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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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Sevgili okuyucularımız,
Yine farklı alanlardan, ilgimizi çeken konuları sizlerle paylaşmak istediğimiz yeni sayımızla
karşınızdayız. Öğrencilerimiz, kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri içerikleri sorumlu öğretmenleri ile paylaşıp düzenleyerek dergide yayınlamaktadırlar. İçeriği seçen öğrencilerimiz olunca dergimizin tüm öğrencilerimiz tarafından severek okunacağını umuyoruz.
Dergimiz için önerilerinizi ilgili öğretmenlerimiz ile paylaşabilirsiniz.
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12 MART İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY
Mehmet Akif ERSOY Çanakkale savaşının her anını ruhunun derinliklerinde hissetmiş, savaş
meydanında bulunuyormuş gibi oradaki her anı Çanakkale Destanında yansıtmış, ruhunun içinde taşıdığı ruhla, milletin sesi ve milletine ses olmuştur.
Mehmet Akif yokluklar içinde vatan sevdasını yüreğinin en derinliklerinde hissetmiş, Anadolu’yu dolaşarak istiklal mücadelesi yolunda yüreğinin içinde yürek taşıdığını göstermiş, milletine ses
ve milletinin sesi olmuştur.
Mehmet Akif Anadolu gezilerinde milletine seslenirken “Ecdadınız size milyon şehitler, şafakların kızıllığını bastıracak, dökülen mübarek şehitler kanı karşılığında bir vatan, bir devlet bıraktı.
Siz evlatlarınıza ne bırakacaksınız veya düşman işgali karşısında nereye gideceksiniz” derken kanının içinde taşıdığı kanın milletinin kanı ve milletinin sesi olduğunu gösteriyordu.
Mehmet Akif ERSOY Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını beyninin, ruhunun, kanının
ve yüreğinin her zerresinde hissederek İstiklal Marşı’nı yazmış, milletine ses ve milletinin sesi olmuştur.
Mehmet Akif’in taşıdığı kanı, ruhu, beyni ve yüreği onun gibi bizlerde taşırsak, bu devlet sonsuza kadar yaşayacak ve Allah bir daha bu devlete İstiklal Marşı yazılacak o günleri göstermeyecek
ve İstiklal Marşı bir daha yazılmayacaktır.
Ruh ’un şad mekânın cennet olsun, ey en büyük Şiir’in şairi.

Niyazi ÇOBAN
Nişantaşı Anadolu Lisesi Müdürü
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BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMI
İnternet eğlenceden, bilgi edinmeye; sosyal hayatı zenginleştirmeden, ekonomik çevrede yeni iş fırsatlarının doğmasına kadar birçok fırsat sunmasının yanı sıra başta gizlilik ve
güvenlik kaygıları olmak üzere çeşitli risk ve zararların da oluşmasına sebep olmuştur. Sanal
dünya olarak adlandırılan internet platformlarının insanoğlunun günlük yaşamının bir parçası
haline gelmeye başlaması bu platformlardaki risklerin de gerçek hayat problemlerine dönüşmesine neden olmuştur.

İnsanoğlu hayatını daim ettirdiği dünyada, bulunduğu mekâna göre değişen riskler ve
yaşantısına zarar veren etkenlerle karşılaşabilmektedir. Gerçek dünyada karşılaşılan risk ve
zararların daha fazlasıyla internet ortamında da karşılaşabilmektedir. Bu risk ve zararları şöyle özetleyebiliriz:


Yanlış ve/veya Zararlı Bilgiye Erişim;



Siber Zorbalık,



Sanal Dolandırıcılık,



Kişisel Bilgilerin Paylaşımı ve Kimlik Hırsızlığı (identity theft),



Zararlı Yazılımlar,



Oltalama (phishing),



Pornografi /Çocuk İstismarı/ Fuhuş,



Yasadışı Kumar



İnternet Bağımlılığı,
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Sağlık Sorunları (İnternetin başında aşırı zaman geçirmeye bağlı olarak
görülebilecek fiziki rahatsızlıklar )



Yabancılarla Çevrimiçi ve Çevrimdışı İletişim,



Şiddet/Nefret/Irkçılık Faaliyetleri



Silah ve Madde Kullanımı



Telif Hakları İhlali olarak sıralanabilir.
Görüldüğü üzere internet hayatımıza getirdiği pek çok yenilik yansıra bir o kadar da riski

beraberinde getirmiştir. Şüphesiz bu risklerle mücadeleyi sadece internete yasal çerçevede getirilecek kısıtlamalar ile başarabilmek mümkün değildir. Bunun için başta kullanıcıların bilinçlendirilmesi ve iyi birer dijital olur-yazar olmaları gerekmektedir.
İnternetin hatalı kullanımı yüzünden oluşacak zararlar şu şekilde önlenebilir:


İnternet düzenli ve kontrollü kullanılmalı



Güvenli kaynaklardan yararlanılmalı



İnterneti kullanmadan önce gerekli kurallar bilinmeli ve daha
sonrası uygulanmalı.



Bilgi güvenliği ve şifreleme konusunda kullanıcılar bilinçlendirilmeli



Tüm kullanıcılar hak ve sorumluluklarını bilmeli, karşılaştığı olumsuz karşısında nereye
nasıl başvuracağını bilmeli



Etik kurallar, geçek hayatta olduğu gibi sanal hayatta da dikkate alınmalı



Dijital Vatandaşlığın tüm boyutları herkese anlatılmalı



Özellikle çocuklar sosyal ortamlarda bulunmalı, kendine uygun hobiler edinerek internet
ve bilişim teknolojileri bağımlılığından uzak tutulmalı

Tüm bunlara dikkat ettiğimizde ve bilinçli kullanıcı olduğumuzda internetten ve çeşitli bilişim
teknolojileri araçlarından zarar görmemiz söz konusu olmaz.

AHMET EFE SATILMIŞ
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TELEFONLAR
Graham Bell ve İlk Telefon
Annesi işitme engelli olan Graham yıllarca ömrünü işitme
engellilere adayan dede ve babasının yolundan gitmeye
karar verdi. Bu kararından sonra hayatı boyunca işitme engelliler için çalışmalarda bulundu. Bunlardan en önemlisi
ise telefondur. Graham, işitme engellilerin sessizliğini ortadan kaldırmaya çalışırken elektrik mühendisi olan arkadaşı
Thomas Watson ile birlikte Amerika’da ilk telefonu icat
etmiştir. Bu aygıta Radyofon ismini vermiştir. Telgraf, kablo ile bilgileri yazılı olarak bir yerden bir yere iletebilirken
telefonun, kablo ile direk sesi iletebiliyor olması insanları
oldukça etkiler ve Amerika sokaklarını telefon direkleri ve kabloları sarmaya başlar. Fakat ilk telefon ile ortaya çıkan santral sorunu görevli memurlar ile giderilmeye başlanır. Merkez santrala
bağlanan insanlar santral memurları ile konuşur ve memurlar iki hattı kablo ile birbirine bağlayarak haberleşme gerçekleşirdi.
Ahizeli Telefonlar
İlk telefon icadı gerçekleştikten sonra telefonun gelişim süreci başlamıştır. Bell’in geliştirdiği telefonun hemen ardından ilk ahizeli telefonda
piyasaya sürülür. Ahizeli telefonun en büyük özelliği ise dinleme ve konuşma için iki ayrı mekanizmanın bulunmasaydı. Ahizeli telefonun gelişmesinde en büyük etken ise mikrofonun geliştirilmesi olmuştur.

Radyo Dalgalı Telefon
Marconi adlı İtalyan asıllı bir mucidin radyoyu bulması ile başlayan
bu süreç kısa sürede tüm dünyayı kapsamıştır. Radyo frekansı ile tüm
kara ve denizde haberleşme imkanı sağlanmıştır. Ayrıca bu buluş ile
tek bir kablo üzerinden bir çok konuşma verileri gönderilmeye başlanmıştır. Bu özelliğin gelişmesinin öncüsü ise sadece 20 yaşında olan
Marconi olmuştur.
Radyo dalgaları kullanılarak iletişim sağlayan cihazın adı ise telsiz
olmuştur. Daha sonra telsiz sistemi kullanılarak ilk telsiz telefon üretilerek satışa sunulmuştur. Tüm bu gelişmeler sırasında ise Amerika ve İngiltere arasında ilk telefon hattı döşenmiş ve ilk okyanus ötesi telefon görüşmesi yapılmıştır.

Sayfa 9

SAYI

4

İlk Cep Telefonu
1983 yılında Motorola firmasının tanıttığı DynaTAC 8000X ilk cep telefonu
olarak tarihe geçmiştir. Ayrıca bu cihaz cep telefonu icadı olmuştur. cep
telefonunun mucidi ise Martin Cooper olmuştur. Cep telefonu icadı ve
sonrasında piyasaya sürülmesi işleminde göze çarpan en önemli ayrıntıları
aşağıda söyle sıralayabiliriz.
Bu cihaz yaklaşık 850 gram ve bir ekrana sahip değildi. Batarya yardımı ile
35 dakikalık kesintisiz görüşme yapılabilir ve şarj olması 10 saat sürmekteydi. Bu cihazın en
önemli özelliği ise tuşlu olmasıydı. Fiyatı ise 3000 doların üzerindeydi.

Tuşlu Telefon
Santral sisteminin her geçen gün otonom hale gelmeye başladığı dönemlerde çevirmeli telefon ağlarının da sonu gelmeye başlamıştır. İşte
bu dönemler tam da 1960 dönemlerini göstermekteydi. İlk tuşlu telefon dönemi de 60’lı yıllara dayanır. Elektronik teknolojisinin büyük patlaması sonucu ilk tuşlu telefon üretilir ve hemen ardından piyasaya
sürülür. Bu süreç evlerde kullanmaya başladığımız ilk elektronik telefonun da başlangıcını oluşturur.
Elektronik sistem ile donatılmış telefonlar hem hafif hem de ergonomik yapıya kavuşmuş oldu. Tuşlu telefonların sonrasında ilk ekranlı ev
telefonları üretilmiştir. Radyo ve uydu frekanslarının gelişmeye başladığı bu dönemde telefonu bir de arabalara eklendiği dönem vardır. Telefonlu arabalar, cep telefonların piyasaya
sürülmesi ile kısa sürede ortadan kalkmıştır.
İki paragrafa sığdırdığım bu adımların gerçekleşmesi ise 20 yıldan fazla sürmüş ve 1983
yılında Motorola firması ilk cep telefonu piyasaya sürene kadar devam etmiştir.

Şu anda ise hepimizin elinde bir telefon var ve telefonlar hayatımızın vazgeçilemez bir parçası olmuş halde. Hayatımızda bu kadar fazla yer kaplayan, günümüzde bize sayısız olanaklar sunan bu aletin tarihini ve gelişim sürecini bilmek gerekiyor.

Zeynep Neva İldem
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AYIN KODLAMA DİLİ - C#
Herkese tekrardan merhabalar, ben Berat geçen ay sizlere Java dilini
tanıtmış ve 2 örnek kod göstermiştim. Bu ay sizlere C#(Si Şarp şeklinde okunur.)isimli kodlama dilini tanıtacağım. İyi okumalar .
C# Microsoft'un geliştirmiş olduğu yeni nesil programlama dilidir. Yine Microsoft tarafından geliştirilmiş .NET Teknolojisi için geliştirilmiş dillerden biridir.
Microsoft tarafından geliştirilmiş olsa da ECMA ve ISO standartları altına alınmıştır.
C programlama dilinde bir tam sayı değişkeni 1 artırmak için ++ son
eki kullanılır. C++ dili adını, C diliyle Nesneye Yönelimli Programlama yapabilmek için eklentiler (C With Classes) almıştır. Benzer şekilde C++ diline yeni eklentiler yapılarak ((C++)
++) bir adım daha ileriye götürülmüş ve tamamen nesneye yönelik tasarlanmış C# dilinin isimlendirilmesinde, + karakterlerinin birbirlerine yakınlaşmış hali ve bir melodi anahtarı olan C# Major kullanılmıştır.
Bu dilin tasarlanmasına Pascal, Delphi derleyicileri ve J++ programlama dilinin tasarımlarıyla
bilinen Anders Hejlsberg liderlik etmiştir.
Birçok alanda Java'yı kendisine örnek alır ve C# da Java gibi C ve C++ kod sözdizimine benzer bir
kod yapısındadır. .NET kütüphanelerini kullanmak amacıyla yazılan programların çalıştığı bilgisayarlarda
uyumlu bir kütüphanenin ve yorumlayıcının bulunması gereklidir. Bu, Microsoft'un .Net Framework'u
olabileceği gibi ECMA standartlarına uygun herhangi bir kütüphane ve yorumlayıcı da olabilir. Yaygın
diğer kütüphanelere örnek olarak Portable.Net ve Mono verilebilir.
Özellikle nesne yönelimli programlama kavramının gelişmesine katkıda bulunan en aktif
programlama dillerinden biridir .NET platformunun anadili olduğu bazı kesimler tarafından kabul görse de bazıları bunun doğru olmadığını savunur.
C#, .NET orta seviyeli programlama dillerindendir. Yani hem makine diline hem de insan algısına
eşit seviyededir. Buradaki orta ifadesi dilin gücünü değil makine dili ile günlük konuşma diline olan mesafesini göstermektedir. Örneğin; Visual Basic .NET (VB.NET) yüksek seviyeli bir dildir dersek bu, dilin
insanların günlük yaşantılarında konuşma biçimine yakın şekilde yazıldığını ifade etmektedir. Dolayısıyla VB.NET, C# .NET'ten daha güçlü bir dildir diyemeyiz. Programın çalışması istenen bilgisayarlarda Framework kurulu olması gerekmektedir. (Windows 7 ve Windows Vista'da .NET Framework kuruludur)
Merhaba Dünya Kodu
// Konsol uygulamaları yazılması için System isim uzayı eklenir.
// Bu sayede derleyici, System.dll'i kullanması gerektiğini bilir.
using System;
// Sınıf tanımlamasıdır.
class Program
{
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// .NET çalışma zamanında ön tanımlı olarak Main() fonksiyonunu çalıştırır.
static void Main()
{
// Console sınıfı içerisindeki Writeline() fonksiyonu çalıştırılır
Console.WriteLine("Merhaba Dünya!");
// Kullanıcıdan herhangi bir tuşa basarak çıkması için bir tuş okunur.
Console.ReadKey();
}

Basit Bir Hesap Makinesi Örneği
using System;
class Program
{
int sayi1, sayi2, cevap;
string islem;
static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Lütfen ilk tam sayıyı giriniz: ");
sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("Lütfen yapacağınız işlemi giriniz (+, -, /, *): ");
islem = Console.ReadLine();
Console.Write("Lütfen ikinci tam sayıyı giriniz: ");
sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
switch (islem)
{
case "-":
cevap = sayi1 - sayi2;
break;
case "+":
cevap = sayi1 + sayi2;
break;
case "/":
cevap = sayi1 / sayi2;
break;
case "*":
cevap = sayi1 * sayi2;
break;
default:
cevap = 0;
break;
}
Console.WriteLine(sayi1.ToString() + " " + islem + " " + sayi2.ToString() + " = " + cevap.ToString
());
Console.ReadLine();
}
}
Berat Can Bağdatoğlu
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OYUNLAR ALEMİ
Özellikle çocuklar için bir cevher niteliğinde olan oyunları hiç yakından incelediniz mi? Günden güne
gelişen oyun sektörlerine bir göz attığımızda neredeyse gerçek yaşamdan farksız oyunlarla karşılaşıyoruz. Özellikle VR ile oynanan oyunlar sizi resmen oyun dünyasının içine aktarıyor. Peki nedir bu oyun
dediğimiz şey? Şimdiki neslin ne yazık ki sadece bilgisayar oyunu olarak tanıdığı oyun aslında hoş zaman
geçirmek için gerçekleştirilen, belirli kuralları olan eğlence demektir. Saklambaçlar, mahalle maçları, aylık, Alman, istop, köşe kapmaca, yerden yüksek, körebe, yağ satarım bal satarım...
Eski oyunlarımızı bir kenara bırakalım. O ilk oyun konsollarının
yaptığı vurgunu hatırlıyorsunuz değil mi? Basit yazılımlar ile oluşturulan,
pixel pixel olan oyunlardan bahsediyorum. Tuşlu telefonların "Snake"
oyununu, Atari'nin "Mario" sunu nasıl unutabiliriz ki? Kasetlerin yapısını
çılgınlar gibi merak ettiğimiz zamanlar... Ardından CD'nin gelmesi ile yer
yerinden oynamıştı. Oyun CD'leri, DVD'ler VCD'ler. Ve şimdi direkt olarak internetten satın alıp oynuyoruz oyunlarımızı.
Eğer sizin de zamanında Minecraft oynamışlığınız varsa bu oyunun java ile yönetildiğini bilirsiniz.
Kendisi çok sevdiğim bir oyun olmakla beraber ekleyebildiğiniz modları ile daha eğlenceli bir hal alıyor.
Bu oyunu örnek vermemin amacı ise çok daha farklı. Oyun içine ekleyebildiğiniz bir mod ile oyun içinde
kendi yazılımınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Modun ismi: "Computer Craft" Kısaca Lua dilini kullanan ve
ona göre istediğinizi yaptırabildiğiniz bir mod. Minecraft'ı bilmiyorsanız, oyun maden kazma ev yapma
ve kendinizi vahşi yaşamdan koruma oyunu. Bu moda yazdığınız "ileri, geri, sağ, sol, kaz, topla" gibi komutları atayarak oyununuzu kolaylaştırabiliyorsunuz.

Siz de oyun yaptınız mı peki? Hani ünlü oyunlar gibi olmasa da basit oyunlar. Ortaokulda bilişim dersi
gördüyseniz eğer Scratch'i duymuşsunuzdur. Kendisi oldukça basit bir programlama dili. Size verilen boş
alana komut isimlerini sürükleyerek kendinize oyun veya animasyon yapıyorsunuz. Ben ise sizlere daha
farklı bir şey söyleyeceğim. "code.org" sitesinden oyun yazılımları hakkında kurs alabilir, oyunlar oynayabilirsiniz. code.org'un geliştirdiği "codecombat.com" sitesinden oynanabilen CodeCombat oyununda
Python dili ile komutları yazarak karakterinizi yönlendiriyorsunuz.
Emir Gülnar
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AYIN OYUNU: APEX LEGENDS
Call of Duty serisinin yaratıcısı Infinity Ward’un patronları Vince Zampella ve Jason West,
2010 yılında firmadan ayrılıp Respawn Entertainment’ı kurmuştu. Bu yeni oluşumun 2014 yılında
çıkardığı Titanfall ve 2016 yılında çıkardığı Titanfall 2 sağlam yapımlar olsa da istenen kitleye ulaşamayınca piyasadan silinip gitmişti. Buna rağmen Titanfall’dan vazgeçmeyen firma, aynı evrende
geçen Battle Royale (BR) oyunu Apex Legends’ı duyurur duyurmaz oyuncuların beğenisine sunuverdi. Ben de sekiz saatte bir milyon oyuncu, 24 saatte iki buçuk milyon oyuncu ve Twitch’teki ilk
gününde de 400 bin eş zamanlı izleyici barajını geçen oyunu mercek altına almak istedim.
En başta oyunun temel özelliklerini ve Apex Legends’ı diğer Battle Royale oyunlarından ayıran özellikleri sıralayayım. Oyunda toplam 60 oyuncu, üçerli takımlar halinde karşı karşıya geliyorlar. Titanfall dünyasında geçen ve haliyle benzer mimariyi taşıyan yapıların yer aldığı haritaya iniş
yaptıktan sonra çabucak silah, eklenti ve ekipman toplayıp çatışmaya hazır hale gelmek gerekiyor.
Apex Legends’ı farklı kılan özelliklerin başında ise oyuncuların farklı yeteneklere sahip karakterler
seçebiliyor olmaları geliyor.
Karakterler
Karakterlerden ikisi Legend Token ya da Apex Coin ile açılabiliyor. Apex Legends’ta
"Legend" denilen sekiz karakter yer alıyor. Oyunun başında bunlardan altısı (Bangalore, Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Pathfinder, Wraith) açıkken, diğer ikisi (Caustic, Mirage) oyunu oynayarak kazanılan Legend Token ya da parayla satın alınan Apex Coin
ile açılabiliyor. Her karakterin birer pasif, taktiksel ve "ultimate"
yeteneği bulunuyor. Oyuna girerken birbirini tanıyan üç kişinin
oluşturduğu ve doğru karakterlerin seçildiği takımlar ise haliyle büyük avantaja sahip oluyor.
Silahlar
Titanfall ile aynı ve benzer silahlara sahip
Titanfall dünyasında geçen Apex Legends, bu nedenle Titanfall ile aynı
ve benzer silahlara sahip. Oyunda çıkış sürümü itibariyle altı kategori
altında 19 silah yer alıyor. (Üç Assault Rifle, üç Sub Machine Gun, iki
Light Machine Gun, dört Sniper Rifle, dört Shotgun ve üç Pistol.) Öte
yandan oyunun haritasını gezip “loot” yaparken birçok silah eklentisi bulmak mümkün. Silah türüne göre uyumluluğuna dikkat etmemiz gereken eklentiler arasında namlu ucu, şarjör, dipçik ve
benzeri seçenekler mevcut.
Oyun mekanikleri
Ölen birini haritadaki belli noktalarda hayata döndürmek de mümkün
Maçlarda silah dışında zırh bulmak büyük avantaj sağlıyor. Bir kez zırh
sahibi olduktan sonra vurulsak bile Shield Cell ve Shield Battery ile zırhı
tekrar doldurabiliyoruz. Oyunda yüksekten düşmek hasar vermezken,
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Titanfall’daki duvarda yürüme mekaniği bulunmasa da duvarlara dik olarak tırmanabiliyoruz. Yere düşen takım arkadaşımızı kaldırabilmek dışında ölen birini haritadaki belli noktalarda hayata döndürmek
de mümkün. Oyunun geneline hakim olan akıcı ve hızlı yapı ise bir hayli keyif veriyor.
Platform Ve Fiyat Bilgisi
PC’nin yanı sıra PS4 ve Xbox One platformlarında da oynanabiliyor
4 Şubat tarihinde duyurulduğu gibi çıkış yapan Apex Legends, PC’nin yanı sıra PS4 ve XboxOne platformlarında da oynanabiliyor. Oyunu PC’de oynamak isteyenlerin ise bilgisayarlarına Electronic Arts’ın Origin yazılımını kurmaları gerekiyor.
Oyuna dair en sevindirici konuların başında oyunun tamamen
ücretsiz oynanabilmesi geliyor. Apex Legends’ta bazı karakter
ve silah kaplamaları gerçek para karşılığında satılırken, parayla
satın alınan öğeler arasında oynanışa etki eden hiçbir şey bulunmuyor.
Apex Legends Sistem Gereksinimleri
PC için Origin üzerinden indirilebiliyor
© APEX LEGENDS
PC için Origin üzerinden indirilebilen Apex Legends, optimizasyon konusunda gayet başarılı gözüküyor. Birçok sistemde
rahatlıkla oynanabilen oyunun minimum ve önerilen sistem
gereksinimleri şöyle:
Minimum
Intel Core i3-6300 ya da AMD FX 4350 işlemci
NVIDIA GeForce GT 640 ya da AMD Radeon HD 7730 ekran
kartı
6 GB bellek
22 GB sabit disk alanı
Önerilen
Intel Core i5-3570K ya da AMD Ryzen 5 işlemci
NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon R9 290 ekran kartı
8 GB bellek
22 GB sabit disk alanı
İsmail Serkan Volkan
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AYIN YOUTUBE KANALI
Youtube, 15 Şubat 2005'te üç eski Paypal çalışanı tarafından kurulan ve günümüzde de neredeyse hepimizin kullandığı bir video paylaşım sitesidir. Genellikle müzik dinlemek ve eğlence programları izlemek için kullandığımız Youtube'ta keşfetmemiz gereken daha onlarca - yüzlerce kanal
mevcut. Ancak ben size "Murat Sen" adlı kanaldan bahsedeceğim.
Murat Şen kendisini üretime adamış, neredeyse her türlü teknolojik aygıta hakim olan bir insan.
Kanalındaki video başlıklarına bakarak bunu rahatça söyleyebiliriz. Youtube kanalında dediğim gibi
üretim, tanıtım ve deney ağırlıklı videolar çekiyor. Bunun yanı sıra üniversitelerde yaptığı seminerleri de bulmak mümkün

.
Videolarına "Merhaba gençler ve genç kalanlar!" sözüyle başlayan Murat Şen'in aynı zamanda
çok hoş bir diksiyonu var. İlgi alanınız olmasa bile videoyu kapatasınız gelmiyor. Belki de Türkiye'nin
başka hiçbir yerinde bulamayacağınız türden videolarla birlikte çok daha ileri gidebileceğini düşündüğüm bir kanal kendisi. Buna rağmen 188 bin abone bence az bir kitle.
https://www.youtube.com/channel/UCLqQ5u1b5Q-LFfcUCYiKd4Q/featured
adresinden ulaşabilirsiniz. Kanalı için oluşturduğu açıklaması ise şu şekilde:
"Merhaba :) Amacım, zevk aldığımız şeyleri BİRLİKTE üretmek, üretme kültürünü yerleştirmek, genç
arkadaşlarımızı hobi sahibi yapmak, bildiklerimizi paylaşmak."
Emir Gülnar
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AYIN UYGULAMASI: KingRoot
KingRoot, Android telefon root atma (rootlama) programı.
KingRoot, tüm Android telefon ve tabletleri destekleyen root atma programı. APK kurulum dosyasını indirerek Windows PC’ye ihtiyaç duymadan Android
telefonunuzu dakikalar içerisinde, sıkıntıya girmeden rootlamaşansına sahipsiniz.
Windows PC ve Android için ücretsiz, hızlı, sorunsuz çalışan root atma programı bulmak oldukça zor.
KingRoot, Android cihaz kullanıcılarına Windows PC üzerinden ve bilgisayarsız rootlama seçeneği sunuyor.
KingRoot ile Android Telefon Rootlama:
APK dosyasını indirdikten sonra klasik kurulumu yapıp programı çalıştırıyorsunuz. Başlangıç
ekranında “Get Now”a dokunmanızla rootlama başlıyor. Rootlama ilerlemesini yüzdelik olarak görebiliyorsunuz. Cihazınızın rootlanıp rootlanmadığından emin olmak isterseniz Google Play Store’da ücretsiz root kontrol uygulamalarından yükleyebilirsiniz. KingRoot her android telefonu rootlayamaz. Her
telefonu rootlar diye garanti verilemez.
Telefonu Rootladıktan Sonra Neler Yapabiliriz? :
Bir program sayesinde telefonun işlemcisinin mhz’sini arttırabilir veya azaltabiliriz. Eğer arttırırsak telefon hızlanır ancak pili çok hızlı tükenir.
Bir program sayesinde telefonda uygulamanın desteklediği oyunlarda uygulamasız hile yapabiliriz.
NOT: Root atınca Telefonunuz garanti dışı kalır. Bunun sebebi root erişimi ile sistem ayarlarına erişilebilecek olmamızdır.

İsmail Serkan Volkan
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BONJOUR!
Je m’appelle Gökçen.J’adore français et je veux apprendre donc on décide écrire quelque chose
en français avec mes copains.On écrit un autre sujet tous les mois. Ce mois, je choisis “Féte de La Francophonie”. J’espére que vous aimez!
(Merhaba!
Adım Gökçen. Fransızca’yı çok seviyorum ve öğrenmek istiyorum. Bu

nedenle arkadaş-

larımla birlikte bu dilde bir şeyler yazmaya karar verdik. Her ay farklı bir konu hakkında yazacağız.
Ben de bu ay “Frankofon Bayramı”nı seçtim. Umarım beğenirsiniz!)

JOURNÉE INTERNATİONALE DE LA FRANCOPHONİE
Chaque année, à la date du 20 mars, est célébrée la Journée internationale de la Francophonie.
(Her yıl, 20 Mart tarihi Uluslararası Frankofon Günü olarak kutlanır.)
Les 220 millions de francophones sur les 5 continents fêtent leur langue partagont et la diversité de la Francophonie, à travers des concours de mots, des spectacles, des festivals de films, des rencontres littéraires, des rendez-vous gastronomiques, des expositions artistiques...
(Beş kıtaya yayılmış bulunan 220 milyon frankofon, dillerini ve bu dilin çeşitliliğini; film festivalleri, kelime yarışmaları, gastronomik etkinlikler, edebi toplantılar, sanat sergileri beraberinde kutluyorlar.)

QU’EST-CE QUE LA FRANCOPHONIE?
Le terme francophonie est apparu pour la première fois vers 1880, lorsqu’un géographe français, Onesime Reclus, l’utilise pour désigner l’ensemble des personnes et des pays parlant le français.
(Francophonie terimi, ilk kez 1880'de, bir Fransız coğrafyacı Onesime Reclus'un Fransızca konuşan tüm insanları ve ülkeleri belirlemek için kullandığı zaman ortaya çıktı.)

“...bana göre Frankofon olmak küçük
dünyanın, küçük insanlarının arasındaki
yakınlık ve farkları görmemizi sağlar.
Küçük detaylarsa çoğunlukla zevklidir.”

Lycée Saint-Michel, La Gazette, Juin’17

Gökçen Türker
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MODA VE TREND
KATILDIĞIM İLK DEFİLE
Moda tasarımcısı olmak isteyen herkesin eminim en büyük haylidir bu göz alıcı moda şovlarına
katılmak. Ben de dört yıla yakın bir süredir bu defilelere katılmak için elimden geldiğince çabalıyordum. Tabii ki de birçok kişi vazgeçmem gerektiğini, kafamı bunlarla yormamam gerektiğini
söyledi. Bunlara kulak asmayıp araştırmaya devam ettim. Hiç beklemediğim bir yerden haber geldi. O an dünya durdu sanki. Acayip mutluydum. Peki kıyafet bulmanın da bir bu kadar uğraştırıcı
olması ne kadar stresli olsa da katlanılabilir derecedeydi. Daha fazla uzatmayıp defileye geçiyorum. Gittiğim defile Şebnem Günay’ın defilesiydi. Şebnem Günay’ın daha çok günlük ve spor bir
tarzı var. Koleksiyonundaki parçaların neon ve pastel renk tonlarında olması hoşuma gitti. İşte
defile gününden bazı fotoğraflar:

Soldaki görselde benim fotoğrafımı görüyorsunuz. Sade bir kombin tercih ettim.

Defile: Şebnem Günay

Zeynep Ece Başaran
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Damla Sude Çubuk-Ceren Erkan-Çisem Yürüyen-Hayrunisa Doğru-Pınar Topaloğlu
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GDO’LU İNSAN
Doğmadan önce istediğiniz gibi tasarlayabileceğiniz bebekleriniz olsun ister miydiniz? Saçının, gözünün rengine, boyuna, yeteneklerine, zeka seviyesine, hatta karakter
özelliklerine kadar istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz adeta bir oyundaki gibi kendiniz
yaratabileceğiniz...
İmkansız gibi gelse
de sandığımızdan daha yakında karşılaşacağımız bir
gelecek. Genetik tasarım,
birçok ülkede etik olmadığından ayrıca DNA'da yapılacak değişikliklerin gelecek
nesillere aktarılabileceği ve
diğer genlere zarar verilebileceği endişesi nedeniyle yasak. 2018 yılında çoğu ülkede etik olmadığından yasak olmasına rağmen Çin bilim insanları ilk kez embriyo üzerinde gen düzenlemesi yaptı, ve
genetiği değiştirilmiş ilk bebekler dünyaya geldi. Lulu ve Nana adlı ikizlerin doğmadan
önce genleri ile oynanmasıyla hiv virüsüne karşı bağışıklık kazanmış şekilde dünyaya
geldiler. Bütün hastalıklar, insan genlerindeki arızalar ve yanlış diziliş nedeniyle oluştuğundan, genetik yapının tam olarak anlaşılması ve bunları ‘’düzeltmenin” yolunun bulunması, hastalıkların da önlenmesi anlamına gelebilecek. Sadece genetik değil, çevresel faktörlerin neden olduğu hastalıklara da, daha ileri tedavi yöntemlerinin geliştirilebileceği öngörülmekte. Alzheimer ve bazı kanser türlerinin tedavisinde, şimdiden bazı
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ilerlemeler sağlandığı biliniyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni tedavi yöntemleri ve ilaçların, dünyanın çeşitli yerlerindeki araştırmacılar tarafından ortaya çıkarılması söz konusu olabilecek. Ancak kalp hastalığı gibi, hem genetik hem de çevresel nedenleri bulunan hastalıklar için daha uzun yıllar beklenecek.

Kötü yanlarına gelirsek belirli hastalıklara neden olan
belirli genler saptandığında, bu genlere sahip insanların
kayıtları, işyerlerinin ve sigorta şirketlerini eline geçebilecek. Bu da, işe alınma ve sigortalama anında “tercih
edilmeme” nedeni olabilecek. Doğumdan önce bebeğin
genetik ‘arıza’sının ortaya çıkması, anne ve babalara
“doğumdan vazgeçme” opsiyonu tanıyacak. Bu teknoloji daha da ilerde doğmamış çocuğunuzun görüntüsünün kabiliyetlerini de seçmenize fırsat tanıyacak. Ve bilim insanlarına milyonlar ödeyen zengin ailelerin güzel zeki sağlıklı çocuklarıyla diğer fakir
ve orta kesimin ‘normal’ veya ‘doğal’ olarak tanımlayacağımız çocukları aynı dünyada aynı
şartlarla yaşayacak. Sağlıklı zeki bu süper kesim duruken onları kimin işe alıcağı ise merak
konusu.
GDO’lu besinler bile tartışılırken bir insana rızası dışında yapılan müdahalenin doğruluğu
nedir peki? Çok eskiden bu teknoloji gerçekleşseydi dünyaya dokunmuş önemli bilim insanları, yazarlar, düşünürler belki de hiç dünyaya gelmeyecekti.

Nilsu Hepgülerler
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ÖLDÜREN TEDAVİ
Kanseri daha iyi anlayabilmek için ilk önce kanserin nasıl oluştuğundan bahsetmek gerekir. Sağlıklı hücrelerimiz bölünebilme yeteneğine sahipken aynı zamanda yeterli sayıda bölündükten sonra
kendilerini öldürme yeteneğine de sahiptirler. Buna apoptosis hücrenin programlı ölümü denir. Hücrelerin merkezinde kalıtsal bilginin saklandığı dna bulunur. Bazı hücrelerin dna ipliği hasar görmüştür ve
bunun doğal sonucu görevlerini yerine getiremez ve kontrolsüzce bölünerek tümörleri oluştururlar. İyi
huylu tümörler kanser değildir vücuttan çıkarılabilirler genelde ölümcül değillerdir. Kötü huylu tümörler ise organizmaya ölümcül zararlar verir kan ve lenf sistemi ile vücudun farklı bölgelerine yayılabilirler.

Yüzeyselce kanserin ne olduğundan bahsettikten sonra kanserin tedavisine geçmek istiyorum.
Biliyoruz ki kanser çağımızın hastalığı muhtemelen bu yazıyı okuyan herkesin hayatından en az bir kanser vakası geçmiştir. Neredeyse her şey kanserin tetikleyicisi. Soluduğumuz hava, yediğimiz besinler, ve
hatta düşüncelerimiz kısacası hayatta olmamız bile kanser olmamız için yeterli gibi görünüyor. Peki
teknoloji çağında yaşamamıza rağmen nasıl oluyor da kansere yıllardır bir çare bulamıyoruz. hepimiz
biliyoruz ki bunun spesifik bir tedavisi yok hastalara kemoterapi uygulanıyor. Bu süreçte çoğu hasta
ölmeyi bekliyor ve kendini buna şartlandırıyor. Dr. Ümit Aktaş, “Kanser çağımızın vebası. Ama bana
göre kanserden daha büyük bir problem var; kanser hastalarına uygulanan kemoterapi tedavileri. Kanser değil, gereksiz kemoterapi öldürüyor... " ifadesinde bulunurken İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Dizdar da “Kemoterapi insanı öldürebilir. Her hasta için ayrı bir tedavi
vardır. Bu iş, hazır giyim işi değil, terzilik işi... Bir kere şunu baştan söyleyelim; kemoterapi bir zehir tedavisidir. Birtakım bitkiler içinden elde edilmiş, daha yakın geçmişte kimyasal silah olarak da kullanılmış olan bir ilaçtan bahsediyoruz... Siz böyle tehlikeli bir ilacı, dozunu ayarlayıp kanserle tedavi stratejisinin bir parçası olarak kullanıyorsunuz. ” ifadesini kullanıyor. Kanserin binlerce türü var ve her gün
yeni kanser türleri ortaya çıkıyor. Hepsine aynı tedaviyi uygulamak sizce de tek bir ilacın bütün hastalıklara ve her insanda etki etmesini beklemek kadar saçma değil mi? Kemoterapi gören hastaların hastalıklı hücreleri yanında işlevli hücreleri de ölüyor. Böylece bağışıklık sistemi oldukça zayıflamış olan
insanlar çok kolay tedavi edilebilecek basit bir hastalıktan hayatlarını kaybedebiliyorlar. Bunun üzerine
biraz araştırınca beyninde tümör bulunan bir hastanın hikayesini öğrendim. Hastanın çok uzun yaşamayacağı düşünülüyor ve birkaç aylık ömür belirlenerek o süre bittiğinde eğer hala hayatta olursa
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kontrole çağırılıyor. Hasta bu süre içerisinde kemoterapi görmeyerek ve hastalığını hayatının odağı yapmayarak hatıra amaçlı kaşık oymaya başlıyor ve kontrole gittiğinde adamı öldürmesini beklenen tümörün yok olduğu görülüyor. Yani bu hastalık üzerine kurulu bir düzen bir tedavi var ve
kimse bunun dışına çıkmıyor bu işlevsiz ve pahalı “kanser ilaçları” üzerine milyonlar harcanıyor
ama birçok örneği olduğu gibi bu hastalıktan tedavi görerek veya görmeyerek kurtulabilen insanlar da yok değil bu sadece bir kişi için geçerli değil bu hastalığa galip gelen de binlerce insan var.
Doğru her organizma farklı şeylere farklı tepkiler verebilir fakat birilerini kurtarabiliyorsak herkesi
kurtaramaz mıyız görüyoruz ki bu hastalığa her yakalanın sonu ölüm olmuyor. 21. yüzyıldayken bir
hücreden organ hatta canlı üretebilecek teknoloji ve donanıma sahipken neden halen tek çarenin
vücudumuzu iyileştirmek için onu savunmasız bırakmak olduğunu kabulleniyor ve bu kanser ilaçlarının sanayileşmesine izin veriyoruz? Yine okuduğum bir yazıya göre iskorbüt de bir zamanların
önemli hastalıklarındandı. Denizcilerin yeterli c vitamini alamamasından kaynaklanıyordu o dönemin şartlarında da bu hastalığın çaresi bulunamamıştı fakat yeterli gelişme sağlandığında ölümlerin önüne geçildi. Özetle eğer yeterli çalışmalar yapılırsa çağımızda kanserin tedavisinin bulunmaması hatta çoktan bulunmamış olması için hiçbir sebep yok. Bu durumda size kısaca bağışıklık sisteminden bahsetmek istiyorum. Antijenler vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi tarafından antikor
üretimine yol açan yabancı moleküllerken örneğin kanser hücreleri. Antikorlar vücudumuzun bu
antijenlerle savaşmak için ürettiği özel yapılı proteinlerdir.

Peki sizce bu sistemi çökerterek veya zayıflatarak bir hastalıktan kurtulmak mümkün müdür görüldüğü gibi işe yaradığı örnekler olsa da çoğunlukta uygulanmaması gereken sözde bir tedavi yöntemi. Bu durumda kanser hastalığıyla mücadele etmek için kişiye özel tedavi uygulanması
gerekir. İnsanlarım bağışıklık sistemi çökertilmek yerine desteklenerek kanserden kurtulmak
amaçlanmalıdır böylece hastalar kanserle mücadele ederken bir soğuk algınlığı yüzünden hayatlarını kaybetmezler ve uzun vadede gerçek bir tedavi uygulanmış olur.
Nilay Yenidoğan
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AYIN YAZARI - HALİT ZİYA UŞAKLIGİL
(1867-1945) Türk roman ve öykü yazarı. Türk edebiyatında Batı anlamındaki romanın ilk yetkin örneklerini vermiştir.
 İstanbul'da doğdu,22 Mart' 1945te aynı kentte öldü. Mahalle mektebinden
sonra Fatih Rüştiyesi'ne gitti. Tüccar olan babasının işlerinin bozulması üzerine,
1879'da İzmir'e yerleştiler. Halit Ziya orada bir süre rüştiyeye, sonra da Fransızca öğrenmesi için rahipler okuluna gönderildi. Fransızca'dan ilk çevirilerini bu
yıllarda yaptı. Tevfik Nevzat ile 1884'te Nevruz dergisini, 1886'da da Hizmet
gazetesini çıkarttı. İlk romanlarını bu gazetede yayımladı. Okulu bitirdikten sonra bir yandan İzmir Rüştiyesi'nde Fransızca öğretmenliği yaparken, bir yandan
da Osmanlı Bankası'nda memur olarak çalıştı. 1893'te Reji İdaresi'nde başkâtiplik göreviyle İstanbul'a geldi. Hüseyin Siret, Mehmet Rauf, Rıza Tevfik, Hüseyin Cahit, Ahmet Rasim gibi yazarlarla dostluk kurdu ve 1896'da Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katılarak Servet-i Fünun dergisinde kendine geniş ün sağlayan
romanlarını yayımladı. 1901-1908 arasında yazarlığı bıraktıysa da II. Meşrutiyet
döneminde yeniden başladı, ancak 1923'e değin yazdıklarını yayımlamadı. Bu arada, Darülfünun'da
estetik ve batı edebiyatı dersleri verdi. V. Mehmed'in tahta geçmesi üzerine onun mabeyn başkâtipliğine atandı, dört yıl bu görevde kaldı. Daha sonra Reji İdaresi'nde yönetim kurulu başkanı oldu. Son yıllarını Yeşilköy'deki evinde anılarını yazarak geçirdi. Romanları teknik açıdan güçlüdür, kusursuzdur.
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, “Bizde Halid Ziya'ya kadar romancı dehasıyla doğmuş kimse yoktur!" değerlendirmesinde elbette bir haklılık payı bulunmaktadır.
Bilindiği gibi Mâi ve Siyah, Servet-i Fünûn neslinin sanat, edebiyat, dil,
musikî ve tercüme hakkındaki görüşlerinin yanı sıra hayat karşısında almış olduğu tavrı da hikâye eder. Roman, Ahmet Cemil'in şahsında bütünüyle Servet-i
Fünûn edebiyatının bir tür özeti veya yorumu gibi de okunabilir. Aşk-ı Memnû
ise, Berna Moran'ın 80'li yıllarda yapmış olduğu yetkin yorumuna kadar, sadece
bir “yasak aşkın romanı" gibi okunmuş ve değerlendirilmiştir. Halbuki roman,
anlatım tekniği, olay örgüsü, mekân tasvirleri, kahramanların psikolojik halleri,
ruh çözümlemeleri, kahramanların iç çatışması, bakış açısı, sağlam yapısı ve
üslûbu itibariyle gerçekten hem Türk romancılığında, hem de Halid Ziya'nın
romancılık çizgisinde bir zirve teşkil etmektedir. Ayrıca toplumdaki yeni başlayan alafranga hayat tarzını bütün özellikleriyle ortaya koyması, Batılı romancıların eserlerinde yer verdiği irsiyet meselesini de işlemesi, gözlemleri ve ayrıntılı tasvirleriyle Türk romanında bir dönüm noktası teşkil etmektedir. Bu iki roman Halid Ziya'nın yazarlık hayatında bir zirvedir ve daha sonra yazdığı ne Kırık Hayatlar ne de Nesl-i
Ahîr'le aynı başarıyı yakalayamamıştır.
Mâi ve Siyah ile Aşk-ı Memnû romanları, Halid Ziya'nın aynı zamanda büyük bir üslûp ustası
olduğunu da göstermektedir.
"İnsan, üzüntülü ve sevinçli zamanlarında, kalbinin dayanamayacağından fazlasını duyarlı bir kalple
bölüşmek ister."
“Okunmaz, hissedilir; görülmez, anlaşılır."
“İnsanlar ne kadar büyürlerse büyüsünler, ne kadar ihtiyar olurlarsa olsunlar yine bazı dakikaları vardır
ki, annelerine sokularak çocuk olmak isterler.”
“İnsanlar tuhaftır. Fena bir şey yapmakta olduklarını hissedecek olursa mutlaka en evvel vicdanlarını
susturacak bir sebep bulurlar.”
"Ümit var mı?" diyordu, tabip cevap verdi:
-Ümit ne vakit kesilir?..
1898-1900 arasında yazdığı Aşk-ı Memnu ilk büyük Türk romanı kabul edilir. Sağlam bir yapısı
ve tekniği olan yapıtta zengin bir adamla evlenen genç ve güzel bir kadının yaşlıca kocasına sadık kalmak kararına karşın, elinde olmayarak yasak bir aşka sürüklenişi, olayın psikolojik nedenleri üstünde
de durularak, gerçekçi bir biçimde anlatılmıştır.
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“Bu aşk onlar için asıl tehlikeleriyle, zorluklarıyla çekici oluyordu. Herkesin gözü önünde
herkesten saklanan, yalnız, ikisine ait gizli bir hayat vardı ki bütün güzellikleriyle onları daha fazla birbirine yakınlaştırıyor, ilişkilerine fazla bir samimiyet
veriyordu.”
“Hayat bu muydu? İki kalbi kendi hallerine bırakmamak bu hayatın zalim bir
yasası mıydı?”
“Ama asıl şiir kadınlardır, bu çiçeklerden yapılarak odanızın yaldızlı hücrelerinde narin çiçekliklerde ıtırlı hatıralarıyla size gülümseyen demetlerdir. Bence
işte aşkın felsefesi bundan ibarettir.”
“Ne yanılmış idi ! Ona sevmek , sevmek lazımdı , sevemeyecek olursa ölecekti. Fakat nasıl sevecek ? Sevmek , bu artık kendisi için yasak olanaksız bir şey
değil miydi ?”
Halit Ziya Uşaklıgil’in En Büyük Acısı
Edebiyatçılarımızın arasında baba olmanın acısını en çok o yaşar. Üç çocuğu (Vedide, Sadun,
Güzin) küçük yaşlarda çeşitli hastalıklardan dolayı ölür. Halit Ziya, Sadun için Kırık Oyuncak’ı, Güzin için Kırık Hayatlar’ı yazar. 1904 yılında doğan oğlu Vedat, iyi bir eğitim alır. Almanca, Fransızca ve İngilizce öğrenen Vedat’ın esas tutkusu müzik ve piyanodur.
İstanbul’da Osmanlı Bankası’nda çalışmaya başlayan Vedat, birkaç arkadaşıyla bir trio kurup
konserler vermeye başlar. Hamdullah Suphi, onları konser için Ankara’ya çağırır. Vedat Ankara’da
büyük amcasının kendisinden beş yaş büyük kızı Latife’nin yeni evi Çankaya Köşkü’nde kalır. O
akşam Çankaya’da, Mustafa Kemal’in, önce piyano çaldırdığı sonra da İngilizce, Fransızca, Almanca gazeteler getirtip çeviri yaptırdığı Vedat sınavı geçmiştir. “Ne işin var bankada, sen Hariciye’ye
gel” diyen Atatürk’ün teklifi onun da hoşuna gider.
Latife Hanım, boşanma kararının ardından İzmir’e dönerken Çankaya Köşkü’nde kalan Vedat’a telefon açıp “Biz gidiyoruz. Sen de benim
misafirimsin. Kendine başka bir yer bul ya da İstanbul’a dön” der. Vedat “Babama sormadan karar veremem” diye karşı çıkar. Mektup yazdığı
Halit Ziya’nın cevabı aile içinde bir kırılma yaratacaktır: “Sen onun değil,
Atatürk’ün misafirisin.”
Vedat, birkaç kez tayin vaadiyle kandırılır. Sonra Prag’a tayin edilir. Ama dört ay sonra yeniden Ankara’ya çağrılır. Bu durumu Halit Ziya,
Atatürk’ün gösterdiği teveccühün yarattığı kıskançlıkla açıklar. Psikolojik
olarak çöken Vedat, Ankara’ya dönmez babasının Yeşilköy’deki evine
çekilir. Hukuk eğitimini bitirir. Sonra yeniden Hariciye’ye döner. Ankara’dan kurtulmak için önce Brüksel’e giden Vedat, 1937’de kendi isteğiyle bir arkadaşının tayinin çıktığı Tiran’a geçer. Bir yemek daveti için hazırlık yapılan bir gece, Vedat yeniden Ankara’ya çağrılmaktadır. İzin isteyip sokağa çıkar, ilk gördüğü eczaneye girer. Sefarete döndüğünde verilecek davetin çiçeklerini kontrol eder, sonra “Yorgunum, beni rahatsız etmeyin” diyerek odasına çekilir.
Sabah kalkmayınca kapısı kırılarak girilen odasında hemen yanı başında dört adet boş ilaç
kutusu ve annesinin genç kızlık resmine iliştirilmiş notlar bulunur. “Anacığım acıma, sevin, korkmuyorum ve rahat konuşuyorum. Seni ve babamı çabuk beklerim. Daha sonra… Ne rahat.”
Daha zor okunan, muhtemelen ölümüne yakın son bir gayretle yazdığı diğer not ise onun 33 yıllık
belirsiz dramının özeti gibidir:
“Uykudan başka bir şeyler hissetmiyorum. Ne rahat. Hayatta çok bedbaht idim. Bu bir tesviye çaresi idi. Ölüm ne kolay. Uykum çok. Bütün sevdiklerim Allah’a emanet…”
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ROBOTLAŞMAKTAN UZAKLAŞ
Herkes kaliteli bir hizmet almak ister. Ne yazık ki bu günümüzde pek mümkün değil. Alınan hizmet
kaliteli olsa bile içinde asık suratlar barındırıyorsa kalitesizleşiyor. Duygularımızı saklamaktan bahsetmiyorum. Elbette ki açmalıyız ama asık suratlarla değil.
Kamu alanlarında karşılaştığımız bu sorun artık sorun teşkil etmekten çıkmalı. Asık suratlar, mutsuz
gözler, boş bakışlar… Şehirdeki trafik yokmuş gibi bir de bunlarla baş etmek zorunda kalmamalıyız. Aksine kaliteli bir iletişimimiz olmalı. Robotlaşmamalıyız. Aldığımız kamu hizmetlerinde nezaket görmek
bizim hakkımız ve bu hakkın suistimal edilmesini görmezden gelemeyiz. Duygularımızı kaybediyoruz,
hissizleşiyoruz. Zamanla teker teker eriyoruz bu tekdüzelikte. En önemlisi de birbirimize olan saygımızı
kaybediyoruz.
Gideceğim herhangi bir kamu alanında işinde mutsuz, bir an önce eve gitmek isteyen, işine olan saygısını kaybetmiş bir çalışan görmek istemiyorum. Zaten duygularımızı kaybetmeye meyilliyiz. Hayata
dair umutları olan kişilerin de umutları tükeniyor. Kalbinizi işinizin ve işinizi de kalbinizin içine yerleştirmelisiniz demiş J. Watson. Size hiç inanmayan bir öğretmen düşünün. Kendinize olan inancınızı da söndüren bir öğretmen. Ders anlatıp çıkıyor, sizi önemsemiyor; sistemin içinde kaybolmanıza göz yumuyor. Ya da bir hemşire düşünün. Zaten aşı olmaktan korkuyorsunuz. O kadar soğuk bakıyor ki bakışları
iğneden daha korkunç. Bununla karşılaşan vatandaşlarımız var. Çevremizden bu şekilde görüp böyle
yetişirsek insani değerlerimizi kaybetmeye başlarız. Alışkanlığa dönüşen bu duygusuz davranışlar zamanla normalleşir. Amazonda aynı anda kanat çırpan binlerce kelebeğin iklimi değiştirmesi bir tesadüf
değil. Aynı anda gülümseyen suratlar da bizim iklimimizi elbette ki değiştirir. Aramızdaki soğuk iletişimi
eritir. İnsanlar gülen bir yüz arar, arıyor da. Çalışanlar bize sırtını dönmemeli yoksa bizde istemeden bir
başkasına döneceğiz. Bu kısır döngünün bozulması, asık suratların yerini gülen suratlara bırakması gerekiyor.
Çalışanların aynı zamanda vicdanlarıyla hareket etmeleri gerek. Adliyeye giden mağdur insanları ilgiyle dinleyen, onlara tekrardan mağduriyet yaşatmayan; dertlerini açık bir biçimde ifade edebilecekleri nezaket ortamını sağlayan ve gerekirse kamu davası açan cumhuriyet savcılarına sonsuz şükranlarımı
sunuyorum. Diğer çalışanlara da örnek teşkil etmelerini ümit ediyorum.
Hepimiz hayata, insanlara karşı inançla doğuyoruz. Bunu bize kaybettiren yine insanlar. Zaman içinde her şeyin küçük penceremizden bakıldığı kadar basit olmadığını anlıyoruz. Evet bunlar bildiğimiz
fakat üzerine düşünmek istemediğimiz şeyler. Sonuçta peri masallarında değil gerçeklerle yaşıyoruz.
Herkesin iyilik meleği olmasını beklemiyoruz. Beklediğimiz şey sadece dozunda nezaket ve saygı.

CEYLİN GÜMÜŞ
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ŞEHİTLİK
Şehitlik, günümüzde kalbimizde olmaktan ziyade sadece dilimizde anlama kavuşan bir kelime.
Haberlerde bir şehit haberi gördüğümüzde ilk başta üzülüyoruz, ona dua ediyoruz, ailesini düşünüyoruz ama sonra hemen unutuyoruz. Belki 1-2 saat aklımızda kalıyor, belki üç saat, eğer çok dokunduysa gece uyurken de aklımıza geliyor ama sabaha unutuyoruz. Şehitlerimizi, onların önemini maalesef
unutuyoruz. Plevne şehitlerini, Çanakkale şehitlerini, 15 Temmuz şehitlerini… Ne kadar inkâr etsek de
unutuyoruz.
Oysaki sadece bir kere onları, ailelerini anlamaya, onların hissettiklerini anlamaya çalışsak. Bir kere kendimizi onların yerine koysak. Gözlerimizi kapasak ve
düşünsek. Bir annesiniz, oğlunuz var. Gözünüz gibi bakıyorsunuz oğlunuza. Her
şeyden, herkesten sakınıyorsunuz onu.
Bir gün savaş çıkıyor, ülke elden gitmek
üzere. İşte o herkesten, her şeyden sakındığınız oğlunuz geliyor, yanınıza oturuyor.
Size bakıyor ve ağzından tek bir cümle
çıkıyor: ”Ana, ben savaşa gideceğim.”.
kalıyorsunuz öyle. Hayır diyemezsiniz,
vatan elden gidiyor, ama o “peki” sözcüğü ağzınızdan bir türlü çıkmıyor, boğazınıza bir şey oturmuş
gibi. Tek yapabildiğiniz başınızı sallamak. Onay verdiniz artık, oğlunuzla geçireceğiniz son günleriniz.
Ama o son günler son saniyeler gibi çabucak geçiveriyor. Bir bakmışsınız oğlunuzu uğurluyorsunuz koca bir trenin yanında. Bir yandan sarılıyorsunuz, bir yandan da başörtünüzün ucuyla tutamadığınız gözyaşlarınızı siliyorsunuz,
sonra yeniden sarılıyorsunuz. Bir ses
duyuyorsunuz, düdük sesi. Tren kalkıyor, oğlunuz gitmek zorunda. Oğlunuzun elini bırakıyorsunuz, vatanı
savunması için herkesten sakındığınız
oğlunuzu savaşın kucağına bırakmak
zorundasınız. Tam elini bıraktığınız
an göğsünüze bir şey oturuyor, içiniz
sıkılıyor, sanki o sıkıntı hep orada kalacakmış gibi. Hep orada kalıyor zaten.
Oğlunuzu uğurladıktan sonra, her saniye diken üstünde oluyorsunuz. Her gazete alışınızda,
her zil çaldığında, her “şehit” kelimesini duyduğunuzda kalbiniz yerinden çıkacakmış gibi oluyor. San-
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ki bir günü bekliyormuşsunuz gibi. Fark etmiyorsunuz ama bekliyorsunuz da. O kapının tanımadığınız
bir asker tarafından çalınmasını bekliyorsunuz.
Günler geçiyor, kaç gün geçiyor fark etmiyorsunuz. Günler birkaç dakika, hatta birkaç saniye
gibi geçiyor. Bir gün kapınız çalıyor. Komşu gelmiştir, belki bakkaldaki çırak sipariş getirmiştir. Hayır.
Siz hissediyorsunuz. Hem kapıyı açmayı istiyorsunuz hem de açmamayı. Hayatınızın en acı anı olacak,
duygularınızı kontrol edemeyeceksiniz, ağlayacaksınız hüngür hüngür, bağıracaksınız kapıdaki asker.
Kilidi çevirdiniz ve kapıyı açtınız. O beklediğiniz asker kapıda, elinde iki zarf var. Bağırmayı,
kendinizi kaybetmeyi bekliyorsunuz, ama yok. İçinizdeki sıkıntını sizi saracağını düşünmüştünüz, şu
an içinizde sadece bir boşluk var. Bağırmadınız, kendinizi kaybetmediniz. Sadece yanaklarınız ıslak.
Kontrol edemeden birkaç damla süzülmüş gözünüzden. Asker zarflarla önünüzden duruyor hâlâ. O
da çok üzgün. Gözleri anlatıyor her şeyi. Zarfları uzattı. Başını eğdi. Gözleri dolu onun da. Vah vah,
hem de gencecik. Belki yarın, haftaya, iki ay sonra o da şehit olacak.
Teşekkür ettiniz kapıyı kapatıp. Oturdunuz divanın ucuna. İlk zarfa baktınız. Resmi bir zarf.
Açtınız. Kağıt ıslanmaya başladı. Gözünüzden yaşlar damlıyor. Okudunuz, oğlunuzun şehitliğini okudunuz. İkinci zarfı açtınız. Oğlunuzdan. Kağıt yıpranmış, yazı da silik biraz. Kim bilir cephede ne şartlarda yazdı. Helallik istemiş sizden, şehit olmadan iki gün önce. “Eğer şehit olursam” yazıyor, çok
uzun yazmamış, savaşıyor çünkü. ”Allah’a emanet anacığım, helal et hakkını.” yazıyor son cümlede.
Mektup bitti. Beklediniz, kahrolmayı beklediniz. Ama içinizde çok daha farklı, çok daha güçlü bir duygu var. Guru duyuyorsunuz. İlk önce üzülmeniz gerektiğini düşündünüz, gurur duyunca suçlu hissettiniz. Ama sonra anladınız gurur duymanız gerektiğini. Oğlunuz vatan toprağını savunurken kendisini
ülkesi için feda etti. Ölmedi o, şehit oldu. Şu an yanınızda, size sarılıyor, “üzülme” diyor. Hissediyorsunuz bunu, üzülmediğinizi söylüyorsunuz. Düşmanlar onu öldürüp kazandıklarını sanıyor ama onlar
çoktan kaybetti. Oğlunuz şimdi zaferini kutluyor diğer arkadaşlarıyla, diğer şehitlerle.
Hayatımıza dönelim. Sadece 1-2 dakikalığına şehit annesi olduk, şimdi fark edebilir miyiz kaç
annenin neler yaşadığını? Dünya’nın en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale’de kaç şehit verdik
biz, binlerce. Hepsinin annesi, babası, kardeşi, eşi vardı. Siz 57. Alay’ın fotoğrafını gördünüz mü? Adını duydunuz ama gördünüz mü? Kaç kişi vardı orada, kaç anne yaşadı bunları, kaç anne okudu “eğer
şehit olursam” ile başlayan mektupları gözyaşlarıyla… Şu an boş diyorlar orası, şehit annelerinin içindeki boşluk gibi. Ama biz biliyoruz dolu orası, şehit annelerinin içinde tuttuğu gözyaşlarıyla dolu. Şehitleri anlamak, 1-2 sayfa yazıyla, bir günlük üzüntüyle değil, ömür boyu duyulan gururla olur.
ECENUR KURT
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BEYİN YAKAN SORULARI
ÇÖZEBİLİR MİSİN?
1.

Elinde 8 tane bilye var. Biri hariç diğerleri eşit kütleye sahip.

Eşit kollu terazide ağır bilyeyi en az kaç adımda bulabilirsin?

2. Gardiyan: Siz 4 mahkum 2 beyaz ve 2 siyah şapka giymektesiniz. Ve giydiğiniz şapkanın rengini bilmiyorsunuz. Hadi! Bana şapkasının rengini kesin olarak söyliyebilecek olanınız varsa söylesin! Hepinizi
serbest bırakacağım! Fakat 1 şansınız var aksi taktirde idam edileceksiniz!
Gardiyan mahkumları bu şekilde dizmiştir.
Hiçbir mahkum hareket edemez ve konuşamaz.
Duvarın arkası tamamıyla görüşe kapalı.
Mahkumlar kafalarındaki şapkanın rengini bilmemektedir.
Bu duruma göre kaç numaralı mahkum NASIL? Bütün mahkumları özgür bırakabilir?

3. Bir kabilede kadınlar Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri Erkekler ise Perşembe, Cuma,
Cumartesi günleri yalan söylemekteler, diğer günlerde ise doğruyu söylemekteler.
KADIN: Dün yalan söylüyordum.
ERKEK: Ben de.
Sorumuz; Bugün günlerden nedir?
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BOYUTLAR
Merhaba bugün sizlerle boyutlar hakkında konuşmak istiyorum. Çok ilgi çekici bir konu
bence ve evreni daha iyi anlamamızı sağlıyor.
İlk olarak bizim kendi evrenimizin 3 boyutlu olduğunu biliyoruz. Yaşadığımız evrendeki
her şeyin bir yüksekliği,derinliği ve uzunluğu var. Ancak bazılarınız ekranların veya kağıdın vb. 2
boyutlu olduğunu söyleyebilirsinz. Bu tam olarak öyle değil. Öncelikle her şey atomlardan
oluşuyor ve atomlar 3 boyutlu, ekranlarında derinliği çok az olduğundan önemsiz sayılıyor.
Kağıda çizdiğmiz karelerde tam olarak 2 boyutlu değil ama kareler 2 boyutludur.
Şimdi sıfırıncı boyuttan 4. boyuta kadar size bildiklerimi ve düşündüklerimi anlatacağım.
0. boyut tam olarak bir noktadır. Ama bizim hayal edemeyeceğimiz bir nokta çünkü bizim bildiğimiz noktaların az da olsa bir uzunluğu vardır. Ancak bu noktanın ne uzunluğu ne yüksekliği ne
de derinliği vardır. 1. boyutta bu noktalardan oluşan bir doğrudur. Yüksekliği ya da derinliği yoktur sırf uzunluğu vardır. 1. boyutta yaşadığımızı varsayalım. Tek bir doğrultuda hareket edebilirdik ve yine hiç bir şey göremezdik. Çünkü noktasal bir görüşümüz olurdu. İkinci boyutu da kare
olarak düşünebiliriz. Çizgilerden oluşur. Alanı vardır ama hacmi yoktur. 2 boyutlu canlılar
olduğunu varsayalım görüşleri çizgisel yani 1 boyutlu olacaktır. Peki biz 3 boyutlu elimizi bu 2
boyutlu yere sokarsak neler olur ? Bizim elimizi nasıl görürler ? İlk olarak 4 parmağımızı
görürler ancak bizim bildiğimiz gibi değil. Görüşleri çizgisel olduğu için 4 parmağımızı 4 tane çizgi olarak görürler.Parmaklarımızın bittiği yerde ise bunlar 1 uzun çizgi haline gelir, bu çizgi incelir
ve kaybolur. Bizim bu varsayımsal canlımız, bir üçgen diyelim, hayretler içinde kalır. Olanlar onların evreninin fiziğine aykırıydı. Hiç yoktan bir şey oluştu, şekil değiştirdi ve yine yok oldu. Bu
olanları arkadaşları kare ve altıgene anlatır ancak inanmazlar. Biz de bu olanları bizim 3 boyutlu
evrenimizden gülerek izleriz. Aynı zamanda onların evrenini onların göremeyeceği şekilde
görürüz. Mesela biz karenin içini görebiliriz ancak 2 boyutlu canlılar karenin yalnızca kenarını
görürler. Çünkü biz 3 boyutlu canlılar olarak evreni 2 boyutlu olarak görürüz. Buna karşı çıkabilirsiniz, çünkü biz kübün 3 boyutlu olduğunu görüp anlayabiliyoruz. Ancak bunlar ışık ve gölge
sayesinde. Aslında görüşümüz bir kare ya da dikdörtgen gibi. Şuan çevrenize bakın anlayacaksınız. Durum böyleyse, 4. boyut olduğunu ve orada canlılar olduğunu varsayarsak onlar
3 boyutlu mu görüyor ve bu nasıl bir şey olur ? Cisimlerin içini görebiliyorlar mı ? Burada biraz
düşünsel deney yapmamız lazım. Ben size kendi fikrimi anlatayım. Nasıl biz 2 boyutlu cisimlerin
ötesini görebiliyorsak 4 boyutla canlılarda bizim ötemizi görebilir bence. 3 boyutlu nasıl
görecekler hiç bir fikrim yok. Çünkü biz hep 2 boyutlu gördük insan aklının alamayacağı bir şey
bu. Ancak yine de bunun hakkında düşünmek ilginç ve eğlenceli. 4. Boyuttaki kübün karşılığı

Sayfa 31

SAYI

4

bulundu adı tetraküp ya da “tesseract”. Bunu yapmamız matematik ve geometri ile
mümkün ancak bunu tecrübe edemeyiz. Sadece 3. Boyuttaki gölgesini görebiliriz. Nasıl künün 2
boyuttaki gölgesini ve karşılığını çizebiliyorsak tetrakübünde 3. Boyuttaki karşılığını çizebiliriz. O da
şöyle :

Şu an kaç boyut olduğu kesin olarak bilinmiyor ancak bunun hakkında teoriler var ; sicim teorisi,
M teorisi gibi. Benim anlattıklarımı daha iyi anlayabilmek ve görsel olarak görebilmeniz için size Carl Sagan’ın bir videosunu önereceğim :
https://www.youtube.com/watch?v=N7K5KjOdLD8
Sonraki dergilerde görüşmek üzere,

Ege Yiğit Aldırmaz

Foto : https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL38K-Z3hAhVDLBoKHSMXB1UQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.daviddarling.info%2Fencyclopedia%2FT%
2Ftesseract.html&psig=AOvVaw2yovhxJaSgmr9h3A_T4kJt&ust=1553625831253637
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21. Y.Y.IN İNSANLARA HEDİYESİ: CANDİDA
Son elli yılda sessiz ve yıkıcı hastalıklarda patlama yaşandı. Ve tetkiklere, testlere bol bol para
harcanırken yanlış teşhisler yanlış ilaçların kullanılmasına ve çok daha kötü sonuçlara yol açtı. Kimse
bağırsaklarından tüm vücuduna geçen ve organlarına büyük zarar veren “Candida Albicans” maya
mantarı ve onun yol açtığı “Candiasis” hastalığından şüphelenmedi. Bu hastalığın belirtileri pek çok
hastalıkta da görülebildiği için ve ultrasonda/MRda gözükmediğinden dolayı ilk etapta hekimlerin
aklına da gelmedi.
Candida’nın sebep olabileceği hastalıklardan obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları, hormonal bozukluklar, kanser ve sinir sistemi hastalıkları adeta insanların kaderi haline geldi.
Yorgunluk, unutkanlık, asabiyet, tahammülsüzlük durumlarında psikyatrlar ilaç yazdı.
Eklem ağrıları ve ödemler için avuç avuç romatizma ilaçları içildi. Zihinsel ve fiziksel performansı
arttıracak ilaç takviyelerini kullanmayan kalmadı. Saç dökülmesi ve cilt sorunları için kozmetiğe harcanan parayı biliyorsunuz.
Candida mantarı, bir maya bakterisi türüdür ve her canlıda yaklaşık 150 çeşidi bulunur. Genelde lenf sistemi içerisinde görev alan bu mantar türü dış etkenler sebebiyle (Hatalı antibiyotik kullanımı, fazla şeker tüketimi, rafine un tüketimi, GDOlu ürünlerin tüketimi, sebze meyvelerden iyi temizlenmeyen tarım ilaçları, vb…) gereğinden fazla çoğaldığında tehlikeli olmaya başlar. Bu mantar,
karbonhidrati ve şekerle beslenir. Kan yoluyla vücudumuzun çeşitli bölgelerinde zehirli atıklar bırakır.
Bu kurnaz Candida; belki 3, belki 5, belki 7 senedir vücudumuzda barınıyor. Yerleşip büyüdükçe sinir
uçlarımızı kapatıyor. Kapanan sinir uçları hangi organa aitse, o organımıza rahatsızlık vermeye başlıyor. Bir çok kişi farklı şikayetler ile gidip, yanlış tedaviler görüyor. Örneğin; şeker hastası belirtileri
gösteren çoğu kişide şeker oranı normal çıkıyor. Ama gözde hızlı bozulmalar, yemek sonrası uykuları,
öğün arası acıkmaları, parmaklarda uyuşmalar vb… devam ediyor.
Senelerce anlaşılmayıp yıllarca vücudunda kaldığında beyin, sinirler, kalp, dolaşım sistemi…
her yere zarar veriyor. Sonra ise kansere dönüşebiliyor. Candida mantarı hakkında 2008 yılında yapılan bir araştırmaya göre; bu mantarın genital bölgede çoğalmasının kalıcı hale gelebildiği ve bu durumun da kısırlığa yol açabildiği ortaya konmuştur.
Bağımlılık derecesinde şeker, ekmek, makarna gibi karbonhidratlı yiyeceklere canın çekmesi,
sabah sinirli uyanmak, karında inmeyen şişlik, atılamayan bir ödem, huzursuzluk, kaşıntı, anormal
şekilde kilo verememek, iştahsızlık, uzun süreli kansızlık, ağlama krizi, burun tıkanıklığı, kaşıntı, vücutta geçmeyen koku, kabızlık, ağızda aft, kadınlarda beyaz akıntı, panik atak, huzursuzluk ve daha
birçoğu belirtilerinin arasında.
Peki Candida testi evde nasıl yapılır? Tükürük testi ile vücudunuzda mantar olup olmadığını
anlayabilirsiniz.
Sabah kalkana kadar gece boyunca hiç su içmeyiniz, diş fırçalamayınız. Sabah kalkar kalkmaz
ilk işiniz tükürüğünüzü bu bardağın içine yavaşça bırakmaktır. Hemen tükürüğün su içindeki halini
gözlemleyin. Her 10-15 dakikada bir gözlemlemeye devam ediniz.
Sağlıklı bir tükürüğün rengi berrak olur, hafif köpüklenme olabilir ve batmadan suyun yüze-
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yinde kalır. Zamanla da suya karışarak suda çözünür. Eğer vücudunuzda Candida varsa resimdeki gibi aşağı uzayan, deniz anasını andıran bacakları olabilir; buluta benzer bir yapıda suyun dibine
çökebilir.
Candida mantarından arınarak vücudunuzda var olduğunu düşündüğünüz pek çok hastalıktan ve fazla
kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.
Unutmayın ki Candida dan kurtulmak zaman alan bir süreçtir. Bu süreçte beslenme kurallarına
uymanız ve sabırlı olmanız gerekir. Hücrelerinize kadar yerleşmiş ve yaşam formunu oluşturmuş Candida
dan bir ilaçla 2 günde kurtulmak mümkün değildir. Önce bozulmuş olan bağırsak florasını, kan PH değerini düzeltmeniz, faydalı bakterileri çoğaltmanız, toksinlerden kurtulmanız, zarar görmüş bağırsak çeperini
onarmanız ve Candida oranını kontrol altına almanız gerekmektedir.
Unutmayın! Öncelikli amacınız kilo vermek değil, bu kurnaz ve her hastalıkta parmağı olan Candida’yı vücudunuzdan atmaktır. O yüzden 1 gün bozarsam bir şey olmaz demeden düzenli olarak 2 hafta
boyunca az sonra belirteceğimiz yemeniz ve yememeniz gereken yiyeceklerin tüketimine dikkat ettiğinizde kendinizdeki pozitif yönlü değişimin farkına varacaksınız. Vücudunuzdan atmaya çalıştığınız bir mantarı niye besleyesiniz? Onu yok etmek varken sevdiği besinleri ona niye veresiniz? Bir süre dayanın. Zaten
vücuttan atıldıktan sonra –ki zaten siz bunu kendi bedeninizde hissedeceksiniz- bu diyeti devam ettirmeye gerek kalmayacak. Şikayetleriniz azalacak. Candida’yı ilerlemeden fark etmek ve fark ettirmek önemli.
Test edin. Görün. Sabredin. Ve onu yok edin.
Çağımızın hastalığı olarak da bilinen Candida hakkında toplumca bilinçlenirsek; ilaç tüketimlerimizin, şikayetlerimizin, yapılan yanlış tedavi sonucu ortaya çıkan yeni hastalıkların ve kanserin giderek
azalacağından eminim.
Şimdi özellikle yiyip Candida’yı rahatsız ederek vücuttan uzaklaştıracağımız ve kesinlikle yemeyip
ona sevdiği besinleri vermeyerek onu öldüreceğimiz besinlere geliyoruz.
Özellikle yenmesi gerekenler:
Sarımsak, Elma sirkesi, Yoğurt, Kefir , Turşu, Doğal probiyotikler, Baklagiller, Kümes hayvanlarının eti,,
Balık, Tam tahıllı ekmek, B,E,C,D,K vitaminleri ( yani Ca++ ve Mg++ açısından zengin gıdalar.), Ceviz,
fındık, çiğ badem , Paça çorbası …
Kesinlikle yenmemesi gerekenler:
Çikolata, Maya, Penir, Kaju, Mayonez, Alkol, Krema, Kafein, Şekerler, Ayçiçeği yağı, Fasulye , ...
Merak edenler ilgili sitelerden geri kalan besinleri öğrenebilirler.
Candida; benim ve ailemin karşısına rastgele çıkan bir şey. İlgimizi çekti. Gerekli araştırma ve testlerden sonra birçoğumuzun onu içimizde beslediğimizi öğrendik. Zararlı ve kurnaz bir canlı; bizim içimizde ve bizi tüketerek yaşıyor! Nasıl yani? Ben buna izin mi vereceğim? Yıllar içinde beni yavaşça tüketmesine izin mi vereceğim? Diye diye, başladık biz bu beslenme şekline. Örnek mi istiyorsunuz? Annem. Sağlıklı bir şekilde 1 ay içinde tam tamına 8 kilo verdi. Şikayetleri neredeyse yok denecek kadar azaldı. Aynı
şekilde kuzenim, teyzem, yengem… Sıra sizde.
Başak Görk
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YAPAY ZEKA
Yapay zeka; insan gibi davranışlar sergileme, sayısal mantık yürütme, hareket, konuşma ve ses
algılama gibi birçok yeteneğe sahip yazılımsal ve donanımsal sistemler bütünüdür. Başka bir deyişle
yapay zeka; bilgisayarların insanlar gibi düşünmesini sağlar.
Yapay zeka hayatımızda pek çok yerde var. Telefonumuzda, bilgisayarımızda, arabamızda, televizyonumuzda… Telefon ve bilgisayarda en çok bilinenler siri ,alexa, cortana ve Google asistanı. Bu
asistanlar verdiğimiz sesli komutlarla çalışarak bize yardım eder. Televizyonumuzda netflix en çok hangi dizileri ve filmleri izlediğimizi öğrenir ve sevebileceğimiz dizi film önerisi yapar. Bazı arabalarda
“acıktım” deyince GPS’de en yakın restoranlar çıkar. Bunlar gibi pek çok yapay zeka ürünü hayatımızın
içindedir. Yapay zekanın en ünlü örneklerinden biri de robot sophia.
Robot Sophia, 25 Ekim 2017 tarihinde hayatlarımıza girdi. Kahverengi gözleri, uzun kirpikleri ve
narin görünümü ile güzel bir kadın görüntüsünde olan Sophia, derhal uluslararası basının manşetlerinde yerini aldı. Sophia daha sonra Suudi Arabistan’da vatandaşlık sahibi oldu, bu da onu bu tür bir statüye ulaşan ilk yapay zeka haline getirdi. Robot Sophia, yaptığı açıklamada bu durumun onu çok onurlandırdığını anlattı!
Robot Sophia, Hanson Robotics’in beyin takımı tarafından geliştirdi. Bu insansı robot yaratılırken hedeflenenler; insanları rahatsız etmeyecek bir görüntüye ve gerçek insanlara hitap edebilecek
estetiğe ve bütünleşik sosyal duyarlılığa sahip olmasıydı. Robot Sophia’nın yaratımında sosyal zekanın
daha iyi anlaşılabilmesi için sosyal insan bilimsel ve sanatsal yönler de dahil olmak üzere mümkün olan
tüm detaylarda gösterilmeye çalışıldı.
Yapay zeka Sophia’nın bu kadar çok ilgi çekmesinin en önemli sebebi, insanların sorduğu sorulara esprili ve zekice yanıtlar vermesiydi. Sophia’nın yapay zekası ve görünümü o kadar büyük bir titizlikle planlandı ki; sorulan sorulara karlı gülümsemesi, insanların yüz ifadelerini anlaması, konuşurken
göz teması kurması ve yüzleri tanıması ile herkesi kendine hayran bıraktı. Sophia’nın robotik tınılar taşıyan ses tonu bile bu hayranlığın önüne geçemedi.
https://blog.isimtescil.net/insana-benzeyen-robot-sophia-hakkinda-her-sey/
Yapay zekanın insanlar için iyi mi kötü mü olduğu hala tartışılıyor. 2 tane farklı yapay zekanın
kendi aralarında yeni bir dil geliştirip konuştukları gözlemlenmiştir. Bu olaydan sonra insanlar yapay
zekaya çok sıcak bakmamaya başladılar. Şuan hala yapay zekalı robot yapımları ve deneyler devam etmekte. Eğer sorunsuz yapılırsa insanların yapay zekaya daha sıcak bakacağını düşünüyorum.
Eren Güller 9-A
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FUTBOL HAYATIMIZIN NERESİNDE?
Dört beş yaşlarımdayken abimle beraber, giydiğimiz Fenerbahçe forması sayesinde ilk defa futbolu tanıdım. Parkta topu kaleye attığımda gol olduğunu öğrendim. Eniştem maç izlerken Galatasaray
ve Beşiktaş’ın da futbol takımı olduğunu fark ettim. Anasınıfında ise bunlardan birini tutmak zorunda kaldım.
Futbolla ilgili düşüncelerim küçük yaşlarda oluşmaya başlamıştı. Çünkü insanlar önüme hep engeller koydu. Galatasaray’ı tutuyorsam gökyüzünü mavi, evi sarı boyayamazdım. Defterimin kapağı siyah beyaz olamazdı. Hiçbir şeyin farkında değildim ama yine de bu baskılardan rahatsız oluyordum.
Takım tutuyor olmak kimseyi bu denli kısıtlamamalıydı.
Bir gün arkadaşıma bir daha takım tutmayacağımı söyledim. Galatasaray’ı nasıl bırakırsın diye bir
hafta boyunca konuşmadı. Anneme anlattığımda daha küçük olduğumuz için düşüncesiz davrandıklarını, kafaya takmamam gerektiğini söyledi. Ben de o gün, takımlarla ilgili her şeyi bir kenara bırakıp
futbolun varlığına odaklandım. Artık futbol sadece futboldu. İşin içinde Galatasaray, Fenerbahçe ve
Beşiktaş yoktu.
Büyüdükçe etrafımdaki fanatik kitlenin de genişlediğini gördüm. İnsanlar artık bir takımı sevip desteklemenin çok çok ötesine geçmişlerdi. Olay sadece marşları zil sesi yapmak veya kazanılan maçın
ardından sevinmek değildi. Çünkü kendi içlerinde, hala devam eden bir yarışa girdiler. Farklı takımdan olanı ötekileştirdiler, kaybeden kazanana saldırdı. Ve çocuğu zaman amaçlarından şaştılar.
Spor gelişmeyi hedefler. Sporcu için fiziksel ve ruhsal açıdan bir ilaçtır. Millet için ortak ruhu oluşturur, bütünleşmeyi sağlar. Ancak bunun farkına varamayan çok fazla insan var. Bu yüzden de tersine,
ayrılıklar yaşanıyor. Düşmanca davranılıyor, kaybetmek veya kazanmak çok uç noktalara çekiliyor.
Bizler de sıkıntı yaşıyoruz. Bazen fark edilemese bile hepimiz etkileniyoruz bu olaylardan. Kimisi futboldan soğuyor, kimisi spor yapmaktan çekiniyor. Sonunda ise hep beraber çöküyoruz; yaşayanla,
yaşatanla…
Futbolu çok sevin. Fakat yansımasını olumlu yapın. Sporu her zaman destekleyin. Fakat sınırları aşmamaya dikkat edin. Çünkü bu ancak böyle ilerleyebilir. Aksi takdirde üzülerek söylüyorum ki çekilmez bir hale gelecek.

