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Değerli Öğretmen Arkadaşlarım ve Sevgili Öğrenciler, 
 
Eğitim, geciktirilmeden verilmesi gereken ve yararları uzun dönemde görülebilen bir hizmettir. Bu hizmetin 
sağlıklı bir ortamda ve çağın gereklerine göre verilebilmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Biz eğitimciler 
bu hizmette yapılabileceklerin en iyisini yapmanın gayreti içerisindeyiz. 
 
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde sosyal faaliyetlerin rolü ve önemi kavrandıkça eğitim hizmetin daha yararlı 
sonuçlar vereceğine inanıyorum. 
 
Sevgili öğrenciler, 
İdeal, bir yıldıza benzer. Ona yetişmek için işe güçlü ve kararlılık dolu bir istekle başlayınız. Bu muhtemelen 
sizin sandığınızdan çok önemlidir. Eğer bir öğretmen şimdi beyninizin içine bakıp, arzunun derinliğinden 
emin olabilse ne kadar ilerleme kaydedebileceğinizi neredeyse kesin bir şekilde tahmin edebilir. Eğer istediği-
niz zayıf ve güçsüzse başarılarınız da buna paralel bir güç ve tutarlılıkta olacaktır. Ne var ki, eğer işinize dört 
elle sarılır ve tükenmez bir enerji ile dolu olursanız hiç bir şey sizi yolunuzdan döndüremez. 
Bu nedenle kendi kendinize yapacağınız çalışmada coşkulu olun. Kendine daha güvenen ve toplum önünde 
ikna edici olmanın sizin için taşıdığı anlamı düşünün. Kazanacağınız meziyetlerin sosyal açıdan size neler ka-
zandıracağını, edineceğiniz arkadaşları, yapacağınız etkiyi, elde edebileceğiniz önderliği düşünün. 
Bu yeni gücün uygulanmasıyla kazanılacak doyum ve memnuniyeti düşünün. Kişisel başarılarınızdan duyaca-
ğınız gurur size maddi ve manevi bir doyum da sağlayacaktır. 
Şunu unutmayın ki, bu davranış eğitimle ilgilenen hemen hemen herkesin özlemini duyduğu bir kazanımdır. 
 
Sevgili öğrenciler, 
Güç gerektiren her işte bazıları cesaretlerini yitirip, yoldan çekilebilirler. Öyleyse başarının sizin için taşıdığı 
anlamı asla aklınızdan çıkarmalısınız. Bu nedenle işinize, başarıyla gitmenizi sağlayacak bir coşkuyla başla-
malısınız. 
Kısacası bu tempoyu yıldızları yakalamayı garanti edecek kadar sürdürün ve geri dönmeyeceğiniz kadar da 
güçleştirin. 
Azim ve kararlılığın ulusumuzun tarihinde ne denli önemli bir yer tuttuğunu hepiniz bilmektesiniz. 
Yüce önder Atatürk'ün bu sayede milletin kaderini bütün olumsuzluklara rağmen değiştirmesi sizlere rehber 
olmalıdır. Unutmayınız ki, "Vatan Çalışkan İnsanların Omuzları Üstünde Yükselir ve Hayat Bulur." 
Bu vesileyle dergi çalışmasının uzun soluklu olmasını temenni eder, emeği geçen bütün öğretmen ve öğrenci-
lerimi yürekten kutlarım. 
                                                                                                                                                                                   
            İbrahim KILIÇ 
                                                                                                          Okul Müdürü 



OKULUMUZUN   TARİHÇESİ     
Okulumuz 1970 yılında Çeşme eşrafından Kelami ERTAN tarafından hibe edilen arsa üzerine Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından Kız Sanat Okulu olarak inşa edilmiş ve eğitim-öğretime açılmıştır. 

    Okulumuz 1970-1971 öğretim yılında Pratik Kız Sanat Okulu olarak hizmet vermiştir. 

    Okulumuz bünyesinde; 

     1971-1972 öğretim yılından itibaren Uygulamalı Ana Okulu açılmış ve halen hizmet vermeye devam etmektedir. 

     1984-1985 öğretim yılında öğretim süresi 3 yıl olan Kız Meslek Lisesi faaliyete geçirilmiştir. 

     1988 yılında Döner Sermaye çalışmalarına başlanmıştır. 

     1989-1990 öğretim yılında Otelcilik ve Turizm branşı açılarak 3308 Çıraklık ve Mesleki Eğitim kanununa göre İşlet-

melere öğrenci gönderilmiştir. 

     1996-1997 öğretim yılında El Sanatları, Nakış, Çocuk Gelişimi ve eğitimi bölümleri açılmıştır. 

     1999-2000 öğretim yılında isim değişikliği yapılarak Çeşme meslek Lisesi adına alarak Bilgisayar, Kuyumculuk ve 

Takı Tasarımı bölümleri açılmıştır.  

     2001-2002 öğretim yılında Anadolu Meslek Lisesi Yat Kaptanlığı Bölümü açılma onayı alınarak,2002-2003 öğretim 

yılından itibaren Anadolu Meslek Lisesi Yat Kaptanlığı Bölümüne öğrenci kayıt edilerek bu alanda eğitim öğretime 

devam edilmiştir. 

     2004-2007 yılları arasında Anadolu Meslek Lisesi Yat Kaptanlığı, Meslek Lisesi Bilgisayar, Çocuk Gelişimi ve Eği-

tim Bölümlerinde eğitim öğretime devam edilmiştir. 

     2007-2008 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’nün 11.09.2007 Tarih, 

420/551-3254 sayılı onayı ile Okulumuz Yahya Kerim Onart  Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi adını almış olup, hayır-

sever Fatme Onart tarafından babası Yahya Kerim Onart adına Alaçatı beldesinde yaptırılan okul binasında ve Çeşme 

İlçesindeki binada öğretime aynı anda devam etmiştir. İlgili makam onayı gereğince; Okulumuzda bu öğretim yılında 

Anadolu Meslek Lisesi bünyesinde Denizcilik Alanı ve Bilişim Teknolojileri Alanı; Meslek Lisesi bünyesinde Bilişim 

Meslek Lisesi Teknolojileri Alanı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanının devam ettirilmesine, Meslek Lisesi kapsamında 

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı açılmasına karar verilmiştir. 

2008-2009 öğretim yılında Okulumuz bünyesinde Anadolu Bilişim Teknolojileri ve Meslek Lisesi bünyesinde Güzellik 

ve Saç Bakım Hizmetleri alanları açılmış olup öğrenci kayıtları yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim 

genel Müdürlüğü’nün 11.09.2008 tarih, 420/734-3753 sayılı onayı ile okulumuz bünyesinde bulunan Anadolu Yat Kap-

tanlığı alanının İlçemizde açılan Ulusoy Anadolu Denizcilik, Anadolu Meslek ve Endüstri Meslek Lisesine nakli yapıl-

mış olup, diğer tüm öğrencilerle birlikte halen Alaçatı Beldesinde bulunan Yahya Kerim Onart Anadolu Meslek ve 

Meslek Lisesi’nde öğretime devam etmesi uygun görülmüştür. 

   2009-2010 öğretim yılında Okulumuzda Anadolu Teknik Lisesi kapsamında Gıda Teknolojisi Alanı, Anadolu Meslek 

Lisesi kapsamında, Bilişim Teknolojileri Alanı ve Gıda Teknolojisi Alanı, Meslek Lisesi kapsamında Bilişim Teknolo-

jileri Alanı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ilgili makam onayı ile açılmıştır. 

 2012-2013 öğretim yılında Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı ilgili makam oluru doğrultusunda kapatılmıştır. 

 2012-2013 öğretim yılında Anadolu Meslek Lisesi bünyesinde de Çocuk Gelişimi bölümü açılmıştır.  
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Hayırseverimiz Fatme ONART; 
Hayırseverimizin adını okulumuza verdiği babası Yahya 
Kerim ONART 1900 yılında Selanik’te doğmuş. Sorbon-
ne Üniversitesi Kimya Fakültesini bitirmiştir. 
 
Makine Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapan 
Yahya Kerim ONART , Türkiye‘de sanayinin öncülerin-
dendir. Ege’de kurulan16 sanayi kuruluşundan birini Ba-
yındırda kurmuştur.  
 
Yahya Kerim ONART İzmir ilinin ilk hayırseveridir. Ba-
yındır İlçesinde Ülfet ONART Lisesi olarak hizmet veren 
binayı 1949 yılında halası Ülfet ONART adına yaptırmış-
tır. 

 
Yahya Kerim ONART Anadolu Meslek Lisesi 2007 yılında 
kızı Fatme ONART tarafından babası  Yahya Kerim ONART 
adına yaptırılmıştır. 
Hayırseverimiz okulumuzun etkinlerine her zaman katılır ve 

bizlere her zaman destek verir. 

Her  zaman yanımızda olması, desteğini esirgememesin-

den dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. 

Fatme ONART 

Hayırseverimiz Genç Şefler Yemek Yarışmasında (2014-2015) 
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 

Okulumuzda aktif bulunan alanlardan bir tanesi de Bilişim Teknolojileri alanıdır. Okulumuz bu alanda eğitime 2004 
yılında başlanmıştır. Bu alanda Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel 
ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını 
yetiştirmek amaçlanmaktadır.  

Okulumuzda bu alanın eğitimleri  alan öğretmenlerimiz Dinçer AYDIN ve Oğuz KAPAN gözetiminde bilişim tekno-
lojileri laboratuarında verilmektedir.   

Bu alandaki öğrencilerimize tercihlerine göre bilişim teknolojilerinin çeşitli dallarında öğretim verilmektedir. 
 

 
 
 

1. WEB PROGRAMCILIĞI 

2. VERİ TABANI PROG-
RAMCILIĞI 

3. BİLGİSAYAR TEKNİK 
SERVİSİ 

4. AĞ İŞLETMENLİĞİ 

DAL PROGRAMLARI 

İSTİHDAM ALANLARI 
Bilişim Teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; 
1.   Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, 
2.   Ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında, 
3.   Kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu 
hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında, 
4.   Web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde 
ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında vb. yerlerde çalışabilirler. 

Okulumuzda Eğitim Verilen Alanlar 



ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİM ALANI 

Okulumuzda aktif bulunan mesleki eğitim 

alanlarından bir tanesi de 1996-1997 öğre-

tim yılında beri açık bulunan Çocuk Gelişi-

mi ve Eğitimi alanıdır. Bu alanda eğitim 

gören öğrencilerimize, erken çocukluk eği-

timi ve özel eğitim dallarında yeterlik ka-

zandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veril-

mektedir. Öğrencilerimiz okulumuzun Uy-

gulama Anaokulunda ve ilçemizde bulunan 

anaokullarında mesleklerine yönelik stajla-

rını yapmaktadır. Alan Şefi Gülsüm Sarısaç:  

Mevzun olan birçok öğrencinin anaokulla-

rında öğretmen olarak ve çocuk bakımı işle-

rinde çalıştığını ve ilçemizde bulunan anao-

kullarının tamamında bizim okuldan mev-

zun olmuş bir kaç öğrencinin çalıştığını be-

lirtti.  

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencile-

ri ve öğretmenleri her yıl 23 Nisan çocuk 

şenliği ve sergiler düzenliyor, bu ve benzeri 

faaliyetlerle okul öncesi eğitimin önemini 

ve faydalarını halkımıza hatırlatıyor.  
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Okulumuzda Eğitim Verilen Alanlar 



UYGULAMA ANAOKULUMUZ 
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Okulumuzda Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı 

bünyesinde bir de anaokulumuz faaliyet 

göstermektedir. Anaokulumuzda tam 

gün uygulaması yapılmakta bu eğitim 

yaz aylarında da verilmektedir. Bu yıl 25 

öğrencisi iki öğretmen ve iki yardımcı 

hizmetliyle faaliyetlerini sürdürmekte-

dir. Ayrıca Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 

alanı öğrencileri de burada staj ve eği-

timlerini yapmaktadır.  

Yahya Kerim Onart mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu 
misyonunu şu şekilde tanımlamaktadır.  
 
“Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını 
ve öğrenme hızlarını dikkate alarak;   
Psiko-Motor, Sosyal-Duygusal, Dil, Bi-

lişsel, Özbakım Becerileri yönlerinden 

gelişimlerini sağlayarak onlara toplum-

sal yaşamı öğretmek; onların pratik, ya-

ratıcı düşünme gücüne sahip olmalarını 

desteklerken Çoklu Zeka Kuramına ve ilgi alanlarına göre yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrenmelerini 

sağlamak; onları sosyal hayata ve ilkokula hazırlamak temel varlık sebebimizdir.” 



Okulumuzda Eğitim Verilen Alanlar 

YİYECEK İÇEÇEK HİZMETLERİ ALANI 

2009-2010 öğretim yılından itibaren okulumuzda Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı açılmıştır. Okulumuzda eğitimler 
iki mutfak atölyesinde verilmektedir. Bu alanda yetişen öğrencilerimiz turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme-
lerde stajlarını yapmakta ve bu işletmelerde iş bulabilmektedir. Bu alan mevzunları büyük oranda ön lisans eğitimle-
rini yapmaktadır.  

BAŞARILARIMIZ: 
Genç Şefler Antalya’da yarıştı 
Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu ile Akdeniz Eğitimci Aşçılar Derneği (AKEAD) işbirliğiyle. Antalya 
Manavgat’ta düzenlenen  17 ülkenin katılımıyla gerçekleşen ve  3 gün süren yarışmada 600 aşçı dereceye girmek 
için hünerlerini sergiledi. I. Akdeniz Uluslar arası Aşçılık Şampiyonasına Çeşme adına okulumuz Yahya Kerim 
Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi   katıldı. 
En İyi Meslek Lisesi kategorisinde, Çeşme Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak okulu-
muz üçüncü olup bronz madalya kazanmıştır. 
Bunun dışında, on öğrencimizle katıldığımız ve katılan tüm öğrencilerimizin dereceler yaparak madalyalar kazan-
dığı yarışma sonunda; 1 birincilik kupası, 2 altın madalya, 2 gümüş madalya, 9 bronz madalya, 5 merit  ( Jüri özel 
ödülü) ödülü kazandık. 
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GENÇ ŞEFLER  BURSA’DA YARIŞTI 
17,18,19 Ekim 2014 tarihinde Aşpafed ile Aşpafed’e bağ-
lı Uludağ Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliği ile düzen-
lenen 12 ülkenin katılımı ile yurt içi ve yurt dışından 700 
aşçının kıyasıya yarıştığı Bursa International Culinary 
Cup Şampiyonası Bursa’da gerçekleştirilmiştir. 
             
Yarışmaya Çeşme ilçesi adına katılan okulumuz ekip ola-
rak Uluslararası bir yarışmanın en önemli ödüllerinden 
biri olan Bursa International Culinary Cup Frendship ku-
pasına layık görülmüştür. Bunun yanı sıra The Best High 
School 3rd Kupasını da gururla almıştır.6 öğrencimizle 
katıldığımız yarışmada farklı kategorilerde toplamda 11 
madalya kazandık. 
  



Yürüttüğümüz Projeler 

GENÇ ŞEFLER YEMEK YARIŞMASI  

Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek – İçecek Hizmetleri Alanı olarak 
2011 yılından bu yana Genç Şefler Yemek yarışması düzenlenmektedir. Bu yarışma ilk olarak okul ça-
pında başlayıp  zamanla bölgesel bir nitelik kazandı. 
2015 yılında 4.sünü düzenlediğimiz Genç Şefler Yemek Yarışması bu kez Karadeniz Mutfağını Ege’ye 
taşıdı. 15 Nisan 2015 tarihinde saat 13.00’de Alaçatı Beach Resort Hotel’de gerçekleştirdiğimiz ve 21 
öğrencimizin 7 ekip olarak kıyasıya yarıştığı bu lezzet şöleninde amacımız Kuzeyden gelen bu eşsiz lez-
zetleri tanıtmak ve farklı mutfak kültürlerini sentezleyerek farkındalık yaratmak. Amacına uygun olarak 
seçkin bir jüri, geniş bir katılımcı kitlesi ve birçok saygın konuğun katılımıyla gerçekleşti. Bu etkinliği-
mize İhsan Eş, İhsan Aydın, Yetenek Sizsiniz programında başarılı bir performans sergileyen “Kuzeyin 
Uşakları” ekibi, kemençe ve tulum ekipleri katıldı. 
 Bölümün alan şefi Derya Aydoğdu öğretmenimiz yarışmayı ve amacını şöyle özetledi: “Amacımız öğ-

rencilerimize başka dünyaların kapılarını açarak, işini iyi bilen, iyi yetişmiş, meslek ahlakı ile donanmış 

ve tutkuyla mesleğini icra eden genç şefler yetiştirmektir.  “Genç Şefler ” bir yemek yarışması olmaktan 

ziyade öğrencilerimizin sektörle temas ettikleri, derinlemesine eğitim aldıkları ve doğrudan istihdam ka-

pılarının aralandığı büyük bir atılımdır.” dedi. 
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Yürüttüğümüz Projeler 

YAHYA KERİM ONART MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ OKUL ORMANI PROJESİ 
                                                           (ORMANIMIZI YARATALIM) 

Okulumuz öğretmen kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda okulumuz öğrencileri arasındaki 
dayanışma ve ortak iş yapma becerilerini geliştirmek, okul kültürünü geliştirmek, okulumuzun tanıtımını 
yapmak okulumuza adını veren hayırseverimizin adını bir orman olarak yaşatmak, açılacak orman vesi-
lesiyle her sene tekrarlanabilecek okul etkinliklerini düzenleyerek okul kültürünü daha da sağlamlaştır-
mak   ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla Ege Orman Vakfı işbirliğiyle 1000 adet fidandan oluşan bir 
okul ormanı oluşturulması hedeflenmiştir.  

Bu kapsamda okul proje yöneticisi Atilla Erdem (İngilizce Öğretmeni) yönetiminde çalışmalar başlatıl-

mış. Öğrencilerimiz bin adet fidan sertifikasının satışını gerçekleştirmiştir. Bu fidanlar Kadıovacık mev-

kiinde Ege Orman Vakfı tarafından gösterilen yere dikilmiştir. 
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Atilla Erdem Orman/T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZMİR _ ÇEŞME _ Çeşme Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi_files/08223025_dscf0052.jpg
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PLANLADIĞIMIZ PROJELER 

Okulumuz bu yıl Genç Şefler Yemek Yarışma-
sı’nın 5’incisini düzenleyecek. 11/04/2016 tarihin-
de düzenleyeceğimiz yarışmada geçen yıllardan 
farklı olarak bölgemiz deki okullardan da öğrenci-
lerin katılımı sağlanacak. Böylece yarışma bölge-
sel bir yarışmaya dönüşecek. 
 Bu yılkı Genç Şefler Yemek Yarışmasında “Ege 
Mutfağı” tema olarak işlenecek. . Yarışmamız il-
çemizde bulunan Radisson Blu Otelde gerçekleşti-
rilecektir.  

Okulumuz Yiyecek içecek Hizmetleri Alanı Ildırı 
köyü ilköğretim okulunun binasını 2016 turizm 
sezonunda uygulama işletmesi olarak açmayı 
planlamaktadır. Bu kapsamda kaymakamlık onayı 
alınmış durumda. Bu işletme sayesinde alan öğ-
rencileri hem işleriyle ilgili uygulamalı eğitim 
imkânı bulacaklar hem de bölgede gelişen turizme 
katkı sağlanmış olacak. 

Okulumuz Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı öğ-
retmenleri ve öğrencileri her yıl olduğu gibi bu 
yıl da Alaçatı’da anaokulu eğitim şenliği düzen-
leyecek. 
 

ANAOKULU EĞİTİM ŞENLİĞİ 

UYGULAMA İŞLETMEMİZİ AÇIYORUZ  

Okulumuzda bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği çerçevesinde 
birkaç yıldan beri düzenlediğimiz Gençlik şöleni 
bu yıl da düzenlenecek 
İngilizce öğretmenimiz Atilla Erdem ve Beden 

eğitimi öğretmenimiz Serhat Demiral yönetimin-

de satranç, uçurtma yarışması gibi çeşitli etkin-

likler yapılacak. 

19 MAYIS ŞENLİĞİ 
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OKULUMUZDA SPOR 

Ekim ayında sınıflar arası bilek güreşi turnuvası düzenlendi. 

 

ERKEKLERDE: 
 10. SINIFLARDA: 1. Mustafa BAŞARICI, 2. Ünal 
TALİH, 3. Ömer Faruk YUMUTĞAN oldu. 
  
9. SINIFLARDA: 1. Oktay ÖZCAN, 2. Batuhan 
TÜRKTEN, 3. Refik ŞEN oldu.  
 
KIZLARDA: 
9. SINIFLARDA:  1. Türkan KAYA 2. Gamze ÇATAL, 
3. Deniz BELYURT oldu.  
 
10. SINIFLAR: 1. Pınar AKPINAR, 2. Berivan TOK-
KOÇ, 3. Zilan YILMAZ oldu.   
 
11. SINIFLARDA: 1. Semanur AKÇADAĞ, 2. Hatice 
DEMİR, 3. İlayda GÜZELDEMİR oldu. 

27 Aralıkta ilçemizde Atatürk Kır Koşusu yapıldı. 

 
Okulumuz takım halinde ilçe ikincisi oldu ayrıca               

Latife Çakır 2. Gülizar Toprak 3. oldu  
 

Kasım ayında sınıflar arası voleybol turnuvası 
düzenlendi. 

 
9/A SINIFI 1.  10/B SINIFI 2.  11/A SINIFI 

3. Oldu. 

2016 Yılı Çeşme Okullar Arası Voleybol Turnuvasında 2. olmuştur. 



SAĞLIKLI BESLENME 

Herkese merhaba,  

B undan böyle bu köşede sizlerle beraber olup genel olarak spordan ve sağlıklı ya-
şamdan söz edeceğim. Spor ve egzersizlerde dikkat edilmesi gereken temel konu-
lar, sağlıklı beslenme, egzersizlerle düzelebilecek fiziki rahatsızlıklar ve çözüm-

leri, dünyada spor, sağlık, fitness ve wellness alanlarında yaşanan son gelişmeler ve trend-
ler, ayrıca Çeşme’de spor ile ilgili olumlu veya olumsuz durumları ele alacağım. Yazıla-
rımdaki içerikler, zamanın kımıltıları ve bu alanlardaki bilimsel gelişmelerin darbeleriyle 
daha da zenginleşecektir.   Öncelikle, sağlıklı yaşama uzanan kısa merdivenin en önemli ve 
en geniş basamağı olan beslenme ile başlayalım: 

TEMEL BESLENME ANAYASASI 
—Gün içerisindeki beslenmelerinizin miktarlarını saatler geçtikçe azalan bir sistemle ayarlayın. Temel kuralınız 
budur işte! 
— Sabahları hemen her şeyi yiyebilirsiniz. Tamam, Nutella’nızı da yiyebilirsiniz! (Ama az miktarda) 
— Öğlenleri frene basmaya başlıyoruz. Artık yağlı şeyler yemeyin. 
— Geç saatler kritiktir ve aldığınız hemen her şey yağ olarak vücudunuzda birikecektir. Bu sebeple akşam öğünle-
rinizi, mümkün olduğu kadar yağsız ve daha az miktarda yemekle en geç saat 6-7 gibi sonlandırın. Geç saatlerde 
acıkırsanız az miktarda kaymaksız yoğurt, sebze, salata vs. yiyebilirsiniz. Geç saatlerde asla meyve yemeyin! 
(Meyvelerdeki früktoz da zararlıdır.) 
—Eğer öğün aralarında acıkırsanız, yukarıda saydığımız türde “dost” besinleri tüketebilirsiniz. Aslında ara öğünler 
metabolizmayı daha da hızlandırır çünkü her bir yemek alımında vücudumuz bunları sindirmek için yaklaşık 400 
kalori harcayacaktır. (Aldığımız günlük enerjinin en az %10’u sadece gıdaları sindirmek için harcanır.) 
_Şekeri kesinlikle- azaltın. Buna, çayınıza veya kahvenize şeker koymamakla başlayabilirsiniz. Damak tadınızın 
bir anda değişip şekersiz çaya ve kahveye ne kadar çabuk alışabildiğine inanamayacaksınız. (Alışıyor, çünkü aslın-
da ihtiyaç duymuyor!) 
—Masanızdaki tuzluğu kaldırın. Zaten gıdalardan farkında olmadan aldığınız tuz size gün boyu yetecektir. 
—Ekmeği ve unu azaltın. Sadece kahvaltıda tüketin. Artık bir sandviç ekmeği kadar küçülmüş, besin değeri olma-
yan klasik ekmeği ve diğer beyaz ekmekleri hiç satın almayın. Farklı tür ve daha koyu renkli, tuzsuz ekmekleri 
deneyin. 
—Besleyici değerleri sıfıra yakın (hatta sıfırın altında) olan cips, kola, kek, çikolata bisküvi gibi içi boş gıdaları ve 
marketlerde satılan kahvaltılık reçel, fındık-fıstık ezmelerine artık elveda deyin. Bunlar tam anlamıyla birer çöp-
gıdadır. Paranız da ziyan olur. Bunlarsız dayanamıyorsanız, çok seyrek olarak alın ve genel kuralımız gereği bunla-
rı asla geç saatlerde tüketmeyin. 
—Ve booooool su için. Yeterli suyu alıp almadığınızı öğrenmenin en kolay yolu idrarınızın rengine bakmaktır. 
Eğer idrarınız neredeyse su kadar beyaz akmaya başlıyorsa, yeterli suyu alıyorsunuz demektir. Eğer koyu sarı renk-
te ise, deponuza gün boyu su eklemeye devam edin. Vitamin hapları almış olsanız bile bu gerçek değişmez. Su vü-
cudunuzu yenileyecek, ayrıca metabolizmanızı hızlandırıp daha hızlı yağ yakmanızı sağlayacaktır. 

BESLENME ŞEKLİNİZ VÜCUDUNU-
ZUN KADERİNİ BELİRLER.  
 
Eğer vücudunuzun belli bir bölgesinde 
toplanmış yağları yok edip bedeninizi gü-
zel bir şekle sokmak istiyorsanız, bilmeniz 
gereken ilk ve en önemli gerçek şu: Sizi 
amacınıza götürecek, fit ve sağlıklı bir 
vücudu kazandıracak yolun büyük bir kıs-
mı, kabaca  %70’i beslenmenize, kalan  %
30’u da spora bağlıdır. Bu da demektir ki; 
sadece düzenli ve akıllı beslenme ile bede-
ninizi sil baştan inşa edebilirsiniz. Spor 
yaparak da vücudunuza çok güzel bir 
“cila” atarsınız. 
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MUTFAK KÜLTÜRÜMÜZ 

K avala Yunanistan’ın Doğu Makedonya ve Trakya bölgesinde aynı adı taşıyan 
ilin (nomos) merkezi olan sahil kentinin adıdır. Osmanlı Devleti döneminde 

Balkanlar'ın en önemli merkezlerinden 
biriydi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın 

doğum yeridir. 

Kavala, 1387'den 1912'ye kadar Osmanlı Devleti'nin bir parçasıydı. II. 
Balkan Savaşı (Ağustos 1913) tarihli Bükreş Antlaşması ile bitti. Bu 
antlaşma ile Kavala Yunanistan’a veriliyor. Daha sonra 1923 yılında 
Lozan Barış Antlaşmasına ek olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye 
ve Yunanistan Krallığı kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerin-
den zorunlu göçe tabi tuttu. Bu gün Alaçatı’da yaşayanların bir kısmı 
buradan göçen insanlardır. 

Bu vatandaşlarımız yanlarında yalnız gerekli eşyalarını değil hatırala-
rını, kültürlerini de getirmişlerdir. Kaval kurabiyesi de bu kültürel 
miraslardan bir tanesidir.  Bu  gün annelerimiz ,teyzelerimiz  bu mira-
sa sahip çıkarak onu mutfaklarında yaşatıyorlar. İşte bu nefis kurabi-
yenin tarifi.  

MALZEMELER : 

● 200 gr Toz Badem 

● 350 gr un 

● 100 gr Pudra Şekeri 

● 150 gr Tereyağı 

● 2 tane yumurta 

● 1 paket vanilya 

● 1 tatlı kaşığı kabartma tozu 

● 100 gr kırık badem 

● Bulamak için : Pudra Şekeri 

 

 Tavamıza Unumuz ile toz bademi döküp yakmadan orta ateşte kavu-
ralım. Kavrulmuş ünlü bademi soğutalım. Sonra yine aynı tava ile 
kırık bademleri de yakmadan kavurup soğutalım.  

 Sonra kabımıza sırası ile tereyağını, pudra şekerini, vanilyayı, ka-
bartma tozunu, yumurtaları katıp elimizle bir güzel karıştıralım. Son-
ra kavrulmuş bademli unumuzu katıp hamurumuzu yoğuralım. Yo-
ğurduğumuz hamurun içine kavrulmuş kırık bademleri de döküp 
tekrardan yoğuralım.  

 Hamurumuzu iki parçaya bölüp unlanmış tezgâhımıza 1 cm kalınlı-
ğında açalım. Şu bardağı yardımı ile hamurumuza ay şekli verelim 
ve ay şeklindeki kurabiye hamurunu tepsimize dizelim.  

 Tüm kurabiyeleri bu şekilde yapıp tepsiye dizelim ve tepsimizi 175 
dereceli önceden ısıtılmış fırında tam 25 dakika tutup çıkartalım. 
Geri kalan hamurdan elinizle de ay şekli verip pişirebilirsiniz. Fırın-
dan çıkan kurabiyelerimizi tam soğutmadan ılık hale gelince elenmiş 
pudra şekerine tek tek bulayıp tekrardan tepsiye dizelim 

 Tüm kurabiyelerimizi tek tek pudra şekerine iyice bulayıp tepsimize 
dizdikten sonra iyice soğumasını bekleyelim. Kavala kurabiyeleri-
miz iyice soğuduktan sonra saklama kabına koyup dolabınıza kaldı-
rabilirsiniz. Bu Kurabiyeler uzun ömürlü olduğu için oda ısısında 4-
5 ay saklama kutularında bayatlamadan durabiliyor.  

HAZIRLANIŞI 

KAVALA KURABİYESİ 

             Filiz BADEMCİ 



2015’ in En Çok Okunan Kitapları 

İlk görüşte âşık olabilirsiniz. Fiziksel bir çeki-
me kapılarak âşık olabilirsiniz. Tutku ve 
ihtiras dolu bir serüvene çıkabilirsiniz. Pay-
laşımlarınız üzerinden aşka 
tutunabilirsiniz. Hiçbir bağ-
layıcılığı olmayacak şekilde 
de aşkı tanımlayabilirsiniz. 
Peki gelecek planlarınızla 
uyumlu bir aşka ne dersiniz? 
Ya da belki ölümsüz aşkı 
bulursunuz. Aşkın altıncı 
hali acayip iyi... Onu "o" 
olduğu için seversiniz ve asla 
vazgeçmezsiniz. 
 

Kirletilen bir aşkı ancak hüzün temizler. Sürekli 
sorgu ve hesaplaşmaya dönen bir evliliği hüzün 

yanığı teselli eder. Aşk. Ayrılık. Yalnızlık. 
Yoksulluk. Ölüm. Hüzün yangınlarının beş 
mevsiminden günümüz insanlarının yalnız-

lığına bir yürek Bu-
günde yaşanan bir aşk 
hikâyesiyle da, Kapa-
dokya’da peribacaları 
labirentlerinin arasında 
dolaştırıyor okuyucusu-
nu. Her zamanki gibi 
pergelin bir ayağını aş-
kın merkezine diğer 
ayağını ayrılığın hüzün 
ateşine dokundurarak. 
 

Bazen bağışlamak, umut etmek ve muci-

zelere inanmak gerekir… Hayatının en 

büyük ihanetine uğrayan, terk 

edilen ve çok zor bir yıl geçiren 

Joy Candellaro, Noel yaklaşır-

ken hep hayalini kurduğu mace-

raya atılmaya karar verir. Kim-

seye haber vermeden bir uçak 

bileti satın alır ve hiç tanımadı-

ğı bir şehre doğru yola çıkar. 

Fakat beklenmedik bir şey olur 

ve Joy kendini bir anda büyülü 

yağmur ormanlarının yakınla-

rında, muhteşem bir gölün kıyı-

sında yer alan bir balıkçı kulü-

besinde bulur. Kulübede yaşayan küçük Bobby, ya-

kın zamanda kaybettiği annesinin acısıyla başa çıka-

mamaktadır. 

"Hayatını sos-
yal medyadan 
takip edebilece-
ğiniz tek kitap karakte-
ri." 
  
Blogger'ların atası, 
Monçiçi bakışlı, 
Zalım stalker, 
Fake evliya pucca su-
nar! 
  
Bir blog yazıp hayatı 
değişen, hatta o hayat-
tan bir de film yapılan, 
geçmişinden kaçarken 

bile yine ona sığınan Pucca. 
 

Tabletlerin, akıllı telefonların olmadığı 

90'lar… Belki de çocukların, "çocuk gi-

bi" oynadığı son yıllar… Küçükçekme-

ce'nin küçük bir mahalle-

sinde kendisine idol olarak 

gördüğü "mahallenin reisi" 

İsmet'in gözüne, dahası 

çetesine girmek için bin 

bir takla atan Selçuk'un, bu 

uğurda iki arkadaşıyla bir-

likte çete kurup mahalle-

nin altını üstüne getirmesi-

nin mizah dolu hikâyesi… 

Kardeş Payı, Düğün Der-

nek, İşler Güçler, Çalgı 

Çengi gibi unutulmaz film 

ve dizilerin senaristi       

  Selçuk Aydemir. 

Bir umutla beklediğim en güzel yarınsın... 
Bir hayatın son sayfası olabilmekti mesele. Ya da 

toz tutmuş bir rafta unu-
tulmuş bir kitap gibi ait ol-
duğuna vefalı olabilmekti belki 
de. 
 Ben bunları düşünürken sanki 
sana doğru akıyor tüm saatler, 
saniyeler. Ve anladım ki biz se-
ninle kendimizde bulmak istedik-
lerimizi kaybetmenin ötesine ge-
çemeyeceğiz hiçbir zaman. Şimdi 
her şeyi eksiltme vakti. Maviden 
geceyi, çaydan şekeri ve yalnız-
lıktan kendimi… 
 

15 

1 

3 

4 

5 

6 

2 



2015’ in En Çok Okunan Kitapları 

16 

Ne benim sözüm geçer bu iklimde Ne de senin Böyle gelmiş 
böyle gider Son söz TÖRE'nin! 
Birbirlerine delicesine düşkün iki kardeşin, Pembe ile Yu-

suf'un sızılı ve çarpıcı öyküsü. 
Ezenler ve ezilenlerin amansız sa-
vaşımı. Üzerinde yaşadığımız coğ-
rafyanın değişmez kaderi... 
Törenin kara gölgesi renklerin üze-

rine çökerken, içlerinde en gariban 

gördüğü "pembe"ye vermişti önce-

liği. Soluğu kesildi "pembe"nin, 

beti benzi attı. Güzelim rengini 

yitiriverdi. Varlığını sürdürmekle 

yok olmak arasındaki ince çizgide 

asılı kaldı. Tıpkı yaşamın içindeki 

gerçek PEMBE'ler gibi… 

"Soğuk Kahve" ve "Sabah 
Uykum" yazarından 
"Yaşanması mümkünken ya-

şanmayan her aşk gün 
gelir bizden bunun 
hesabını sorar." 
Adamlık, bir kadını 

bir ömür sevmekten 

geçer. Kadınlık da 

kendini bir ömür seve-

cek adamın değerini 

bilmektir. Kimin için 

yaratıldığını bilmiyor-

sun elbette ama bu 

hikâyenin başrolü sen-

sin. Aşkı senin, acısı senin. Kimse 

içinde kopan fırtınaları anlamaz, anla-

mak zorunda da değil zaten. İnsanlar 

hep konuşur. 

Kafamda Bir Tuhaflık hem bir aşk hikâyesi hem de modern bir destan. 

Orhan Pamuk'un üzerinde altı yıl çalıştığı roman, bozacı Mevlut ile üç 

yıl aşk mektupları yazdığı sevgilisinin İstanbul'daki hayatlarını hikâye 

ediyor. 1969 ile 2012 arasında, kırk yılı aşkın bir süre Mevlut, İstanbul sokakla-

rında yoğurtçuluk, pilavcılık, otopark bekçiliği gibi pek çok iş yapar.  

Bir yandan sokakların çeşit çeşit insanla dolmasını, şehrin büyük bölümünün 
yıkılıp yeniden inşa edilmesini,ülkenin içinden geçtiği dönüşümlere, siyasi ça-
tışmalara, darbelere tanık olur. Onu başkalarından farklı kılan şeyin, kafasındaki 
tuhaflığın kaynağını hep merak eder. Ama kış akşamları boza satmaktan ve sev-
gilisinin aslında kim olduğunu düşünmekten hiç vazgeçmez. 
Aşkta insanın niyeti mi daha önemlidir, kısmeti mi? Mutluluk veya mutsuzluğu-

muz bizim seçimlerimize mi bağlıdır, yoksa bizim dışımızda mı gelişip başımı-

za gelirler? Kafamda Bir Tuhaflık bu sorulara cevap ararken aile hayatıyla şehir 

hayatının çatışmasını, kadınların ev içlerindeki öfke ve çaresizliklerini resmediyor. 

Kaybolduğun gün dünyam sona erdi, canım oğlum. Seni her 
kim alıp götürdüyse, seninle birlikte kalbimi, hayatımı da çaldı. 

Ben senin gülümsediğini görmek, kahkahalarını duymak, mutlulu-
ğunu paylaşmak için yaşıyordum." 
Böğürtlen   Kışı aşkı, umudu ve umutsuzluğu derinden anlatan muhte-

şem bir kitap. Bu öyküyü yüreklerinizden kolay kolay silip atamayacak-

sınız. 
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100. YILINDA ÇANAKKALE 
  2015 yılı Çanakkale Zaferinin yüzüncü yılıydı. Bu sebeple  bu yıl Çanakkale Savaşları  her  yılkinden farklı olarak 
çok sayıda etkinlikle anıldı. Dünya tarihinde farklı bir yeri bulunan Çanakkale Savaşlarının bu savaşa katılanlar açı-
sından farklı farklı anlamları vardır. Çanakkale Savaşları, cephede çarpışan tüm devletler için büyük önem taşımış, 
itilaf devletleri tarihine "askeri bir beceriksizlik" olarak geçmişti. Özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda açısından 
ise Çanakkale'deki çarpışmalar, bu ülkelerin ulusal kimlik inşasında mühim rol oynamıştı. 100. Yılında Çanakka-
le’yi daha iyi anlaması ve önemini kavranılması için bu sayfada bu konuya yer verdik. 
   
Öncelikle Çanakkale Savaşlarının tanımını yaparak başlayalım. Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–
1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve 
kara muharebeleridir. İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale 
boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İs-
tanbul′u zaptetmek suretiyle Almanya′nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflat-
mak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir.  

Çanakkale Savaşlarına askeri tarih açısından baktığımızda Bri-
tanya (İngiltere) İmparatorluğu Donanma Bakanı Winston 
Churchill'in fikriydi. Churchill Çanakkale'yi zorlamak, İstan-
bul'u işgal etmek, Osmanlı İmparatorluğu'nu çökertmek istiyor-
du. 
Çanakkale Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu için Birinci Dünya 

Savaşı'nın en önemli dönüm noktalarından biriydi. Buna hiç 

şüphe yok. 

"1914'te Doğu cephesinde, Sarıkamış'ta 3 gün içinde 50 bin 
asker donarak hayatını kaybetmişti. Cephe tamamen çökmüştü. 
Büyük bir felaket yaşanmıştı. Ardından Ruslar Ocak 1915’te 

karşı saldırıya başlamışlardı. Çanakkale'nin savunulması çok mühimdi. Çünkü burası İstanbul'a geçiş demekti. Ça-
nakkale Boğazı'nı geçtiğinizde, o günün koşullarıyla, altı saat içerisinde İstanbul'a varmış oluyordunuz. Osmanlı 
İmparatorluğu 18 Mart 1915'te itilaf devletlerinin donanmasını püskürttü. Bu koşullar altında, Çanakkale’de Nisan 
ayında ilk, Ağustos ayında ikinci zafer kazanıldı. Yılsonunda Britanya İmparatorluğu önce kuzey sonra da güney 
cephesinden çekilmek zorunda kaldı. 
Tüm bunlar 1. Dünya Savaşının gidişatı açısından çok önemliydi. Osmanlı komutanları, Çanakkale’deki başarılarla 

moral buldular. Bu sayede Osmanlı İmparatorluğu 1918'e kadar dayanabildi. 

            Y. Ezgi BOZKURT 



Anafartalar Cephesi'nde Mustafa Kemal ve silah arkadaşları 
 (Gelibolu yarımadasının güneybatı bölümünde, kıyıdan birkaç kilometre içeride, Ege limanı ile Seddülbahir arasında bulunan iki yerin adı)  

'Kurtuluş Savaşı'nın ön safhası' 
Osmanlı İmparatorluğu'nun son büyük zaferiydi Çanakkale Savaşı. Bunu sadece bir diğer askeri başarı izlemişti: 

Nisan 1916'da Britanya askerlerinin esir alınma-
sıyla sonuçlanan Kut’ül Ammare Kuşatması. 
Ancak Çanakkale, Osmanlı ordusunun bir zaferi 
olmasının ötesinde modern Türkiye'nin tarihi açı-
sından da önemli bir yerde duruyor. Zira, buradaki 
komutanlar daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda da 
savaştı, ardından modern Türkiye’nin kurulmasın-
da başrolü oynadı. 
   Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı 
sırasında gösterdiği başarı ile Kurtuluş Savaşı ara-
sındaki bağ dikkat çekiyor. Mustafa Kemal, Ça-
nakkale Savaşları sırasında genç bir yarbaydı. As-
keri dehasını göstermişti. 25 Nisan'da kara savaş-
ları başladığında, 57'inci Piyade Alayı'nı cepheye 
o sürmüştü. Ağustos muharebelerinde de yine de-
hasını kanıtlamıştı. Atatürk’ün varlığı nedeniyle 

Çanakkale Savaşları, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık safhası olarak düşünülür. 
Bu zafer tarihimizin en gurur verici hatıralarından biridir. Bu sebeple her yıl bizler 18 Mart’ta Çanakkale Zaferini 
kutlar ve şetlerimizi anarız. Bir milletin dirilişini ifade eden bu olayın ruhunu canlı tutmak hepimizin görevidir. 
Türk gençleri olarak, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu büyük zaferi yaratan kahramanları zaferin 100. 
yılında bir kez daha saygı ve hürmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.  
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2015 IŞIK YILI 

2013 yılında UNESCO’nun 37. Genel Konferansı kapsamında ger-
çekleştirilen Doğa Bilimleri Komisyonunda alınan karar doğrultu-
sunda Birleşmiş Milletlere 2015 yılının Uluslararası Işık Yılı ilan 
edilmesi önerisi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 68. Oturumun-
da kabul edilerek, 2015 yılı “Uluslararası Işık Yılı” olarak ilan edil-
miştir.    Bu doğrultuda UNESCO’nun 2015 yılı süresince ulusal ve 
bölgesel seviyelerde gerçekleştirilecek ışık bilim ve teknolojisi etkin-
likleri teşvikinde etkin rol oynaması tavsiye edilmiştir. 

Biz de bu tavsiyeye uyarak okul dergimizde bir sayfayı bu konuya ayırdık.  

2015 Uluslararası Işık Yılı; görme teknolojilerinin insanların hayatındaki önemi ve toplumun kalkınmasındaki önemi-
nin farkına varılması,  ışık bilim ve teknolojisinde eğitimin arttırılması ile sürdürülebilir kalkınma, enerji ve toplum 
sağlığı gibi önemli sorunlara dikkat çekmek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşam kalitesinin arttırılması için 
küresel farkındalığın arttırılmasıdır. Ayrıca  2015 yılının Uluslararası Işık Yılı olarak belirlenmesinin nedeni, özellikle 
Ibn-al-Haytham’ın 1000 yıl önce optik ile ilgili önemli çalışmaları, Augustin-Jean Fresnel’in 1815 yılında ışığın dal-
ga olduğu kavramını ortaya koyması, James Clerk Maxwell’in 1865’teki ışığın elektromanyetik yayılma teorisi, Albert 
Einstein’ın 1915’te izafiyet teorisini geliştirmesi ve 1965’te Aron Allan Penzias ve Robert Wilson’un kozmik mikro-
dalga arka plan ışımasını keşfi gibi ışık fiziği tarihinde bir seri önemli kilometre taşı kutlamaları olmasıdır. Işıkla ilgili 
bütün bu büyük gelişmelerin 15’li yıllara denk gelmesinden esinlenerek  2015 yılını “ Işık Yılı” olarak ilan etti.  

Ben de bu fırsattan istifade ederek sizlere Ibn-al-Haytham (İbn-i Heysem)  
hakkında bilgi vermek istiyorum. İbn-i Heysem Müslüman fizikçi, 
matematikçi ve filozoftur. 965'te Basra'da doğdu, 1038-1040 yılları arasında 
Kahire'de öldü. Fizik, matematik ve felsefe alanlarında çalışmalar yaptı.  
Bu büyük bilginin geliştirdiği iki temel kuramı sizlerle paylaşıyorum. 
Göz Işın Kuramı ve İbn-i Heysem:  
Nesnelerden gelen ışık ve renk etkisiyle görme oluşur. İbn-i Heysem, ışığın 
öncelikle gözden çıktığını savunan Göz Işın Kuramına karşı çıkmış, 
nesneden ışığın geldiğini vurgulamıştır. Akıl yürüterek şu yargıya varmıştır: 
"Göz ışın Kuramına göre gözden ışık çıkmakta, nesneye ulaşabilmesi için 
saydam ortamdan geçerek, görmenin gerçekleşmesidir. Oysa bütün 
ihtimaller dikkate alındığında, gözden ışığın çıkıp çıkmaması değil, göz 
ışınları ile bakılan nesneye gidip ondan geri gelmezse, görme gerçekleşmez. 
Bunu da şöyle açıklamıştır; uzun süre parlak bir nesneye ya da ışığa uzun 
süre bakarsa göz acı duymaktadır. Eğer uzun süre dışarıdan bir etki alarak 
acıması doğalsa, göz dış bir etkinin görsel süreçte alıcısı durumundadır. 
Sonuçta; ışık kaynağı göz olamaz, yani ışık gözden çıksa acı vermezdi .  

İbn i-Heysem'in Işık Kuramı: 
İbn Heysem, aydınlatılmış bir alandaki her nokta ya da nesnenin her doğrultuda ışık ışınları yaydığını, ama bu ışın-
lardan yalnızca birinin göze dik olarak çarptığını ve ancak bunu görebildiğimizi söyler. Diğer ışınlar farklı açılarda 
yayılırlar ve görünmezler. Gölge, tutulma olayları, gökkuşağı gibi çeşitli fiziksel görüngülerle ilgili eserinde ışığın 
büyük ama sonlu bir hıza sahip olduğunu ve ışığın kırılma olayını, ışığın farklı ortamlarda hızının farklı olmasından 
kaynaklandığını söyler. Ayrıca küresel parabolik aynaları incelemiş, bir mercek yardımıyla kırılma olayının odakla-
ma sonucu nasıl görüntü oluşturduğunu, görüntüyü nasıl büyütebildiğini anlamıştır. Ve küresel aynada niçin sapma 
meydana geldiğini matematiksel olarak kavramıştır.  
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BİLGİSAYARIN TARİHİ 

Bilgisayarın tarihi 2000 yıl kadar önce aba-

küsün icadıyla başladı. Abaküsün pek çok 

farklı çeşidi var ve “soroban” adı verilen 

Japon abaküsleri Japonya’da ve uzak doğu-

da bazı bölgelerde esnaf tarafından hala 

kullanılmaktadır. Tarihten bir ilginç gerçek 

12 Kasım 1946 da ABD Ordu Gazetesi 

sponsorluğunda Tokyo’da bir müsabaka 

düzenlendi.  

İngiliz mucit Charles Babbage, genellikle ilk otomatik diji-

tal bilgisayarı ortaya atan kişi olarak kabul edilir. 1830’lu 

yıllarda Babbege kendi hesaplamalarına dayanarak aldığı 

kararlara göre temel matematiksel işlemleri kullanmayı he-

defleyen, analitik makine (Analitical Engine) adını verdiği 

mekanik bir cihaz planladı. Babbage’in planları modern diji-

tal bilgisayarların temel öğelerinin çoğunu içeriyordu.  

Asıl büyük ilerlemeyi Howard Hathaway Aiken, 1937'de 

Mark 1 adını verdiği bilgisayarda yarı elektronik devreler 

kullanmakla yapmıştır. Mark 1 de delikli kart sistemiyle 

çalışmasına karşın; daha önceki benzerlerinden farklı olarak, logaritma ve trigonometri fonksiyonlarını da hesapla-

yabiliyordu. Yavaş olduğu halde, tam otomatik olarak çalışması ve uzun işlemleri çözebilmesi ona büyük avantaj 

sağlıyordu. 

 
 

Amerikalı matematikçi ve fizikçi John V. 

Attanosoff ilk elektronik dijital bilgisayarı 

geliştiren kişi olarak tarihe geçti. Bu bilgi-

sayarı 1939-1942 arasında öğrencisi Clif-

ford E. Berryn’in yardımıyla tamamladı ve 

Atanossof-Berry Computer (ABC) adını 

verdi. Bu bilgisayarlarda vakum tüpleri kul-

lanılıyordu ve fizikte kullanılan lineer denk-

lem gruplarını çözmek için geliştirilmişti. 

1942’de John P. Ekcert, Jhon W. Mauchly 

ve Pensilvania Üniversitesi Elektrik Mü-

hendisliğindeki meslektaşları bu işi gerçek-

leştirebilecek yüksek kapasiteli bir elektro-

nik bilgisayar geliştirmeye karar verdi. Bu 

makine ENIAC (Elektrical numerical integrator and calculator; Elektrikli nümerik birleştirici ve hesaplayıcı) 

adıyla tanındı. 

Hız ve doğruluğun test edildiği, Japon abaküsünü kullanan bir Japon'un ve elektrikli hesap makinesini kullanan bir 
Amerikalının yarıştığı bu müsabakayı abaküs kazandı. 
İlk sayısal mekanik hesap makinesi, 1642’de Blaise Pascal tarafından geliştirildi. Pascal, toplama işlemi yapabilen 
bu makineyi vergi tahsildarı olan babasına yardımcı olmak için tasarlamıştı. 1672’de Gottfried Wilhelm von Leibniz 
daha gelişmiş bir hesap makinesi icat etti. Bu makine toplama ve çarpma yapabiliyordu. Pascal ve Leibniz’in proto-
tipleri pek fazla bir yerde kullanılmadı ve o dönemde bu makinelere tuhaf şeyler olarak bakıldı. Bir yüz yıl kadar 
sonar Thomas de Colmar, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapabilen ilk başarılı mekanik hesap maki-
nesini üretti.  

           EZGİ ERİNCİK 

Pascal'ın Hesap makinesi 



 

EDVAC Bilgisayar 
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UNİVAC Bilgisayar  

IBM PC 1 

IBM360s 

ENIAC'ın ardından kısa ömürlü olan ve  EDVAC adı veri-
len bilgisayar ve ticari anlamda satışa sunulan ilk bilgisa-
yar olan UNIVAC'ın yapılması 1952 yılına dek uzanmış-
tır. 
 

Çağdaş bilgisayarların tarihi 4 döneme ayrılarak in-
celenir. 
 
1. Kuşak (1950-1958): Lambalı teknolojiye daya-

nan Eniac benzeri çok büyük aygıtlar. 
 
2. Kuşak (1958-1964): Transistor kullanan bilgisa-
yarlar. 
 
3. Kuşak (1965-1971): Transistor yerine tüm devre 
kullanan bilgisayarlar. Bu dönemde bilgisayarları 
kendi aralarında iletişim de kurabiliyorlar. 
                                                                                                      
4. Kuşak (1972-günümüz): Günümüz bilgisayarları.  

EDVAC’dan sonra 1951 yılında UNIVAC isimli bilgisa-
yar yapıldı. UNIVAC,ENIAC bilgisayarlarını yapan ki-
şiler tarafından geliştirildi. UNIVAC ilk defa manyetik 
teyp kullanarak verileri depolayan bilgisayar idi. 
   1950’den sonra vakum tüplerinin sık olarak kullanıl-
maya başlandığı dönemlerdir. 
Univac ve IBM 700 serisi vakum tüpler kullanılarak ya-
pılan elektronik bilgisayarlardır. 
Vakum tüplerinin çok enerji harcaması, ısınması bu bil-
gisayarın sürekli arıza yapmasına sebep oluyordu. 
Vakum tüplerin boyutlarının da büyük olması başka bir 
sorundu. 
Bu yıllarda program yazabilmek için kullanılan bilgisa-
yar donanımının çok iyi bilinmesi gerekiyordu. Program 
yazmak için makine dili kullanılıyordu.                                                            

1960 ‘dan sonralar entegre devreler üretilmeye başlandı. En-
tegreler binlerce transistorlu içerisinde bulunduran devre 
elemanları idi. Entegrelerin kullanılması; bilgisayarın boyut-
larının küçülmesinin, maliyet azalmasına ve işlem hızının 
artmasına sebep oldu. Bu yıllarda manyetik diskler üretildi, 
entegrelerin kullanımı ile merkezi işlem birimleri üretilmeye 
başladı. IBM 360 entegre devre elemanının kullanıldığı ilk 
bilgisayarlardandır. 

IBM PC : Günümüzde de söz sahibi olan IBM fir-
ması ilk kişisel bilgisayarını 1981 yılında piyasaya 
sürdü. Kısa bir zaman diliminde standart haline ge-
len IBM PC’lerin 4 yıl sonunda bir milyonuncusu 
satıldı. Artık dünyanın her tarafında IBM uyumlu 
bilgisayarlar üretilmeye başlandı. Üretimi uzak do-
ğu ülkelerinde daha yaygın olarak yapıldı. Yazılım-
lar da IBM PC uyumlu olarak yazılmaya başlandı. 
  
     Hikayenin geriye kalanı hepimizin malumu... 



KARİKATÜR SANATI 

Öğretmenimiz bana derginin bir sayfasını oluşturma görevini verince bende sizlere ilgi duy-
duğum  ve sevdiğim bir sanat dalını tanıtmak ve çizimlerimi sizlerle  
paylaşmak istedim. 
Karikatür, ele aldığı konuları komik veya iğneleyici olması için abartan ve çarpıtan resim tü-
rüdür. Edebiyattaki abartılı ve çarpıtıcı betimlemelerin, aynı amaca yönelik olarak çizim for-
matında kullanılmasıdır. 

Basında 

karikatür-

Türkçeye Fransızcadan geçen karikatür 
sözcüğü, İtalyanca yüklemek veya sorumlu 
tutmak anlamına gelen carica sözcüğünden 
türemiş olup, anlam yüklenmiş resim 
anlamına gelmektedir. Bilinen en eski 
modern karikatür örnekleri, belirli kusurla-
rını modele dökmek için insanları gözlem-
leyen  Leonardo da Vinci tarafından 
verilmiştir. Karikatür sanatı zaman-
la Fransa ve İtalya'daki kapalı aristokrat 
kesimde yaygınlaştı. Dünyada yayımlanan 
ilk karikatür kitabı İngiltere'de basılan 
ve Mary Darly'nin A Book of Caricatu-
ras (1762) adlı eserdir. 

Günümüzde karikatür geniş olarak yapılan, hemen hemen her ülkede okuyucusu ve hayranı bulunan, düzenli olarak 
dergiler veya kitaplar halinde satılabilen bir sanat dalıdır. Günümüzde özellikle siyasi ve sosyal yergi amacı güden 
karikatürler çok yaygındır. 
     Bizde karikatür daha önceki dönemlerde de örnekleri olmasına karşın, çağdaş karikatür 19. yüzyılda kitle ileti-

şim aracı olarak gazete ve dergilerin yaygınlık kazanmasıyla gelişmiştir. Türkiye'de ortaya çıkışı da bu alandaki 

gelişmelerle hemen hemen aynı döneme rastlar. Tanzimat döneminden sonra gazete ve dergilerin çoğalması ve 

baskı tekniklerindeki ilerleme anlatım aracı olarak grafik sanatlarından yararlanmayı da birlikte getirmiş, gazeteler-

de, dergilerde haberleri anlatan ya da destekleyen çizimler, resimleme çalışmaları görülmeye başlamıştır. Bir süre 

sonra bu anlatım biçimlerinden batıda olduğu gibi eleştiri ve gülmece amacıyla yararlanma düşüncesi ortaya çıkmış 

ve uygulanmıştır. Oldukça zengin bir çeşitliliğe sahip olan Türk mizah yayıncılığı yaklaşık 140 yıllık bir geçmişe 

dayanmaktadır. Türkiye'nin gerçek anlamda ilk mizah dergisi sayılan "Diyojen" 23 Aralık 1869`da İstanbul'da ya-

yımlanmaya başlamıştı. Adını iki bin beş yüz yıl önce Sinop'ta doğmuş çileci düşünür Diyojen (Diogenes)'den alan 

derginin sloganı da onunkiyle aynıydı: "Gölge etme başka ihsan istemem". Diyojen’in görüşlerini ve eleştiri anlayı-

şını o günün Osmanlı toplumuna uyarlayan ve ciddi bir muhalefet yapan dergi Teodor Kasap adlı bir Osmanlı va-

tandaşı tarafından kuruldu ve kadrosunda Namık Kemal gibi yazarların da bulunduğu dergi haftada üç gün yayım-

lanıyordu ve Türkçeden önce bir süre Fransızca, Rumca ve Ermenice olarak da basılmıştı. 
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Berivan TOKKAÇ   
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Anladım 
 
Göçmen kuşlar gibi gelip gider ümitlerim 
Hep pencerelerden seyrederdim  hayatı 
Seni görme ümidiyle 
Artık yalnızlığın tadı kalmadı 
Anladım anladım ki sensiz geçmiyor günler 
Bir yanımdın sen benim 
Sendin yanımda olacak 
Senin güzel gülüşün güzel gözlerin  
Bana sen yetiyordun zaten 
Ekmeğe suya ihtiyacım yoktu  
 
Ama yoksun 
 
Sensiz bir mum ateşi gibiyim 
Cılız, güçsüz, yalnız  
İlk rüzgârda savrulup sönerim  
Karanlıkta kaybolup giderim 
Tut elimden tekrar çek çıkar beni aydınlığa 
 

 

Ferhat Arslan  

FERHAT  ARSLAN 
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Bu sayfanın başlığını ilginçlik olsun diye yapılmış bir numara sanmayın lütfen. 
Asıl konum hayvanları koruma ve hayvan sevgisiyle ilgiliydi. Bu konuda araş-
tırma yaparken rastladım bende “mancacı” sözüne böylece yazımın konusu 
kendiliğinden farklılaşmış oldu.  

MANCACI 

Manca: Kedi, köpek yiyeceği demektir. Mancacı ise, bu yiyecekleri satan 
kimse. Eğer sokak hayvanlarını besliyorsanız Mancacıdan bu yiyecekleri alıp 
hayvanlara veriyorsunuz. İsterseniz , Mancacıya para veriyorsunuz o sizin 

yerinize sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyor. 
Yandaki fotoğraf muhtemelen bir Mancacının fotoğra-
fı, yer Ortaköy.  
Bu güzel meslek bizim bu günlerde toplumumuzda 
uyandırmaya çalıştığımız hayvan sevgisinin bizim 
kültürümüzde var olduğunu açıkça gösteriyor. 
Biraz daha araştırınca Osmanlıda hayvan sevgisi ve 
sokak hayvanlarına duyulan saygısıyla ilgili bilgiler 
edindim bunları sizlerle paylaşacağım.  
 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde hayvanlara duyu-
lan sevgi ve saygının ne ölçüde olgun bir seviyede 
olduğu o dönem batılı seyyahların anlatımında vardır. 
Osmanlı’nın en ihtişamlı dönemi olan Kanunî Sultan 
Süleyman döneminde kaleme alınmış çok sayıda seya-
hatnamelerden Ogier Ghiselin de Busbecq’in mektup 
formatında kaleme aldığı seyahatnamesinde, Osman-
lı’nın hayvan sevgisi anlatılır. 

Türklerin at sevgisi ve özellikle sokak hayvanlarına karşı merhametli ve müsamahakâr oluşları 
vurgulanmıştır. Bu konuda en önemli örnek olarak kuş evleri gösterilmiştir. Hatta  1587 yılında III.Murat 
yük hayvanlarına  güçlerinin üzerinde yükleme yapmayı yasaklayan bir kanun bile çıkarmıştır. 

Dolmabahçe’de kuş, Üsküdar’da kedi hastaneleri, cami ve mezarlıklardaki suluklar, kuş evleri, 
sonbaharda geri dönemeyen ve yardıma muhtaç leylekler için açılmış dünyanın ilk hayvan hastanesi olan 
Bursa’daki Düşkün Leylekler Evi atalarımızın, hay-
vanlara verdiği önemin ve sevginin güzel örnekleri-
dir. Bugün bu hassa yaklaşımların zayıfladığını 
gösteren durumlara şahit olmak üzücü. 
  Büyüklerimizin bu hassas ve adil yaklaşım ile 
yaptığı düzenlemeler, hatırlatılmalı özümüzde olan 
bu insani yönümüz görünür hale getirilmelidir. 
 
 
Son olarak; 

 Sokak hayvanlarının hali düşünüldüğünde il-
ginç bir iş fikri bile olabilir ya da  belediyeleri-
mize bir öneri.  

Kuş evleri hem Selçuklu hem de Osmanlı’da görülür                                                                                                                 

          Tolga TUNCA 
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İLGİNÇ HOBİLER 

Hayvanları Boyamak 

Resimde gördüğünüz hayvan bir kaplan değil. O sadece kaplana benzetilmek için boyanmış bir köpek. Bu hobi ilk 
kez Çin’de ortaya çıkmış. Çinliler de bu hobiyi hemen işe dönüştürmeye karar vermişler. 1999 ile 2008 yılları ara-
sında bunu hayvanlarına yaptırmak isteyen insanlar %80 oranında artış göstermiş. Bizim merak ettiğimiz kaplana 
benzeyen bir köpeğin kendisi hakkında ne hissettiği?  

Bu seferki hobi biraz tanıdık olabilir! Londra’da yaşayan Paul Yarrow’un kesinlikle bir hobisi var. O da 
televizyon çekimlerinde arka planda görünmek. Ne zaman bir kamera dış çekimde sunum yapsa, Yarrow’da bu fır-
satı kaçırmayarak arka planda yerini alıyor. Yarrow şuana kadar BBC, ITV, Channel 4 and Sky News gibi kanallar-
da gözükmeyi başarmış. Bundan nasıl haberi olduğu ve nasıl olması gerektiği yerde ve zamanda o kameranın arka-
sında bulunduğu ise halen bir muamma. 

Televizyonda Arka Planda Görünmek 

Otomobillere Dövme Yapmak 

Araçların üzerine dövme yapma hobisi önce Tayvan’da başladı. Sonradan yaygınlaştı, hobinin sahipleri Motosik-
letlerin ve arabaların camlarını, yan aynalarını, dikiz aynalarını yani anlayacağınız her tarafını dövmelerle süslü-
yor. İşte  birkaç örnek.  

İlayda GÜZELDEMİR 
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Yapay Dil Oluşturma 

Yapay dil, diğer pek çok dilin aksine kaynağı belli olan, 
yani o dili oluşturan kişi ya da komisyonun adı bilinen, 
grameri tarihin akışı içerisinde insanların günlük kabulleri 
ya da yönelimleriyle verilmemiş, tamamen insan eliyle 
yapılandırılmış olan dillerdir. 
 
2003 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Belçika'yı temsil 
eden Urban Trad grubu Sanomi adlı parçasıyla Eurovision 
tarihinin ilk uydurma dilli şarkısını seslendirerek 165 pu-
anla 2. olmuştur. 
 

Bu şekilde oluşturulmuş dillerden meşhur olanlardan 
birkaç örnek vermek gerekirse: Baleybelen, Elfçe, Espe-
ranto 

Idiom Neutral, İdo dili, Interlingua, Novial, Volapük, Klingon dili, Çataldili, Jeverouse, Kara Lisan 
Esperanto Leh göz doktoru Ludwik Lejzer Zamenhof tarafından 1887 yılında yaratılan yapay dil. Zamenhof'un 1905 
yılında yayımladığı (Esperantonun Temelleri) kitabında dilin yapısı ve kuralları izah edilir. 
Kendini Dr. Esperanto olarak tanıtan Zamenhof, farklı dilleri konuşan kişiler arasındaki iletişim zorluklarının, öğre-
nilmesi kolay bir ortak dil ile aşılabileceğini düşünerek Esperantoyu oluşturmuştur. Günümüzde en çok tanınan ve en 
çok konuşanı bulunan yapay dil olmakla birlikte uluslararası iletişim dili olma amacına ulaşamamıştır.  

Kulak Kıllarını Uzatmak 

Ne kadar kulağa hoş gelmese de bu da bir hobi diyerek 
Radhakant Bajipai (Hindistan) denen bu vatandaşa listede 
yer veriyoruz. Elinden bir şey gelmese gerek kulak kılla-
rını 25 cm uzatmak yıllar içinde onun en büyük hobisi 
olmuş.  

Önüne Gelene Dava Açmak 

Jonathan Lee Riches, bu hobisi sayesinde Guinness   Re-
korlar Kitabı’na girmeye bile hak kazanmış. Riches, bu 
kitapta şu ana kadar en çok dava açan kişi olarak anılıyor. 
Tabii ki Guinness’e de dava açmış. Lee Riches’ın dava 
açtığı kişiler arasında başkan George W. Bush, Somali 
korsanları, Britney Spears ve Martha Stewart gibi isimler 
bulunuyor.  



Fotoğraf ve Fotoğrafçılık 

Nedir Bu Fotoğraf? 
   Merhaba eğitim aşkıyla yanıp 

tutuşan okurlarım hepinizi yakından 
tanıyorum ki hepiniz okul dergisini 
zevkle okuyacaksınız. Ben de ilgi 
duyduğum bir alanla ilgili bir payla-

şımda bulunmayı amaçladım. Buyurun. 
     Fotoğraf (Eski Yunanca (fos), (fotos)), “ışık (gök ci-

simlerinin)“, “aydınlık“ ve (grafein), “çizmek“, 

“kazımak“, “resim yapmak“, "yazmak" kelimeleri birleş-

tirilerek türetilmiş bir isimdir. Kelime anlamı, ışık yardı-

mı ile iz bırakmaktır. Fotoğraf, cisimlerden yansıyan 

elektromanyetik radyasyonun toplanıp odaklanmasıyla 

oluşturulur. 

   Görüntüyü görünür kılma kimyasal bazı işlemler gerek-

tirir. "Gümüş ışıkla etkileştiğinde kararır" bilgisinden 

doğan mucizevî sonuçtur. Yunancada "ışıkla yazmak" 

anlamında adlandırdığı "fotoğraf"ın mucidi Niepce’dir. 

Fransız fizikçi 1826’da cam levha üzerinde bir görüntü-

nün negatif kabartmasını elde etmeyi başardı ve fotoğraf 

çeken ilk kişi oldu. 

      Bütün bunlara 8. yüzyılda Müslüman bilgin İbn-i 

Heysem’in gümüş nitratın güneş ışığı etkisiyle karardığı-

nı bulması bilgisinin sebep olduğu hatırlatılmalıdır. 

 Kısaca “Fotoğrafçılık, kamerayla ışığı hassas bir yü-

zey üzerine kaydederek görüntü oluşturma işidir “  

         Tarihin bilinen ilk fotoğrafı, 1826.

 

Bizde 
   BİZDE FOTOĞRAFIN GELİŞİMİ 

 

      Bu güzel buluş bizde de hemen kabul görmüştür. Ceri-
de-i Havadis ’in 17 Temmuz 1842 tarihli nüshasında, Da-
guerre’in çıraklarından Kompa’nın İstanbul’a geldiğin-
den, fotoğraf sanatını ücret mukabili teşhir ettiğinden ve 
isteyenlere öğrettiğinden bahsedilir.  
     
      Bu tarih Osmanlı’ya fotoğrafın fiilen geldiği tarih ola-
rak kabul ediliyor. Rum asıllı Vasil Kargopulos 1850’de 
Pera’da ilk yerleşik stüdyoyu açan kişi oldu. Dış çekimle-
ri başarıyla gerçekleştiren Kargopulos’un asıl ünü stüdyo 
çekimlerindeydi. Stüdyosunda, müşterilerin kıyafetlerini 
değiştirip çeşitli pozlarda fotoğraf çektirebilmeleri için 
çok geniş bir gardırobu bulunuyordu.  
        

      Osmanlı’da fotoğrafçılığın yaygınlaşması ise Abdul-

lah Biraderler olarak tanınan Kevork, Hovsep ve Viken 

adındaki üç Ermeni kardeşin, 1858’de kurdukları ortak-

lıkla Alman fotoğrafçı Rabach’ın stüdyosunu satın alıp ve 

o dönem batılılaşmanın merkezi sayılan Pera’ya yerleş-

meler ile başlar. 1863 yılında, Atmeydanı’nda, Osman-

lı’nın tarımsal üretiminin ve el zanaatlarının sergilendiği 

uluslararası bir sergi düzenlenir. Abdullah Biraderler, bu 

vesileyle ilk kez fotoğraflarını sergileme imkânı bulur. 

Aynı yıl, Sultan Abdülaziz’in resmi fotoğrafçısı seçilirler. 

25 Haziran 1861’de Abdülaziz’in tahta geçmesiyle birlik-

te, Viken’in Sadrazam Fuad Paşa’ya yakınlığı sayesinde, 

Abdullah Biraderler stüdyosu sultanın kabinesindeki şah-

siyetlerin fotoğraflarını çeker. Saray fotoğrafçılığı görev-

lerini Abdülhamid döneminde de sürdürürler. Bizde fo-

toğrafın öyküsü kısaca bu. 

 

Osmanlı fotoğrafçılığın kurucusu Hovsep Bey 
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          Tolga TUNCA 



FOTOĞRAFÇILIK BİR SANAT MIDIR? 
   
Eskiden TRT’nin bir programında resim çizen amcamız “Bob Ross” tam yarım saat yani 30 dakikada resimlerini 
tamamlıyordu bu yüzden eserleri sanat sayılmıyordu Peki ya fotoğraf saliseler içinde gerçekleşiyor sizce fotoğraf bir 
sanat mı yoksa değil mi? Fotoğrafla ilgili en karmaşık soru budur. 
 
 Kimileri fotoğrafın sanat olarak kabul edilmesini klasik sanatlara bir hakaret olarak görüyor ve “Sanat, olmayan bir 

şeyi var etmektir, orijinali yaratmaktır. fotoğrafta ise bu yoktur. Olan bir  şeyi tekrarlarsın, bu sanat değildir. ayrıca 

fotoğraf çekmek yetenekli olmayı da gerektirmiyor, kaliteli malzeme alacak paran olsun yeter. iyi bir makine, iyi bir 

objektif, iyi bir flash falan aldığın vakit kötü fotoğraf çekme olasılığın pek bir düşük ihtimal olur.” şeklinde ifadelerle 

bu fikirlerini savunuyorlar. 

 

     Kimileri de “Önceleri salt teknik ve araçsal işlevi olan bir etkinlik olarak düşünülmüş olan fotoğrafın zamanla bir 
iletişim aracı olma işlevinin yanı sıra toplumu değiştirme, biçimlendirme, yönlendirme özelliği ve estetik ilişkisi ba-
kımından bir sanat olduğunu ileri sürüyor. Ülkemizin en ünlü fotoğrafçısı Ara Güler bu soruya "Ben fotoğraf sanat-
çısı değil, foto muhabiriyim" diyerek cevap ver iyorsa bir  cevaba ulaşmanın ne kadar  zor  olduğu anlaşılır . 
    Benim bu konudaki düşünceme gelince “Fotoğrafçı; Kamerayı kullanarak fotoğrafı yakalayan kişiye fotoğrafçı 
denildiğine göre ve işin içinde yakalamak olduğuna göre bence Fotoğraf bir sanattır bu yüzden fotoğrafçıda sanat-
çı’dır.  Bu sayfadaki fotoğraf örnekleri bunun ispatı değil mi. 
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BİYOGRAFİ 
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Bir biyografi hazırlama görevi verildiğinde kim olabilir diye çok düşünmedim aslında 

bu yıl hepimizi gururlandıran Nobel ödüllü bilim adamımız Aziz SANCAR en uygun 

isim olur sanırım. Hem onu tanıtmak hem de bu ödüle layık görülmesinin nedenini 

anlatmak istedim. 

Prof. Dr. Aziz Sancar Kimdir? 
Nobel Kimya Ödülüne layık görülen Prof. Dr. Aziz Sancar kanser üzerine çalışmalarıyla dünya çapında tanınan 

biridir. Yurtdışında yaptığı çalışmalarla Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'ne kabul edilen üç Türk'ten biri oldu. 

Peki Aziz Sancar kimdir? 

Prof. Dr. Aziz Sancar 1946'da Mardin Savur'da 8 kardeşin 
7'ncisi olarak dünyaya geldi. Ailesinin okuma yazma bil-
mediği ancak çocuklarının eğitimine çok önem verdiği 
belirtiliyor. Sancar, 1963 yılında girdiği İstanbul Tıp Fa-
kültesini 1971 yılında bitirdi ve eğitim için ABD'ye gitti. 
1997 yılından bugüne Amerika Birleşik Devletleri North 
Carolina-Chapel Hill'de North Carolina Üniversitesi Biyo-
kimya ve Biyofizik Bölümü'nde görev yapan Prof. Sancar, 
gerçekleştirmiş olduğu 300'e yakın bilimsel makale ve bu 
makalelere yapılan 12 binden fazla atıfla, bilimsel araştır-
mada eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. İstanbul Tıp 
Fakültesi'ni bitirdikten sonra yurtdışında yaptığı çalışma-
larla Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'ne kabul edilen 
Sancar, buraya kabul edilen üç Türk'ten biri olmuştur.  

NOBEL ÖDÜLÜ KAZANDIRAN ÇALIŞMASI NEYDİ?  

İnsan vücudunun yapıtaşı bilindiği gibi hücreler. DNA 
hem hücreler bölünüp yenilenirken hem de güneş ışınları 
veya radyasyon gibi dışarıdan gelen sebeplerle zarar görü-
yor. Ama  hücreler bir şekilde DNA'yı tamir edip yoluna 
devam ediyor. İşte Sancar'a Nobel ödülü kazandıran çalış-
ması da o tamirle ilgili. Sancar tüm alanı değiştiren çalış-
masında, güneşte de bulunan ultraviyole, yani morötesi 
ışınların zarar verdiği DNA'nın hücre tarafından nasıl ta-
mir edildiğini haritalandırdı. 
    Aziz Sancar, kanserle ilgili olarak ''DNA onarımı'' ko-
nusunda çalışma yapmış. Kanser tedavisinde kullanılan 
ilaçların çoğu DNA'yı tahrip ediyor ve vücutta bulunan 
DNA onarım mekanizmaları,  o kanser hücrelerinin yaşa-
masını sağlıyor. Yapılan çalışma bu mekanizmayı anla-
mak, aydınlatmak için yapılmış.  
     Bu mekanizmayı anlayınca onu "inhibe"(önlemek) 
edip, kanser hücrelerinin normal hücrelerden daha önce 
öldürülmesini sağlamayı düşünmüş. Bu noktada DNA 
onarımı mekanizmasını aydınlatmak, kanser tedavisi noktasında çok önemli oluyor. Böylece DNA onarımının mi-
nimum olduğu saatler tespit edilecek ve kanser tedavileri bu saatlere göre yapılacak. Aziz Sanca, sirkadiyen saat 
(günlük ritim) in DNA onarımını kontrol ettiğini tespit etmiş. DNA onarımının günün belli saatlerinde arttığını, 
belli saatlerde de minimum seviyeye indiğini gözlemlemiş. 

 
Yapılan çalışmada da amaç vücuttaki DNA onarımının minimum olduğu zamanı tespit edip, kanser hücrelerine ilaç 

verip, bu hücrelerin ölmesini sağlamak böylece hem ilacın etkisini çoğaltmak, hem de yan etkileri azaltmak. 

          A. Deniz GEÇER 



KAFA  AÇAN  YAZILAR 

Düşünceyi Geliştirme Yolları 

KAZANANLAR VE  KAYBEDENLER 
*Kazanan her zaman çözümün bir parçasıdır, 
  Kaybeden ise her zaman problemin bir parçasıdır. 
 
*Kazananın her zaman bir programı vardır, 
  Kaybedenin ise her zaman bir bahanesi vardır. 
 
*Kazanan her sorunda bir çözüm bulmaya çalışır, 
  Kaybeden ise her çözümde bir sorun bulur. 
 
*Kazanan çakılların yanındaki çimeni görür, 
  Kaybeden ise çimenin yanındaki çakılları görür. 
 
*Kazanan ‘zor, ama mümkün’ der, 
  Kaybeden ise ‘mümkün ama çok zor’ der. 
 
*Kazanan her zaman yardım etmeye hazırdır, 
  Kaybeden ise ‘bu benim işim değil’ der. 
 
*Kazanan en zor durumlarda bir çıkış bulmaya çalışır, 
  Kaybeden ise en iyi durumlarda bile önce engelleri görür. 

YÖNETİM ÇEŞİTLERİ 

 

SOSYALİZM: İki ineğiniz varsa, bir ini komşuya 
verirsiniz. 

KOMÜNİZM: İki ineğiniz varsa, devlet ikisini de 
alır, size süt verir. 

FAŞİZM: İki ineğiniz varsa, devlet ikisini de alır , 
size süt satar. 

NAZİZM: İki ineğiniz varsa, devlet ikisini de alır , 

Sizi kurşuna dizer. 

TEOKRASİ: İki ineğiniz varsa, devlet ikisini de 
alır, siz süt duasına çıkarsınız. 

BÜROKRASİ: İki ineğiniz varsa, devlet ikisini de 
alır, birini öldürür, sütü sağar, kovayı da devirir. 

DEMOKRASİ: İki ineğiniz varsa, ikisi de greve gi-
rer. 
 

*Sabahları gözleriniz kapalı duş alın. Lifinizi, sabunu-
nuzu, şampuanınızı el yordamıyla bulun. Böylece do-
kunma duyunuz gelişir. 
*Sağ elini kullananlar sol, sol elini kullananlar sağ elle 
diş fırçalamayı, saç taramayı deneyin. Beynin farklı 
bölgeleri uyarılmış olur. 
*İşe giderken farklı yollardan gitmeye çalışın. Böylece 
beyninizi otomatik pilot sisteminden çıkarırsınız. 
*Aracınıza bindiğinizde gözlerinizi kapatın. Kontağın, 
sileceklerin, radyonun, el freninin yerlerini düşüncele-
rinizi yoğunlaştırarak bulun. 
*İşlerinizi farklı bir sırayla yapın. Her gün gördüğünüz 
ancak üzerinde düşünmediğiniz eşyaların yerlerini 
değiştirin.  
*Ara sıra daha önce hiç yamadığınız yemekleri yapın. 
Sadece tat alma duyunuzu değil, beyninizi de besleyin. 
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C# : Öncelikli olarak Masa üstü programları ve web, aynı zamanda tüm 
cihazlarda çalışan (Burası henüz tartışmalı, ama gelecekte öyle olacak gibi) 
şeyler yazmak istiyorum . kolay kod yazayım ama gerekirse Windows'a, 
Visual Studio’ya da 3-5 kuruş vereyim. Esnek olsun, her şeye kolay entegre 
olsun. Lastik gibi bir şey olsun. 

Hangi Programlama Dilini Öğrenmeliyim ? 

VB.net : Konuşma diline yakın bi üslupla basit bir şeyler yazayım, çalışsın da nasıl çalışırsa çalışsın öyle yüksekler-
de gözüm yok. Kod yazarken hala insan olduğumu hissedeyim.  
VB6 :  Teknoloji Tarihçisiyim, Arkeoloğun hiyeroglif öğrendiği gibi programlama dili öğrenmek istiyorum. Win-
dows da çalışsın yeter.  

Delphi : Kodum androidde, IOSda Mobilde çalışsın, webde çalışmasa da olur. Ama her platforma doğal derlensin yani 
hızlı çalışsın. Kolay ve hızlı kod yazmak istiyorum fakat ölmeye yüz tutmuş bir 
firmanın ürününü kullanma riskini de alıyorum.  
 
HTML & CSS : Broşür gibi web siteleri yapmak istiyorum. Diğer web teknoloji-
lerinin hepsinde bunu bilmek şarttır.  
 
Javascript :Web sektöründe kullanacaksam daha güzel web sayfaları yapılabilir. 
 
JQuery : Hızlı, biraz karışık ve sayfa boyutunu azcık arttıran bir javascript yaz-
maya razıyım ama her browserda çalışsın.  
 
PHP:  Windows ve Linux da hızlı çalışan, veritabanı falan kullanabilen, bedava bir teknolojiyle web uygulamaları 
üretilebilir. 
 
Java: Hiçbir şeye 5 kuruş vermeden masaüstünde mobilde Windows da Linux de webde hatta buzdolabında bile çalı-
şacak şeyler yazmak istiyorum. Berbat bir IDE kullanmaya ve biraz uğraşmaya razıyım derseniz. 
 
 C : Yüksek performans gereken uygulamalar yazabilirsiniz. Düşük işlem gücü olan elektronik cihazlara maksimum 
verimli şekilde oturacak kod yazabilirsiniz . 
 
C++ : Yukarıdakinin yeni nesil versiyonunu kullanayım, içinde kolaylıklar olsun fakat öğren öğren bitmeyecek derya 
deniz kütüphaneler içinde gezeyim. Windows'un, Linux'un temellerine ineyim, Driver katmanında takılayım. Profes-
yonel oyun yazayım. Gerekirse ömrümden ömür gitsin sorun değil.  
 
NodeJs: Hem sunucu hem kullanıcı tarafında javascript kullanarak düşük işlem gücü isteyen, hızlı tepki veren gerçek 
zamanlı web uygulamaları üretmek istiyorum derseniz.  
 
Assembly: Mikroişlemciler üzerinde direk çalışacak şekilde cihaza direk hitap eden ama insana hitap etmeyen bir şey-
le yazmak istiyorum. Performans birinci önceliğim. her işlemci için bu dilin farklı versiyonunu öğrenmeye de razıyım 
derseniz. 
 
Python: Hızlı ve seri şekilde işimi göreyim, her Windows ve Linux türevi platformda çalıştırabileyim. fakat son kulla-
nıcıya pek hitap eden bir çıktısı olmasa da olur. konsol programları ile işimi bitireyim..  

Merhaba arkadaşlar, 
Bu sayfada tamamen sizlere hangi programlama dilinin hangi alanlarda kullanıldığını anlatma-
ya düşündük. İnternette çoğu zaman sorulan hangi programlama dili ne işe yarar? Nerelerde 
kullanılır sorusuna cevap getirmek için böyle bir yazı yazmaya karar verdim. 
  

            Umutcan ZENGİL 
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BULMACA 
SAYFASI 

SOLDAN SAĞA 
1 —Hollanda’nın başkenti 
14 —Tsunami felaketinden zarar gören Güney Afrika Ülkesi 
29 —İkinci dünya savaşında atom bombası atılan ülke 
23 —Türkiye’nin yüzölçümü en büyük olan şehrimiz 
11 —Avustralya adasının en tanınmış hayvanı 
20 —Türklerin ilk alfabesi 
18 —Anavatana en son katılan ilimiz 
12 —Elektrik akımı ölçü birimi 
21 —Dünyanın en uzun nehri 
6 —ilk çağ uygarlıklarından yazıyı icat eden uygarlık 
24 —Mimar Sina'nın "ustalık eserim" diye adlandırdığı yapıt 
9 —2015 Nobel Fizik ödülünü alan bilim adamımız  
25 —Kadınlara seçme-seçilme hakkını tanıyan ilk ülke  
4—Türkiye'nin en yüksek dağı 
19 —Fransa ile İngiltere'yi birbirine bağlayan tünel 
26 —Mustafa Kemal Atatürk ün nüfusa kayıtlı olduğu il 
7 —Karaelmas diye adlandırdığımız madde 

YUKARIDAN AŞAĞI 
30 —İstiklal Marşının Bestecisi 
28 —En geniş ormanlık alanına sahip olan bölgemiz 
8 —İlk yerli tiyatroyu yazan şairimiz 
17 —Türkiye'nin en büyük gölü 
15 —İlk dünya haritasını çizen kimdir 
2—İstiklal Marşının yazarı 
27 —İlk Türkçe sözlük 
22 —Türkiye sınırları içerisindeki en uzun nehir 
3 —İki başkenti olan ülke 
16 —Dünyanın en yüksek zirvesi 
10 —Türkçenin bulunduğu dil grubu 
13 —Sinekli Bakkal romanının yazarı 
5—Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip olan ülke 



  

 

  

 


