-donuyor 
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YENİ YÖNTEMLER,YENİ KEŞİFLER  ve TIP 
 Teknoloji çağı ile birlikte yaşanan gelişmeler dolayısıyla meraklı insanoğlu her alanda 
kendi ihtiyaçları doğrultusunda yenileşmeye ve hayatı kolaylaştırmaya yönelik adımlar 
atmıştır.Özellikle günlük hayattaki gelişmelerin çoğunluğunun tıp sektörüne yansıması in-
sanlığı tarihte de yaşanmış bulunan birçok dertten kurtarmıştır.Örnek vermemiz gerekirse :  
Laboratuvarda 'mini beyin' üretildi 

 

 ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Johns Hopkins Üniversitesi'nde yapılan 
çalışma, bilim dünyasının gündemine oturmuş durumda.Üniversitenin 'Bloomberg School of 
Public Health' departmanı çalışanlarının imzasını taşıyan araştırma sonucu mini insan bey-
inleri oluşturuldu. 350 mikrometre (1 mikrometre, milimetrenin binde birine denk geliyor) 
boyutunda olan mini beyinler, pek çok yönüyle doğal pluripotent kök hücrelerere benzeyen 
indüklenmiş pluripotent kök hücreler (iPSCs) ile oluşturuldu.Bu gelişmenin yeni geliştirilen 
ilaçların deney safhasında kullanılması düşünülüyor.  
 
Parkinson hastalığı ile savaşacak yeni bir silah keşfedildi 
Washington DC Georgetown Üniversitesinde bilim adamları, beyindeki zehirli protein birikim-
leri üzerinde çalışarak parkinson hastalığına karşı savaşacak yeni bir silah keşfetti. 
“Lewy oluşumları” olarak isimlendirilen zehirli birikimler, sinir hücrelerinin ölümüne yol açarak 
felç edici hastalıklara neden oluyor. “Lewy oluşumları” düzgün olarak işaretlenemediğinden 
vücut tarafından doğal yoldan atılamıyor. Lewy oluşumları, unutkanlığa ve vücut üzerinde kas 
kontrolünü kaybetmeye sebep olan “multi sistem atrofi” denilen çoklu sistem bozukluğuna da 
yol açıyor. Bu konuda yapılan çalışmalarda Washington DC Georgetown Üniversitesi Tıp 
Merkezi’ndeki araştırmacılar, beyindeki doğal atık boşaltma sistemini bozarak zehirli mad-
delerin birikmesine yol açan “USP13” ismi verilen bir molekül keşfetti.Araştırmacılar, bu 
molekülün daha önce parkinson hastalığıyla hiç ilişkilendirilmediğini söyledi. Hayatını 
kaybetmiş parkinson hastaları ve hasta olmayanların beyinlerinde yaptıkları karşılaştırma 
sırasında bu molekülü keşfettiler. Araştırmacılar, parkinson hastalarında USP13 molekülünün 
ve Lewy oluşumlarının parkinson olmayanlardakine kıyasla çok daha fazla olduğunu tespit et-
ti. Araştırmacılar, farelerde USP13 proteini bloke edildiği zaman beyindeki Lewy oluşumlarının 
temizlendiğini ve yeniden oluşmasının engellendiğini, böylece hücre ölümlerinin engellen-
diğini, hareketlerinin iyileştiğini tespit etti. 
Vücudun beyindeki istenmeyen proteinleri atması için önce onların işaretlenmesi gerekiyor. 
USP13 molekülünün bloke edilmesi ile işaretleme süreci başladığından zararlı birikimlerin 
vücuttan atılma işlemi çalışıyor. 
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Türk göğüs cerrahlarından dünya tıp literatürüne geçen ameliyat yöntemi 
 TRABZON-Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana 
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş ve ekibi, nefes borusunda darlık oluşması sonucu 
solunum sıkıntısı çeken hastalara yönelik yeni ameliyat yöntemi geliştirdi.Prof. Dr. Tekinbaş, 
beraberindeki Prof. Dr. Atilla Türkyılmaz, Prof. Dr. Bekir Sami Karapolat ve ekibince 
geliştirilen yöntemle, bu ameliyatlardan sonra hastaların çenesinin, göğsün "iman tahtası" 
diye tabir edilen kısmına dikilerek başlarının bir süre göğüslerine yapışık bırakılmasının önü-
ne geçildi. 
 

 Türkiye'de ve dünyada birçok gelişme yaşanıyor.Göğüs cerrahisi,kanser tedavisi ve 
gen bankaları gibi modern tıbbın geliştiği ve çözüm ürettiği alanlarda yeni literatürlere ve tıp 
dünyasında bulunan pek çok yeniliğe imza atmış bulunmaktayız.Özellikle yeni geliştirilen 
yöntemlerle daha önce iyileşme süresi uzun olan ameliyatlar bulunan tekniklerle daha kolay 
iyileşebiliyor. 

 

 Ülkemizde sadece tıp alanında değil,insanlığa faydası dokunacak ve gelecekte toplu-
ma yarar sağlayacak her alandaki  gelişmelerin devamı için eğitim ve öğretimin gelişmesi ve 
bazı engel oluşturabilecek durumlardan kaçınılması gerekmektedir.Tıp alanında dünyadaki 
gelişmelerin hızla ilerlemesi,ülkemizde oluşan gelişmeleri ilerletmek adına kamu desteğini 
gerektirmektedir.Eğitim alanında verilecek kamu desteğinşn sağlıklı ve devamlı olması ise 
toplum için vazgeçilmezdir. 
 
 
''Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.'' 
                                                                  North Whitehead 
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YAŞAMIN KIPIRTILARI: YAPAY EMBRİYO 
 Embriyonun tarifini nasıl yaparsınız? Çoğu-

muz biliyor aslında sorunun cevabını. Embriyo, 

yaşam tohumu demektir. Bu tohumun oluşması 

için gerekli tarif de bir o kadar basit. Bir adet yu-

murta ve onu dölleyecek olan sperm. Cambridge 

Üniversitesin deki bilim insanları ise embriyo için 

yepyeni bir tarif geliştirdi. Bu çığır açan yöntem-

de yalnızca iki çeşit kök hücre kullanıldı ve sente-

tik embriyo oluşturuldu. 

 Yaşamın varoluşunu yeniden tanımlayabilecek 

bu buluşun arkasındaki, Cambridge Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren embriyologlar, sa-

dece kök hücreleri kullanarak gerçekçi fare embriyoları üretiyorlar. Bu embriyolar, yumurta ya 

da sperm olmaksızın, sadece başka bir embriyodan koparılan hücreler kullanarak üretiliyor. 

 Ekip fare embriyosundaki kök hücreleri kullandı. İki farklı tip kök hücre ve üç boyutlu bir 
yapı iskelesi (skafold) sayesinde doğal fare embriyosuna çok benzer işlevsel bir embriyo oluş-
turdular. Daha önce yürütülen yapay embriyo oluşturma süreçlerinden başarı elde edilememe-
sinin sebebinin ise bilim insanlarının tek çeşit kök hücreye (embriyonik kök hücre) odaklanmış 
olmasıydı. Cambridge araştırmacıları ise aynı hücrelerin yanına yine embriyodan elde edilen 
trofoblast kök hücrelerini ekledi. Mucizevi bir şekilde bu iki farklı hücre türü etkileşime geçip 
yapay fare embriyosunu oluşturdular. 
 Araştırmayı yöneten Magdalena Zernicka-Goetz; ‘’Kök hücrelerin çok güçlü bir potansi-
yele sahip olduklarını zaten biliyorduk. Farklı kök hücre türlerinin bir araya gelip etkileşime 
geçmesinin gelişim için oldukça önemli.Fakat en başlarda bu ikilinin bir embriyo oluşturabile-
ceğinden emin değildik. Anladık ki bu iki hücre türü bir araya geldiklerinde olağanüstü bir şeyi 
başarabiliyor. Ortaklaşa yürüttükleri çalışma, doğru şekil ve formun hatasız bir zamanlamayla 
kurulmasını sağladı ki bu durum biyolojik gelişim mekanizması açışından kilit önem taşır.’’ de-
di. 
5. günde işlevsel hale gelen kök hücrelerde 7. Günde plasenta ve yaşam belirtileri gözlemlen-
di. Fakat araştırmacılar embriyonun çok büyük bir ihtimalle sağlıklı bir fetüse dönüşemeyece-
ğinin altını çizdi. Bunun sebebi olarak ise üçüncü bir kök hücre türü olmadan yumurta kesesi-
nin şekillenmemesi gösterildi. Ayrıca yapay embriyonun gelişimine izin vermek biyo-etik açı-
sından da epeyce kritik olan bir konu. Zaten deneyin amacı yapay bir yaşam yaratmak değil. 
Araştırmacılar bu çalışmalarının kısırlık tedavilerine yardımcı olmasını umuyor. Diğer bir he-
defleri ise insan gebeliğinin ilk üç aylık evresinde gerçekleşen düşüklere çözüm getirmek ve 
sebeplerini bulmak. 

Öte yandan Zernicka-Goetz’in tek amacı bu da değil. Baş araştırmacı, hücrelerin her birinin 

belirli görevleri nasıl üstlendiğini araştırmak istiyor. Sonraki adım ise, halihazırda Michigan ve 

Rockerfeller Üniversitelerinde çalışmaları yapılan, insan kök hücrelerinden yapay embriyo 

üretmek. 

 Sentetik insan embriyosu, bilim insanları için gelişimin ilk aşamalarına ışık tutabilecek 

önemli bir adım niteliği taşıyor. Kolayca manipüle edilebilen bu kök hücrelerden üretilen embri-

yolar sayesinde, gen dizaynı ya da genlerin gelişimini izleyebilmek mümkün olacak. 

 Peki bu gelişmeler biyo-etik açısından nasıl karşılanıyor? Neredeyse sıfırdan bir yaşam 



Sayfa 47 S A Y I  3  

oluşturmak bu etiğe uygun mudur? Soruları cevaplamak için önce biyo-etiğin ne 

anlama geldiğine bir göz atalım. 

Biyo-Etik 

Biyo-etik, tıp ve biyoloji alanında ortaya çıkan yeniliklerin, çeşitli teknolojik gelişmelere bağlı 
olan bilimsel sonuçların, etik düzlemde meydana getirdiği kapsamlı sorunların irdelenmesi 
üzerinden gelişen etik alanı ya da bölümüdür. Kelime anlamı olarak "canlı etiği" olarak da 
anlaşılır. Dolayısıyla biyoetik tüm bir yaşamı konu edinen etik tartışmadır. 

Biyo-etik açısından belli başlı soruları şöyle belirtmek mümkün; 

"Ne yapılmalıdır? Neye nereye kadar izin verilebilir? Yapılması mümkün olan her şey 
yapılmalı mıdır, yoksa bir sınırlama getirilecek midir?Nasıl?" 

"Başka sorularsa bu verilecek kararların temellendirilmesiyle ilgilidir. Gerekli olan ile 
olmayan, izin verilebilir olan ile olmayan arasındaki sınır nasıl temellendirilebilir? 
Neyin yasaklanması nasıl temellendirilecektir? Ya da yapılması mümkün olana izin 

vermek nasıl temellendirilecektir?" 

 Bu sorular biyo-etiğin neden belirli bir alanla 
sınırlı bir sorun içermediğini de göstermektedir. Ve 
neden bu sorunlar üzerinde tek başına belirli bir çev-
renin tartışmasının anlamlı olmadığını da göstermek-
tedir. Biyo-etiğin disiplinlerarası niteliği tamda sorduğu 
bu ve benzer sorunların niteliğinden ileri gelmektedir. 
Çünkü bu yüzyılda meydana gelen bilimsel ve tekno-
lojik gelişmeler insana, yaşamın temeli ya da kabul 
edildiği anlamda biyolojik olarak yaşam denilen şeyi 
değiştirebilecek imkânlar sağlamaktadır; en azından 
gelişmelerin yönü bu sorunları şimdiden gündeme ge-

tirmiştir ve tartışmalar derinleşerek sürmektedir. Değişimin iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış 
olduğuna karar vermek, neyin nereye kadar ne şekilde savunulabileceğine dair temel sorular 
sormak ve yanıtlar üretmek biyo-etiğin sorun alanları içindedir.Öte yandan yapay embriyo ça-
lışmaları da insanları etik bir ikileme sürüklüyor. Yapay ile gerçek arasındaki farkın ortadan 
kalkma riski var mı? Ya da laboratuvar ortamında yetiştirilen embriyolar, acı çekmeye başla-
yacakları kadar büyütülecek mi? 

 Yaşam, laboratuvar ortamında bile böylesi kolay bir yöntemle şekillenebiliyorsa yakın 
gelecekte benzer bir uygulamayla canlı üretmeye başlarsak ne olacak? Ve daha da önemlisi; 
deneylere sadece belirli bir süre devam edildiği ve biyo-etik komiteleri tarafından belirtilen li-
mitler aşılamadığı için laboratuvar kaplarında gelişen, yumurta ve sperme ihtiyaç duymadan 
ortaya çıkan bu canlıların gerçekte ne olduklarını bilemiyoruz. 

 Biyo-etikçilere göre, bilim geri dönülemez bir noktaya ulaşmadan önce, bu ve benzeri 

soruların cevapları tatmin edici bir şekilde verilmeli.Peki siz insanlığın geleceği hakkında ne 

düşünüyorsunuz?                                                                                                                                                                            

Semih Ekşi  

http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQml5b2V0aWs 
http://www.iukok.com/tr/yapay-embriyo/ 
https://biyoteknolojitr.com/index.php/2018/05/03/yasamin-kipirtilari-yapay-embriyo/ 
https://www.tech-worm.com/biyoetik-nedir-biyoetik-alanlari-nelerdir/ 

http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVCVDNCVCMXA
http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQml5b2xvamk
http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVGVrbm9sb2pp
http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRXRpaw


SOLDAN SAĞA 
5. Açık hava basıncını ölçmeye yarayan alet 
6. Yerin içinde hamur kıvamında ya da sıvı olarak bulunan uçucu gazlarla doymuş du-
rumdaki ermiş katman 
7. Kimyasal reaksiyonlardaki ısı değişimini inceleyen kimya bilimi 
 
 
 

*Bulmaca çözümü bir sonraki sayımızda yayınlanacaktır. 

YUKARIDAN AŞAĞIYA 
1. Bitkilerin ışıkta,su ,karbondioksit gibi bileşiklerden karmaşık yapılı organik moleküller 
oluşturması. 
2. Bir olayı belirtmek için gereken üç mekansal boyutla birlikte dördüncü koordinat 
3. O2 - 2 iyonu içeren oksit bileşiklerdir 
4. Bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin zamana karşı değişimidir. 
8. Kas hücrelerinde kasılmayı sağlayan protein yapıdaki kalın iplikler. 
9. Metalik karakter göstermeyen, periyodik tablonun sağ tarafındaki elementler 


