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EDİTÖR’DEN

Genel Yayın Yönetmeni
Öğr. Gör. Özgül YAMAN

“Yaşam” milyonlarca canlıyı temsil eden, yükü ağır ve taşıması zor olan 
bir kelimedir. Her nefeste oksijen ciğerlerimizi doldurduğunda, göğsümüz 
kabarır, her bir hücremize işlediğini; serinliğinden algılarız. Kan akışımız 
hızlanır, garip bir tebessümle gülümseriz.

Derin bir nefes almak herkesin harcı değildir. Şimdi; yazımı okurken ar-
kanıza yaslanıp şöyle derin bir nefes almanızı istesem… Yapmanız gereken 
birkaç ufak şey daha var. Önce, düşüncelerinizdeki (yarın neler yapacak-
sınız? Aileniz, sevgiliniz, işiniz, okulunuz v.s…) tüm karmaşık fikirleri 
yanınızdaki boşluğa bırakın. Gözlerinizi kapatın ve yavaş yavaş oksijenin 
tadına vararak içinize soluyun. Serin bir coşku kaplarken göğsünüzü; ok-
sijen, organlarınızdaki ve beyninizdeki tüm karanlıkları bir ışık gibi ay-
dınlatmaya çalışıyor, (korkunç bir savaş gerçekleşiyor içeride, çünkü daha 
fazlasına belki de milyonlarcasına ihtiyacınız var) bu mücadele sırasında 
nefes içinizde ısınıyor ve burnunuzdan sıcak ve karmaşık belki de gri bir 
karbondioksit çıkıyor değil mi? Üzülmeyin; yalnız değilsiniz, milyonlarca 
canlı sizin gibi… Tekrar tekrar deneyelim, her solukta içiniz durulanıyor 
mu??? Biliyorum ki; biraz zorlandınız… 

Memleketimizde öyle yerler var ki; bu keşmekeşliği koşuşturmalarımızı 
arındıracak yalın bölgeler.Karadeniz Coşandere, ayaklarınız dağların tepe-
sinden gelen billur kar tanelerinin erimesi ile coşan suyla buluştuğunda, 
yeşilin en koyusu hücrelerinize işlediğinde, gözleriniz kelebeklerin kanat-

larına takıldığında… Tıpkı ünlü şair Nazım Hikmet’in yazdığı gibi, söyle-
necek tek bir şiir geliyor aklıma;

“…Yaşamak şakaya gelmez, 
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın 
bir sincap gibi mesela, 
yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir  şey beklemeden, 
yani, bütün işin gücün yaşamak olacak…” 

Derenin coşkusundan gelen esinti; yüzünüzü sarıp saçlarınıza dokundu-
ğunda, saçlarınız ve rüzgâr yüzünüze dolandığında, gözleriniz saçlarınızın 
arasından coşan derenin köpüklerini izlemek için aralık kovaladığında 
nefes alabilmenin tadı bir başka oluyor. Ayaklarınızla dere içindeki yo-
sunların kapladığı kayaların üzerinde tutunmak ve buz gibi su akıntısında 
ayakta durabilmenin keyfi… Biraz ileride kıvrılan dağın yeşiliyle gökyüzü 
mavisinin bütünleşmesi… 

Coşan dereyi tanımlamak ne kadar zor, her bir güzelliği anlatabilmek 
mümkün değil ki… Özgürce nefes alabilmek… Mis gibi… Buz gibi… 
Koşulsuz nefes alabilmek…

Özgürce… Mavinin en derininden… Özlemlerinizin tadında nefes alma-
nız dileğiyle!

Nefes Alabilmek…
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BAŞKAN’DAN

Dr. Mustafa AYDIN
Mütevelli Heyeti Başkanı

İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde 
aranılan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 2003 yılında doğrudan Yükseköğretim Kurulu’na 
bağlı olarak Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu adıyla kurulmuştur. Ayrıca, Türkiye’nin ilk vakıf meslek 
yüksekokulu özelliğini taşımaktadır. 2007 yılında kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi, kuruluşunun 
5.eğitim öğretim yılında 12.000 öğrencisi, 100.000’e yakın çözüm ortağı, 150 dünya üniversitesi ile 
eğitim işbirliği, 35 lisans, 37 ön lisans gündüz, 35 ön lisans gece, 3 uzaktan eğitim, 20 yüksek lisans, 3 
doktora, 1 lisans çift diploma programı, 2 ön lisans çift diploma programı, 8 fakülte, 1 yüksekokul, 2 
meslek yüksekokulu, 7 araştırma merkezi, 19 laboratuar ve %83, 6 işe yerleştirme oranı ile Türkiye’nin 
en çok tercih edilen üniversitesi olma özelliğini korumaktadır. Ülkemiz için İstanbul Aydın Üniversitesi 
2011-2012 eğitim öğretim yılında bir devrim daha yaparak Diş Hekimliği Fakültesini eğitim öğretimde 
yaşama geçirmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi kurulduğu ilk günden itibaren gerçek amacı “geleceğin beyinlerini” yetiştirmektir. 
Üniversite, modern ve çağdaş eğitim yolculuğuna çıkarken bir hayalli vardı. O da, Türkiye’deki mesleki eğitimi, 
geri planda bırakılmasından, itilmesinden ve küçük görülmesinden kurtarmaktı. Ayrıca İstanbul Aydın Üni-
versitesi öğrencileri eğitim alırken,  öğrencinin kendisini aranılan eleman yapmaktı. 

Türkiye’nin geleceği meslek eğitimindedir. Bunu asla unutmamalıyız. Üniversitemizde bu eğitim anlayı-
şıyla gündeme gelmiştir. Üniversitemizde, zorunlu stajlar hariç her öğrencimiz haftada bir veya iki gün 
iş yerine gidecektir. Öğrenci hangi bölümde okuyorsa kendi branşı ile ilgili sektör kurumlarına giderek 
uygulamayı öğrenmesi sağlanacaktır.

Üniversite etrafı duvarlarla çevrili bir kurum olmamalı. Bizler, eğitimimizle ve sosyal projelerimizle artık 
toplumla kaynaşmış bir kurumuz. Toplumu temel alarak toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, üç ana 
noktada kendimizi yoğunlaştırdık. Bunlardan ilki dünyanın geleceği olan gıda, ikincisi önemli noktamız 
olan enerji hukukudur. Çünkü rüzgârı, akarsuyu yer altı zenginlikleri ile Türkiye ana üst görevi görüyor. 
Üçüncüsü ise Nano Teknolojisidir. Orta vadede Nano Teknolojisi konusu da ele alınacaktır. 

2011-2012 eğitim öğretim yılında; Üniversitemizin yeni ışıkları olarak, sizlere bu gelişimlerin bir parçası 
olmanız ve çalışmalarınızın doruklara taşınması arzusuyla hepinize başarılı bir eğitim süreci diliyorum.

Sevgili Gençler,
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REKTÖR’DEN

Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ
Rektör

İstanbul Aydın Üniversitesi olarak 2011/2012 akademik yılında, aramıza katılan yeni akademik ve idari kadromuz ve bizlere dinamizm katan 
yeni öğrenci profilimizle, gücümüze güç katmaya devam ediyoruz. Son beş yıldan bu yana “Türkiye’nin en çok tercih edilen ve en çok öğrenci 
yerleşen üniversitesi” olan İstanbul Aydın Üniversitesi olarak, toplumsal gelişmeye, demokratikleşmeye ve ekonomik kalkınmaya yetiştirdiğimiz 
ve yetiştirmeye devam ettiğimiz genç nesil ile önemli bir aktör olarak katkıda bulunmaya devam etmekteyiz. Hareket alanımız, sadece yerel ve 
kitlesel olmayıp, küresel boyuta ulaşmıştır. “Bir dünya üniversitesi” olma yolunda attığımız adımlar ve yaptığımız uluslararası işbirlikleri ile öğ-
rencilerimize “aydınlık bir gelecek” sunma idealimizi de gerçekleştirmekteyiz.

İstanbul Aydın Üniversitesi kurulduğu günden bu yana çağdaş, genç, dinamik gençleri yetiştirerek iş dünyasının kalifiye işgücü ihtiyacını da kar-
şılamaktadır. Öğrencilerimizi eğitimleri süresince yerinde uygulama merkezi sayesinde iş dünyası ile de buluşturan İstanbul Aydın Üniversitesi, 
bu başarısının haklı gururu olarak mezunlarının da yüzde 80’inden fazlası işe yerleştirmektedir. Geldiğimiz nokta ile gurur duymanın yanında 
daha fazlasını, daha iyisini tüm akademik ve idari kadromuzla yapabilme gücünü de kendimizde görmekteyiz.

Bizler üniversite olarak yarattığımız fiziki ve sosyal katma değeri, bir sosyal sorumluluk bilinciyle, gençler ve genç nüfusun ekonomide daha 
fazla istihdam edilmesi için kullanmak istiyoruz. Amacımız Türkiye’yi geleceğe taşıyacak aydın nesillere katkıda bulunan, somut projeleri hayata 
geçiren, bilim dünyasına katkı sağlayan ve daha çok gencin iş yaşamında yer almasını sağlayan bir “aydınlık nesil” yaratmaktır.  

Bunların dışında gerek ülkemiz ekonomisinde gerek iş hayatında yaşanan sorunlara çözüm yolu bulmak için girişimlerde bulunuyoruz. Sorun-
ların ilgili kuruluşlar nezdinde çözülmesi için adımlar atıyoruz. Fakültelerimiz, Meslek Yüksek Okullarımız, Araştırma Merkezlerimiz, Teknoloji 
Merkezimiz yaptıkları bilimsel ve sosyal çalışmalar ile bu anlamda dinamo vazifesi görmektedirler.

Yeni dönemde görevi devraldığımız önceki çalışma arkadaşlarımızın üniversitemize kazandırdığı ivmeyi de arkamıza alarak daha çok çalışacak, 
daha çok üreteceğiz. Öncelikli hedefimiz özellikle “aydınlık nesil yaratma” yolunda; bilim, istihdam ve üretim sürecinde katkı sunmak olacaktır. 

İstanbul Aydın Üniversitesi olarak süregelen projelerimizi daha da geliştirmek için çalışacağız. Türk iş ve bilim dünyasının gençlerini çatısında 
yetiştiren İstanbul Aydın Üniversitesi’ne ortak akıl, ortak emek ve yeni projelerle güç katacak, ülkemize “aydınlık gelecek” yetiştirme gayesini çok 
daha güçlü bir şekilde yarınlara taşıyacağız. Çünkü “gençlik gelecektir”.
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Şeyh Bedreddîn’in
Yolunda

Resim: Rasin
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“Olup Mansur, bu yolda verdi bâşın
Hüdâ aşkında hiç çatmâdı kâşın
Münafıklar atarlar tain tâşın
Bizim mürşidimiz Şeyh Bedreddin’dir.”

Osmanlı tarihinin üzerinde en çok tartışılan konularından birisi Şeyh Bed-
reddin olayıdır. Bunun belli başlı sebebi, Osmanlı tarihçilerinin o dönemin 
resmi tarihine uygun eserler yazmak zorunda olmalarıdır. Osmanlı merkezi-
yetçiliğinin kurulması sürecinde ortaya çıkan toplumsal sorunlar ve sultan-
lık savaşında olan kardeşlerin güç rekabeti sonucunda, Osmanlı kaynakla-
rında bir zındık ve asi olarak nakledilmiştir. Resmi tarihte yer aldığı şekliyle 
konuyu alma geleneği, günümüze kadar devam etmiş görülmektedir. Do-
layısıyla Şeyh Bedreddin, içerisinden geldiği Rumeli Gazileri ailesinin bir 
ürünü olarak merkeziyetçi devlet politikasının muhalefetinde kalmıştır. 
Fetret devrinin sosyo-politik keşmekeşliği sonucu, Şeyh Bedreddin, mer-
kezî Osmanlı idaresinin kendilerine tehlike olarak gördükleri güçlere kar-
şı yürüttüğü mücadele sonucu idam edilmiştir. 

Bütün bu resmi tarih yazışmalarının yanı sıra, Şeyh Bedreddin’in çağ-
daşı olarak kendisinden bahseden üç ana kaynak bulunmaktadır. Bun-
lar; Şeyh Bedreddin’in torunu Halil b. İsmail’in bizzat yazmış olduğu 
Menâkıb-ı Şeyh Bedreddin,  İbn Arapşah ki bizzat Şeyh Bedreddin’le 
görüşmüştür  ve Bizans tarihçisi Dukas’ın eserleridir. 

Şeyh Bedreddin’den bahseden diğer Osmanlı kaynakları ise bu üçün-
den faydalanmışlardır.

Şeyh Bedreddin’in torunu Halil b. İsmail’in, dedesinin ölümünden 
45 yıl sonra yazmış olduğu Menakıbnâme’si, konunun en önemli 
kaynaklarından biridir.          

Bu eser, resmi Osmanlı tarihi kitaplarının aksine Şeyh Bedreddin’i 
onbeşinci yüzyılın önemli fikir önderlerinden göstermekte ve 
asılmasının asıl sebebini din ve iktidar kavgaları olarak yansıt-
maktadır. Eseri yazanın torunu olduğu düşünüldüğünde bu 
eserin taraflı olduğunu düşünenler de bulunmaktadır. Mena-
kıb-ı Şeyh Bedreddin’e göre Fetret Devri’nin sancıları, Çelebi 
Mehmet ve kardeşleri arasında güç ve vizyon çatışması sürer-
ken Şeyh Bedreddin de o dönemde düşünen ve düşüncele-
rini halkla paylaşan etkin isimlerden biridir. Din hakkında 
felsefi sorulara cevap ararken fikirlerinin sözel olarak halka 
yayılması dönemin iktidarını rahatsız eder. Neydi o dönem 
iktidarı rahatsız eden fikirleri?

Hoca Sadedin Efendi, Taşköprülüzâde ve Mustafa Alî, 
konuyla ilgili olarak Menakıbnâme’de geçtiği üzere; 
Şeyh Bedreddin’in kendisine isnat edilen suçu işleme-
diği, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal’in isyanlarıy-
la bir ilgisinin bulunmadığı şekliyle anlatılır. Bunlara 
göre Şeyh Bedreddin’in etrafındaki insanlar ve mü-
ritleri, hasetçi ve kindar çevresinin şikâyeti ve etki-
siyle I.Mehmed tarafından yanlış yorumlanmıştır. 
Hâlbuki Şeyh Bedreddin, döneminin makamı 
en yüksek âlimi, ünlü bir filozof ve miracı, ida-
mıyla gerçekleşen üstün yaradılışlı kâmil bir 

insandır. Şeyh Bedreddin üzerinde çalışan bütün bilim adamları da bu ko-
nuda birleşmişlerdir. Varidat haricindeki eserleri onun ulema sınıfından bir 
ilim adamı olduğunun birer göstergesidir. Özellikle Edirne’de kazasker iken 
yazdığı ve muhakemât usulü ile ilgili Camiu’l-Fusuleyn adlı eseri, ölümün-
den sonra bile birkaç yüzyıl boyunca Osmanlı medreselerinde okutulmuştur. 
Birçok yazma nüshaları bulunan bu eser, 1300 yılında Mısır’da basılmıştır.

Halil İnalcık da, Şeyh Bedreddin’in basit bir derviş olmadığını, İslâm hukuku 
ve dinî ilimler üzerine önemli eserler veren büyük bilginler arasında bulun-
duğunu, daha sonra sufiliğe geçip, bir sufî şeyh olarak İbn Arabî’yi örnek 
aldığını ve onun Fususu’l-Hikem adlı eserine bir şerh yazdığını zikretmiş-
tir. Hutbelerinden derlenmiş ve kendi tasavvuf anlayışını yansıtan Varidat’ta 
vahdeti vücut felsefesi işlenmiştir. 

Bunlardan başka, Şeyh Bedreddin’in eserleri de, onun fikrî yapısının özel-
likleriyle ilgili bilgi veren kaynaklar durumundadır. Varidat hariç, bugün 
elimizde bulunan nüshaları itibariyle genellikle İslam hukukuna ait olup, 
üstelik bir kısmı İznik’te tamamlanmış eserlerinin hiçbirinde, kendisine isnat 
edildiği gibi ehlisünnet ve hukukuna karşı hiçbir fikir içermemektedir. 

Modern incelemelere ve çeşitlik ideolojik doktrinlere konu edilen, Seyh 
Bedreddin’e ait olduğu iddia edilen bazı fikirler, Şeyh Bedreddin’e ait ol-
madığı gibi, en çok tartışılan Varidat’ta da bu düşüncelerin hiçbiri yoktur. 
Konunun ana kaynaklarından biri olan Dukas’a göre bu fikirler, Börklüce 
Mustafa’ya aittir.  

Dolayısıyla, Şeyh Bedreddin, vekayinâmelere göre Osmanlı tarihinin ilk zın-
dık ve mülhidi olarak günümüze kadar gelmiştir.

Şeyh Bedreddin kimdir?
Aslında Şeyh Bedreddin’in sonunu hazırlayan fikirlerine geçmeden evvel ya-
şam hikâyesini kısaca özetleyerek başlayalım. Günümüzde Yunanistan top-
raklarında kalan Simavna’da doğmuştur. Doğumu hakkında kesin bir bilgi 
olmamakla birlikte 1357 yılında doğduğu kabul edilmektedir. Büyükbabası 
Abdülaziz, Selçuklu soyundan gelmektedir. Menâkıbname’ye göre büyükba-
bası Abdülaziz, Selçuklu sultanı III. Alâeddin Keykubat’ın yeğeni ve veziridir. 
Babası İsrail ise Rumeli’yi fetheden ilk gazilerden olup Simavna kadısıdır. 
Annesi Melek Hatun ise sonradan Müslüman olan bir Rum’dur. Eğitimine 
Edirne’de babasının yanında başlasa da, hocası Molla Yusuf sayesinde fıkıh 
ilmiyle tanışır.  Hocası ölünce Bursa’da astronomi ve matematik alanlarında 
büyük ünü olan Koca Efendi, diğer adıyla Bursa Kadısı Şeyh Mahmud’dan 
dersler alır. Ardından Konya’da Feyzullah’tan mantık ve astronomi dersleri 
aldıktan sonra dönemin İslam ilim merkezi sayılan Kahire’ye gelir. Burada 
Memluk sultanı Berkuk’un dostu ve danışmanı olan dönemin ünlü âlim-
lerinden Ekmeleddin el Bayburti’nin öğrencisi olur.  Bu konumuyla Sultan 
Berkuk’un oğlu Ferec’in hocalığına tayin edilir. Sultan Berkuk’un sarayında 
yine dönemin ünlü âlimlerinden Hüseyin Ahlati ile tanışır ve fikirlerinden 
etkilenir. Burada Sultan Berkuk’un hediyesi olan Habeş cariye Cazibe’den 
Menâkıbname’in yazarı Hafız Halil’in babası İsmail doğar. Bedreddin haya-
tını bu Habeş cariye ile geçirecektir.

Tebriz yolculuğunda Anadolu seferinden dönen Timur’la karşılaşan Bedred-
din ilmiyle Timur ve çevresini etkiler. Timur kendisiyle gelmesini istese de 
Bedreddin bunu reddeder ve Kahire’ye döner. Tasavvuf yolunda yol gösteri-
cisi Hüseyin Ahlati ölümünden hemen önce Bedreddin’i halifesi ilan eder. 
Ancak Bedreddin hem Mısır’ın içinde bulunduğu siyasi karmaşa, hem de 
Ahlati müritlerinin kendisine yaptığı muhalefetten dolayı Mısır’ı terk eder.
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Mısır’dan Rumeli’ye yola çıktıktan sonra Menâkıbname’de belirtilen güzergâ-
ha bakacak olursak çok farklı, akılda şüpheler uyandıran bir yol izliyor. Şeyh 
Bedreddin önce Halep’e sonra Karaman ve Germiyan Beyliklerinin topraklarına 
girer. Bu topraklarda tanınmaktadır. Buradan Menderes vadisi boyunca ilerle-
yerek Aydın’a gelir. Menâkıbname’de yazıldığı üzere, Bizar köyünde en önemli 
müritlerinden Börklüce Mustafa ile tanışır. Daha sonra Tire üzerinden İzmir, 
İzmir’den Hıristiyanların yaşadığı Ceneviz hâkimiyetindeki Sakız Adası’na geçer. 
Kütahya ve Domaniç üzerinden Bursa’ya doğru yol aldığında Sürme köyünde 
diğer önemli müridi Torlak Kemal ile tanışır. Gelibolu üzerinden Trakya’ya ge-
çer ve Edirne’ye ulaşır. Bütün bu Kahire – Edirne yolu üzerinde uğradığı yerler-
de müritleri toplanmıştır.

Bu sırada Osmanlı Fetret Devri’ni yaşamaktadır. Yirmi yıla yakın süren Fet-
ret Devri’nde şehzadeler arasındaki iç savaş yabancı ülkeleri rahatsız ediyordu. 
Osmanlı İmparatorluğu içinde kiminle anlaşacaklarını bilmiyorlardı ve bir an 
önce barışın tesis edilmesini istiyorlardı. Şeyh Bedreddin bu devirde Şehzade 
Musa Çelebi’yi destekliyordu ve o dönem Edirne’ye hâkim olan Musa Çelebi 
Bedreddin’i Edirne’ye kazasker yapar. Fetret devri sadece bir saltanat kavgası 
değil, o dönemde imparatorluğu hangi vizyonun yöneteceğinin kavgasıydı. 

Bu dönemde şeyhliğinin yani mutasavvıf kişiliğinin yanı sıra kazasker de olması 
dikkat çekici kişiliğinin bir parçası olarak yorumlanabilir. Kazaskerken kaleme 
aldığı Cami’ü’l-fusuleyn o dönemki fıkıh anlayışına bir yenilik getiriyor: önce-
likle o dönemin fıkıhlarına aykırı olarak içinde taklit barındırmıyor. Bu eserinde 
Şeyh Bedreddin, var olan fıkıhları taklit yerine bilinmeyen sorulara daha özlü ve 
daha rasyonel cevaplar arıyor. Bu da o dönem belli bir kalıp içinde dini yönlen-
diren din adamlarını kızdırıyor. Kaynaklara dönüp özgün yorum yapma çabası 
içindeki Şeyh Bedreddin Kant’ın Aydınlanma çağı filozoflarını tanımladığı gibi 
bildiğini söylemeye cesaret etti.

Musa Çelebi kardeşi Mehmet Çelebi karşısında yenik düşünce, Musa Çelebi’yi 
destekleyen Şeyh Bedreddin 1413’te ailesiyle birlikte İznik’e sürgün edilir. Bu 
sırada Aydın ve Manisa’da müritleri Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal’in yönet-
tikleri isyanlar patlak verince İsfendiyer Bey’inin yanına gider. 

İsyanların temelinde köylülerin, yöredeki derviş ve Hıristiyanların desteği-
ni almaları yatıyordu. Aydın’a oradan Karaburun dolaylarına giden Börklüce 
Mustafa, köylüleri ve Hıristiyanları teşkilatlandırdı. Topraklardan ağabey takımı 
atılarak toprağı hep beraber işlemeye ve sosyal adaleti kurmak üzere bir düzen 
sağladılar. Durumdan şüphelenen Sultan Çelebi Mehmet, Saruhan (Manisa) 
valisini üzerlerine gönderdi. Teşkilatlanmış olan köylüler valinin kuvvetlerini 
Karaburun’un dar geçitlerinden geçmelerine izin vermediler ve bozguna uğrat-
tılar. Börklüce Mustafa’nın çok çok güçlü olduğunu ve çok iyi teşkilatlandığını 
görünce Sultan Çelebi Mehmet bu sefer de Sultan Murad’ı büyük bir kuvvetle 
üzerlerine gönderdi. 

Bizanslı tarihçi Dukas’a göre isyancıların sayısı altı bin, Osmanlı tarihçilerden 
Şükrüllah bin Şehabettin’e göre dört bin, İdris-i Bitlisi’ye göre ise on bindir. 
Çarpışmada içlerinde Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal’in de olduğu sekiz bin 
kişiyi öldürdüler, diğerleri esir edildiler. 

Şeyh Bedreddin, İsfendiyar Emiri’nin yanına sığındıktan sonra, oradan Balkan-
lara geçer. Dobruca, Silistre ve Zağra, oradan, kaynaklarda Ağaçdenizi diye ge-
çen bugün Bulgaristan’da Deliorman adıyla bilinen bölgede isyana başlar. Onun 
nihai hedefi darü’l-guzât Edirne’ye ulaşmaktı. Menakıbnâme, Bedreddin’in 
Ağaçdenizi’ne geçişini I.Mehmed’le görüşme ve konuşma maksadını taşıdığını 
ama bazı gammazların bu hareketi sultana karşı bir isyan olarak gösterdiklerini 
öne sürer. 

Bu olayı hapis yattığı yıllarda okuyan şairimiz Nazım Hikmet çok etkilenir ve 
“Şeyh Bedreddin Destanı”nı yazar. İsyan kitabında şu dizelerle destanlaşır:           

“Hep bir ağızdan türkü söyleyip
hep beraber sulardan çekmek ağı,
demiri oya gibi işleyip hep beraber
hep beraber sürebilmek toprağı
ballı incirleri yiyebilmek hep beraber
yâr’in yanağından gayri her şeyde
hep yerde hep beraber dinleyebilmek için 
on binler verdi sekiz binini…
Yenildiler.
Yenenler, yenilenlerin
dikişsiz ak gömleğine sildiler
Kılıçlarının kanını.
Ve hep beraber söylenen bir türkü gibi
hep beraber kardeş elleriyle işlenen toprak
Edirne sarayında damızlanmış atların eşildi nallarıyla.
Tarihsel, sosyal, ekonomik şartların zaruri neticesi bu!
deme, bilirim!
O dediğin nesnenin önünde kafamla eğilirim.
Ama bu yürek 
o, bu dilden anlamaz pek.
O, “hey gidi kambur felek,
hey gidi kahpe devran hey”,der.

Ve teker teker,
bir an içinde,
omuzlarında dilim dilim kırbaç izleri,
yüzleri kan içinde
geçer çıplak ayaklarıyla yüreğime basarak
geçer Aydin ellerinden Karaburun mağlupları…”       

İsyan sonrasında yaşanan bozgundan sonra Edirne’ye dönmeye karar verir. Sul-
tan Çelebi Mehmet isyanların başındaki kişi olarak gördüğü Şeyh Bedreddin’i 
Edirne’ye varamadan ele geçirir. 

I.Mehmed, Şeyhin ilmine ve sufî kişiliğine duyduğu saygıdan dolayı onun ceza-
sını ulemanın vermesini istedi. Yapılan yargılamada suçlamalar ve savunmadan 
sonra, o sırada İran’dan yeni gelmiş Sünnî bir alim olan Molla Haydar, Şeyh’in 
başta peygamberlik iddiası olmak üzere, dinî düşünceleri ile ilgili savunmasını 
beraatı için yeterli bulmuş, ancak devlete karşı ayaklanma suçunu sabit bularak, 
“şer’an katlinin helal malının haram” olduğuna hükmetmişti. Âşıkpaşazâde baş-
ta olmak üzere birçok kaynak, idam fermanının bu şekilde verildiğini belirtirler. 
Böylece Serez pazarında asılarak idam edilen Şeyh Bedreddin’in malları, varis-
lerine verildi (1416).      

Şeyh Bedreddin, Serez çarşısında 1420 yılında asılır ve burada defnedilir. 
1961’de kemikleri Sultan Mahmud’un İstanbul Divanyolu’ndaki türbesine ge-
tirilerek defnedilir.

Menakıbnâme’nin söyledikleri üzere, Şeyh’in bir zındık ve mülhit olarak 
“şer’an” değil de, devlete isyan suçundan “örfen” idam edildiği konusunda, ge-
rek İ.H.Uzunçarşılı, H.İnalcık, A.Y.Ocak, gibi modern tarihçiler, gerekse hu-
kukçular hemfikirdirler.  Menakıbnâme’ye göre Börklüce ve Torlak Kemal’in 
entrikaları ona mal edilir. Aynı zamanda Şeyh’in Aydıneli’ndeki iki isyanla ilgisi 
olmadığı da belirtilir.
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Şair Nazım Hikmet “Şeyh Bedreddin Destanı” adlı eserinin sonunda şeyhin asılma-
sı olayını şu şekilde aktarmıştır:

“Yağmur çiseliyor, korkarak yavaş sesle bir ihanet konuşması gibi.

Yağmur çiseliyor, 
beyaz ve çıplak murted ayaklarının ıslak ve karanlık 
toprağın üstünde koşması gibi.

Yağmur çiseliyor.
Serez’in esnaf çarşısında, bir bakirci dükkânının karşısında
Bedreddinim bir ağaca asılı.

Yağmur çiseliyor.
Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir.
Ve yağmurda ıslanan yapraksız bir dalda sallanan şeyhimin çırılçıplak etidir.

Yağmur çiseliyor.
Serez çarşısı dilsiz,
Serez çarşısı kor.
Havada konuşmamanın, görmemenin kahrolası hüznü
Ve Serez çarşısı kapatmış elleriyle yüzünü.
Yağmur çiseliyor.”

Meşrutiyetle başlayan liberal hava içerisinde eserlerini kaleme alan bazı Osmanlı 
tarihçileri, Şeyh Bedreddin’i resmî Osmanlı tarihçilik anlayışından farklı bir şekilde 
anlatmaya çalıştılar. Mesela, Osmanlı’nın son vakanüvisti Abdurrahman Ş.Efendi 
ve dört ciltlik bir Osmanlı tarihi yazan Ahmed Rasim, isyan ve din dışı hareketleri, 
Şeyh Bedreddin’in hayranlarından Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal’e atfederek, 
Şeyh’in bunlardan masun olduğunu zikretmişler; onun âlim, fazıl ve tasavvuf ehli 
birisi olduğunu, dolayısıyla ihtilalci bir karakter taşıyamayacağını belirtmişlerdi. 

Dolayısıyla, Şeyh Bedreddin adının geçtiği hadiseleri anlayabilmek için, dönemin 
tarihini bilmek şarttır. Bu hareket, esas itibariyle Ankara Savaşı’nın ardından Os-
manlı Devleti’nin içine düştüğü toplumsal bunalım ortamı ve yarattığı otorite boş-
luğuyla çok sıkı bağlantılı olduğu ortadadır. Yöneticisini kaybetmiş ve toprakları ge-
çici de olsa çeşitli sebeplerle ellerinden alınmış, yağmalanmış, ekonomik gücü yara 
almış bir devletin ve toplumun içinde bulunduğu krizden çok, o devleti yeniden 
toparlanmasını sağlamayı, dolayısıyla siyasal iktidarı tekrar ele geçirerek hâkimiyeti 
yeniden kurmayı hedefleyen birden fazla güç ve çıkar çevresinin birbiriyle olan ar-
bedesinin yarattığı bir keşmekeştir.

Döneminde Şeyh Bedreddin’in Önemi
Şeyh Bedreddin adı, gazi kültürü yönüyle de anlamlıdır. Bizzat torunu Halil b. 
İsmail’in menakıbnamesi dahil, Şeyh Bedreddin’den bahseden bütün Osmanlı kay-
nakları, babası, Simavna kadısı İsrail b. Abdülaziz’in bir Osmanlı gazi lideri ve aynı 
zamanda kadı olduğunu, I.Murad zamanında Edirne’nin fethinden birkaç yıl önce 
Meriç nehrinin batısında bulunan Dimetoka’nın ele geçirilmesiyle birlikte, yakın-
larındaki Simavna kalesini zaptettiğini, sonra da buraya bizzat komutan ve kadı 
tayin edildiğini ittifakla yazarlar.  Menakıbnâme, Dimetoka’nın gazi reislerinden 
Hacı İlbeyi tarafından fethedildiğini söylediğine göre, şeyhin babasının onun mai-
yetindeki emirlerden biri olduğu tahmin edilebilir. Buradan hareketle Hacı İlbeyi’yi 
Şeyh Bedreddin’in babası olarak kabul edenler de vardır.  Hacı İlbeyi, Seyyid Ali 
Sultan (Kızıl Sultan) olarak rivayetlere ve menkıbelere konu olmuş bir veli-gazidir. 
Hacı İlbeyi, Dimetoka’da Sarı Saltuk’tan daha ziyade dervişliği ve gaziliği şahsında 
birleştirmiştir.  

Gazi dervişlerin açık ve hoşgörülü ideolojisi, Anadolu’da Konya Selçukluları bün-
yesinde bir İslam-Hıristiyan uzlaşması yaratmayı başaran güçlü şahsiyetler tara-

fından 13.yy.dan itibaren yayılmıştı. Mevlevî tarikatının lideri Mevlana, Bektaşî 
hareketinin lideri Hacı Bektaş Veli, Anadolu’da bulunduğu dönemde Türk tasavvuf 
hareketine damgasını vuran İbn Arabî, bu şahsiyetler arasındadır. Aile tarafından 
Mevlana’ya, tasavvufî açıdan İbn Arabî’ye, içerisinden çıktığı gazi muhiti vasıtasıyla 
da Bektaşilerle kaynaşmış Şeyh Bedreddin, evlad-ı fatihan neslinin ilk kuşak Türk-
leri, ya da Balkanların “unutulmuş Müslümanları” arasında ele alınmalıdır. Bir gazi 
ile Hıristiyan bir annenin oğlu olan Bedreddin, Ortaçağın sonlarında Balkanlar’ın 
bağrında kurulmakta olan Türk-Osmanlı dünyasında önemli bir rol oynamasını 
sağlayacak, birçok mirası kimliğinde barındırıyordu. 

Bedreddin’in ailesi içerisinde Hıristiyan kökenli üyelerin varlığı, onun hem bu dine 
bakış açısında, hem de düşünce yapısının renkli bir kişilikle bütünleşmesinde etkili 
olmuş olmalıdır. Böylece Şeyh Bedreddin, Musa Çelebi’nin kazaskeri iken, gazilere 
tımar dağıtırken, gayrimüslim topluma da aynı cömertliği göstermesinde bu yakın-
lığın rolü olmalıdır. Bir gazi çocuğu olarak Şeyh Bedreddin’in her üç dinin men-
suplarıyla aynı mesafede yaklaşımıyla, Yıldırım Bayezıd’ın çocuklarına, Mehmed, 
Mustafa, İsa, Musa, Süleyman gibi her üç dinin temsilcilerinin adlarını koyması, 
bir tesadüften ziyade, o devrin insanlarına ve hatta sultanın sarayına hâkim olan 
umumi bir cereyanın yansımasından başka bir şey olamayacağı kanaatindeyiz. Zira 
tasavvufta, Musa, İsa ve Muhammed, aynı ilahi gerçeğin elçileridir.

Şeyh Bedreddin’in Fikirleri ve Maneviyatı
Bedreddin, gençliğinde sınır boylarında gazilere kadılık yapmıştır. Sonra Musa Çe-
lebi döneminde, uc gazilerinin beyi Mihaloğlu’yla birlikte, yeni merkezkaç rejimin 
başlıca destekçilerinin safında kalıverdi. O, uç gazilerine ülkenin iç bölgelerinde 
tımar verilmesini sağlayarak uçlarla merkezi devlet arasındaki eski anlaşmazlığa son 
vermek istemiştir. I.Mehmed, 1413’te Musa Çelebi’yi bertaraf edip Bedreddin’i 
İznik’e sürünce yandaşlarının tımarlarını ellerinden almıştır.

Şeyh Bedreddin’den önce de Anadolu’da, İbn Arabî, Mevlâna ve Yunus Emre gibi 
büyük mutasavvıflar, din ve etnik ayrımı gözetmeksizin, Anadolu’da yaşayan şehirli, 
konargöçer her kesime, Müslüman, Hıristiyan, Yahudi vs. her dinden topluluklara 
aynı seviyede hitap etmişlerdi. Mevlâna’nın, Tatar Şamanistleri dâhil, her dinden 
müritleri vardı. O, Konya’da iken İstanbul’da haberleştiği papaz dostları vardı. 

Anadolu’nun her tarafına yayılmış ve Rumeli’ye de göçlerle taşınmış olan bu serbest 
fikirler, Şeyh Bedreddin’in de düşünce dünyasını etkilemiş, onun tasavvufî kişiliğini 
şekillendirmiştir. Zira Şeyh Bedreddin, eserlerine şerh yazdığı İbn Arabî’nin eko-
lünden giden bir vahdet-i Vücudçu idi. Ayrıca Bedreddin’in dedesi, hem gazi hem 
de bir Mevlevî idi. Kısaca, Şeyh Bedreddin’in Batı Anadolu’da ve Balkanlar’da, her 
din ve kesimden hayranları ve sempatizanlarının bulunması onun asi ya da din dışı 
olduğundan değil, bilakis içerisinden çıktığı çevrenin ve aldığı tasavvufi eğitimin 
bir sonucudur. Şems-i Tebrizî ile tanışmasından sonra Mevlana’nın geçirdiği ruh 
devrimi onu nasıl tasavvufa yönelttiyse, Şeyh Bedreddin de Şeyh Hüseyin Ahlatî ile 
tanışmasından sonra aynı ruhsal sürece geçmiştir. Dolayısıyla her ikisinin eserlerin-
deki Batınî özellikler, her ikisinin şeyhleri olan mistiklerin, İran orijinli olmasından 
kaynaklanmaktadır. Menakıbnâme’ye göre de Şeyh Hüseyin Ahlatî, Bedreddin’i, 
bağlantısı olduğu Tebriz’e göndermiş idi.

Şeyh Bedreddin Hilmi Yavuz’a göre bir mutasavvıf, Nazım Hikmet’e göre ise bir 
eylemciydi. Bedelini hayatlarıyla ödedikleri isyan gerçekte planlı mıydı? Tüm sosyal 
adalet fikirlerinin arkasında bir sosyal program veya toplumu dönüştürme projesi 
var mıydı? Siyasi dava güdüyor muydu Şeyh Bedreddin? Bununla ilgili Şeyh Bedred-
din çok fazla suçlanmış, ancak yazdıkları incelendiğinde böyle bir sosyal proje çık-
mıyor. Ancak asıl eylemciler Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal idi ve fikirlerinden 
etkilendikleri şeyhlerinin fikirlerini siyasi davaya dönüştürdüler. Ölümünden sonra 
eserlerinin birçoğu gizlenmiş veya kaybolmuştur. En iyi incelenen ve bilinen eseri 
Vâridât bile 19. Yüzyılda defalarca yakılmıştır. Aslı Arapça olan Vâridât’ın yayılması 
fikirlerin sözel olarak kulaktan kulağa aktarılmasıyla olmuştur. Menâkıbname’ye 
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göre Şeyh Bedreddin’in 48, başka kaynaklara göre 38 
yapıtı vardır. Bazı yapıtların adı bilinmekle birlikte 
beraber günümüze ulaşamamıştır.

Şeyh Bedreddin’in bugün geniş kitlelerce tanınması-
nın en önemli sebeplerinden biri Nazım Hikmet’in 
“Şeyh Bedreddin Destanı” adlı eseridir. Nazım Hik-
met nasıl etkilenip böyle bir eser yazdıysa, modern 
Türk aydınları Şeyh Bedreddin’i sınıf mücadelesinin 
öncüsü ve Osmanlı otoritesine isyan ederek sosyal bir 
düzen kurmak isteyen bir devrimci gibi görmektedir-
ler. Bu düşünce Bizanslı tarihçi Dukas’ın Börklüce 
Mustafa isyanı ile ilgili yazdıklarına dayanır. Dukas 
buradan çıkardığı yorumla Şeyh Bedreddin “ Ben se-
nin emlakine tasarruf edebildiğim gibi sen de benim 
emlakime aynı surette tasarruf edebilirsin” diyerek 
ortak mülkiyeti savunmakta ve bu söylemle köylüleri 
yanına çekmekteydi. Bedreddin’in öğretisi, tasavvuf 
çerçevesi içinde, her bakımdan toplumcu bir karakter 
taşıyor. Şit bir toplum kurarak tüm zenginlikleri halka 
arasında paylaştırmak, böylece çelişkileri, karşıtlıkla-
rı ortadan kaldırmak amacıyla köylüleri soylu sınıfa 
karşı ayaklandırmak fikri Vâridât’ta üstü kapalı şekilde 
ima ediliyor. Bedreddin, Vâridât’ta Kuran-Kerim’de 
Taha suresinin yüzbeşinci âyeti olan “Ey Muhammed! 
Sana dağları sorarlar; de ki: “Rabbim onları ufalayıp 
savuracak, yerlerini düzi kuru bir toprak haline getire-
cek, orada ne çukur ne tümsek göreceksin.”
Bedreddin bu âyeti şöyle yorumluyor: Bu âyetle veri-
len haber, zamanın sonunda Hakk’ın görüneceğine, 
birliğin genelleşeceğine; egemenliğin, üzerinde eğrilik 
bulunmayan Hakk’ta toplanacağına; sıfat dağlarının 
ortadan kalkacağına; o çağı hükmü altına alan varlı-

ğın, bütün yaratıkları da çağırarak, tam birliği kuraca-
ğına; onu gizleyen büklüm ve kıvrımların açılacağına; 
gökleri ve kendi sıfatlarının belirlediği varlıkları, Rah-
man adı verilen Hakk’ın hükünleri kabul ettirmek 
için yumuşatacağına işarettir.   

Bedreddin’in toplumculuğu, sürgün olarak gönderil-
diği İznik’te başlıyor. Tanrı, dünyayı yarattı ve insan-
lara verdi. Şu halde dünyanın toprağı ve bu toprağın 
bütün ürünleri insanların ortak malıdır. İnsanlar eşit 
olarak yaratılmıştır. Birinin mal toplayıp öbürünün aç 
kalması Tanrının amacına aykırıdır. Ben, senin evinde 
kendi evim gibi oturabilmeliyim. Sen benim eşyamı 
kendi eşyan gibi kullanabilmelisin. Çünkü bütün 
bunlar hepimiz içindir ve hepimizindir.

Bedreddin’in yaydığı diğer önemli fikir ise, dinler 
arasında fark olmadığı, bütün dinlerin eşit ve benzer 
ilkeler üzerine kurulduğudur. Kendisi İslam âlimi ol-
makla birlikte annesi, eşi ve gelini iman edip Müslü-
manlaşmış Hıristiyanlardır. 

Bedreddin, aile konusundaki düşüncelerini şöyle an-
latmaktadır: Her şey çift olarak yaratılmıştır. Canlılık 
ve devim (hareket), olumlu ve olumsuz güçlerin ilgi-
sinden doğar. İnsanlık, kadınla erkeğin birleşmesinin 
ürünüdür. Nikâhlı kadınlar mal ortaklığının dışında 
tutulmamalıdır. Karı koca birliği dışında kalan her şey 
ortak mal olmalıdır.

Din konusunda.Bedreddin’in fikirleri birleştiricidir. 
Tanrı insanlara akıl verdi. Herkes, Tanrıyı aklının er-
diğince kavrayabilir. Düşünce ve vicdan özgürlüğü, 
doğal düzenin ürünüdür. Ayrılıklar din adamlarının 
işleri karıştırmasından doğmuştur. Bunlar ortadan 
kaldırılırsa bütün dinler bir olur.

Bedreddin, devlet yönetimi kosununda demokrasiyi 
yeğliyor: Hükümet, seçimle kurulmalıdır. Ulus, tam 

bir özgürlük içinde oyunu kullanabilmelidir.

Bedreddin’in açık saçık maddeciliği, 
tasavvuf konusundaki düşünceleriy-
le büsbütün belirmektedir: Örneğin, 
varsayılan ölüm ötesi (ahret) üstü-
ne hemen bütün tasavvuf bilginle-
ri sustukları, gerçek düşüncelerini 
açıklamak gücünü gösteremedikleri 

halde Şeyh Bedreddin, Vâridât adlı 
yapıtında korkusuzca ve açık yürekle 
şunları söylemektedir: Ruhlar, mad-
delerde bulunan güçlerden ibaret-
tir. İnsanı iyiliğe sürükleyen kendi 
gücü melek, kötülüğü sürükleyen 
kendi gücü de şeytandır. Deccal, 
Dabbe, Mehdi’nin görünmesi gibi 
kıyamet belirtileri yüzyıllardan beri 
boşuna beklenmiştir, bundan sonra 
da boşuna beklenecektir. Vücut zerre-

ciklerinin bir kez dağıldıktan sonra yeniden bir araya 
gelmesine ve cesetlerin yeniden dirilmesine imkân 
yoktur. Kitaplarda tanımlanan cennet ve cehennem 
bir düşçülük ürünüdür.

Bedreddin, ibadet konusunda da şunları söylemekte-
dir: İbadet, bütün namazlar ve niyazlar, ahlakın dü-
zeltilmesi, içyüzün arınması içindir. Gerçek ibadetin 
hiç bir koşulu, sınırı, biçimi yoktur. İbadet, hangi bi-
çimde yapılırsa yapılsın, Tanrının isteğine uygun olur.

Bedreddin’in bu düşüncelerinin kökü, tasavvuf dü-
şüncesindedir. Bedreddin’de, Thomas More gibi ası-
larak öldürülmüştür. İkisi arasında şu önemli ayrım 
vardır: More, çağına göre geri düşüncesinden, aşırı 
Katolikliğinden ötürü; Bedreddin, çağına göre ileri 
düşünüşünden, aşırı toplumculuğundan ötürü asıl-
mıştır.              

Sonuç Olarak
Balkanlarda geniş bir hayran kitlesini bulunan ve bu 
kitlenin çoğunluğunun merkeze uzak çizgide olması, 
ayrıca Şeyh Bedreddin’in Rumeli gazi çevresindeki 
nüfuzu, Fetret devrinden kalan bütün pürüzleri or-
tadan kaldırarak, tam teşekküllü bir merkeziyetçi 
devlet kurmak isteyen I.Mehmed için potansiyel bir 
tehlike idi. Dolayısıyla bütün bu nedenler göz önüne 
alındığında, I.Mehmed’in, merkezî otorite için ciddi 
bir tehlike teşkil eden Şeyhi ortadan kaldırması, gayet 
tabii idi. Nihayet, Börklüce Mustafa ve Torlak Ke-
mal isyanlarının bastırılmasından sonra, söz konusu 
asilerin kötü akıbetlerini öğrendikten sonra, vaktiyle 
kazasker iken, resmi görevi gereği de olsa bu asilerle 
temasta bulunması, sıranın kendisine gelmiş olduğu-
nu düşündürmüş olacak ki, Şeyh Bedreddin, başına 
buyruk hareket ederek İznik’ten ayrılıp Rumeli’ye 
geçmiştir. Şeyh’in bu hareketi ve Rumeli güzerga-
hında, yukarıda bahsedilen yerlerde etrafına insan 
kitlesinin toplanması, I.Mehmed için uygun bir fırsat 
doğurmuştu.

Kaynaklardan çıkan sonuç, Şeyh Bedreddin’in idam 
sebebi olarak, onun temsil ettiği merkeze düşman 
kuvvetlerin, merkezi otorite ile olan mücadelesi ola-
rak kabul edilmesinin daha doğru bir yorul olacağı 
yönündedir. Bununla beraber, tarihlerimizdeki Şeyh 
Bedreddin olayı, devletin, gazi kültüründen impara-
torluk sürecine geçişi sırasında yaşanan sancıların ilk 
ciddi örneğidir. Dolayısıyla Şeyh Bedreddin, içerisin-
den çıktığı toplum, hareket ve faaliyetleri, müttefik ve 
mücadelesi ile uzlaştırmacı kişiliği, onun bir zındık ve 
asi olarak ilan edilmekten ziyade, tam bir gazi kimliği 
içerisinde incelenmesi, tarihi hadiselerin akışına daha 
uygun olacaktır.

Banu DALAMAN
Türkiye Araştırmaları Başkanı
İstanbul Aydın Üniversitesi
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İstanbul Aydın Üniversitesi’nde
Uluslararası

Yaz Okulu
Duke Üniversitesi ve Rutgers Üniversitesi’nden 45 öğrenci ve 5 öğretim üyesi, 
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde “Turkish Studies” Uluslararası Yaz Okulu’na 
katıldı. Bu ana başlık altında, bu yılın konusu, “Değişen Dünyada Değişen 
Türkiye” adını taşıyordu. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde, üç üniversitenin 
işbirliğinin yanı sıra MÜSİAD, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Bayram-
paşa Belediyesi, Bağcılar Kaymakamlığı ve İstanbul Modern Sanat Mü-
zesi de katkı sağladılar.

İlk iki günü ekonomi ve politikaya, üçüncü günü Türk kültürü 
ve sanatına ayrılan program, Boğaz sularında gezinirken ye-
nilen bir akşam yemeği ile sona erdi. Katılımcılar, program 
hakkında memnuniyetlerini ifade ederken Türkiye hakkında 
edindikleri bilgilerle Türkiye’ye bakış açılarının değiştiğini 
ifade ettiler.

ABD’nin iki seçkin üniversitesi Duke Üniversitesi ve 
Rutgers Üniversitesi’nde öğrenim gören dünyanın farklı 
ülkelerine mensup 45 öğrenci ve 5 öğretim üyesi, İs-
tanbul Aydın Üniversitesi’nde “Turkish Studies” Ulus-
lararası Yaz Okulu’na katıldı. Bu ana başlık altında, 
bu yılın konusu, “Değişen Dünyada Değişen Türkiye” 
adını taşıyordu.

Bu etkinliğin gerçekleş-
mesinde, üç Üniversite-
nin işbirliğinin yanı sıra 
MÜSİAD, Türk Dün-
yası Belediyeler Birliği, 
Bayrampaşa Belediyesi, 

Bağcılar Kaymakamlığı 
ve İstanbul Modern Sanat 

Müzesi de katkı sağladılar. Verilen 
bu destek, akademik girişimlerde yerel yönetimlerin 
ve sivil toplum kuruluşlarının ne denli aktif ve öncü 
olabileceğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

İstanbul’da 4 gün geçiren öğrenciler, birinci gün 
MÜSİAD’ın davetlisi olarak genel merkez binasın-
daki seminere katıldılar. Genç MÜSİAD’ın da katıl-
dığı bu seminerde, MÜSİAD Dış İlişkiler Komisyon 
Başkanı Şevket Can TÜLÜMEN ’in konuşmasının 
ardından Genç MÜSİAD Dış İlişkiler Başkanı Yunus 
Kılıç ve Başkan Yardımcısı Merve YARAR, kurumla-
rını tanıtan ve Türkiye ekonomisi içinde sivil toplum 

girişimlerinin önemli işlevine ve son yıllarda kazanı-
lan ivmeye değinen bilgiler aktardılar.

Programda genel olarak Türkiye’nin yeni dönem 
ekonomi politikası, MÜSİAD’ın AB üyelik sürecine 
bakış açısı ve Orta Doğu’daki sosyal ve siyasi değişim 
hareketleri tartışıldı.

Seminerin, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik 
durumu ve geleceğe yönelik projeksiyonlarını konu 
alan bölümü, MÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı 
Dr. Hatice KARAHAN PİŞKİN tarafından verildi. 
Bu bölüm, gerek Can TÜLÜMEN’in katkıları gerek 
Duke Üniversitesi ve Rutgers Üniversitesi öğrencileri-
nin birbiri ardına sordukları sorularla çok enerjik ve 
enteraktif seminer ortamı yarattı.
Seminerin ikinci günü İstanbul Aydın Üniversitesi 
Florya Kampüsü’nde başladı. Prof. Dr. Veysel ULU-
SOY, Yrd. Doç. Dr. Filiz KATMAN ve Stanford Uni-
versity in Berlin Jean Monnet Profesörü Dr. Ulrich ‘in 
seminerlerinin ardından, diplomat ve eski Milletvekili 
Onur ÖYMEN, Türk Dış Politikası ve ABD ilişkileri 

konulu bir konuşma yaptı ve öğrencilerin sorularını 
yanıtladı. İkinci bölüm semineri ise Bağcılar Kayma-
kamı Sn. Veysel YURDAKUL tarafından, kayma-
kamlık ofislerinde gerçekleştirildi. Seminerin konu-
sunu Türk Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği teşkil 
ediyordu. İkinci günün akşamı öğrenciler Beyoğlu 
ve İstiklal Caddesi’nin canlı ortamında bulunabilme 
şansına sahip oldular.

Üçüncü gün öğleden önce öğrenciler tarihi yarıma-
dada kendi profesörleri ve İAÜ rehber öğrencileriyle 
birlikte bir kültür gezisi yaptılar. Bir sonraki adımda 
öğrenciler, İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde, ken-
dileriyle birebir ilgilenen iki müze rehberi eşliğinde 
Türkiye’deki sanat akımlarının tarihçesini, örnekleri-
ni ve sanatçılarını tanıma fırsatı buldular.

İlk iki günü ekonomi ve politikaya, üçüncü günü 
Türk kültürü ve sanatına ayrılan program, Boğaz su-
larında gezinirken yenilen bir akşam yemeği ile sona 
erdi.
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Ortadoğu ülkelerinde gerginliklerin yaşandığı şu günlerde, bölgenin 
hassas dengeleri, Türkiye’nin genel seçim sonrasındaki durumu, AB 
politikaları, Avrupa ve ABD gözünden Türkiye’ye bakış gibi pek çok 
konu, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Uluslararası Yaz Okulu’nda ele 
alınıyor. ABD’deki Duke Üniversitesi’nden gelen 50 öğrenci ve aka-
demisyen, İAÜ öğrencileri ve akademisyenleriyle buluşarak bilgi ve 
görüşlerini paylaşıyorlar. Onlara, CHP millet vekili Onur Öymen, 
Bağcılar Kaymakamı Veysel Yurdakul ve Arı Hareketi yetkilileri de 
katılıyorlar.

Yaz Okulu’nun en ilginç yönlerinden biri, seminerlerin kapalı bir sa-
lonla sınırla kalmayıp, İstanbul’un tarihi yarımadasındaki müzelere, 
kamu yönetim ofislerine, İstanbul Modern’e ve Boğaziçi’nin mavilik-
lerine kadar uzanan çok çekici mekanlarda gerçekleştirilmesi. Progra-
ma katılanlar İstanbul’un tarihi ve modern dokusunu yakından izler-
ken, seminer konularını interaktif biçimde takip edebilecekler.

Seminer içerikleri, kısa süre içinde bir kitapta toplanarak ilgilenenlerin 
yararlanmasına sunulacak. Yaz Okulu’nun yabancı konuk öğrencileri-
nin okudukları Duke Üniversitesi, eğitim öğretim kalite sıralamasın-
da, ABD’nin dokuzuncu ve dünyanın on dördüncü üniversitesi olma 
ayrıcalığına sahip. Bu ekibe, ayrıca, Stanford University in Berlin öğ-
retim üyesi ve Jean Monnet Profesörü Dr. Ulrich Brückner de katılmış 
bulunuyor. Öğrencilerin sertifikaları, Yaz Okulu’nun kapanış gecesin-
de, Boğaziçi’nin serin suları üzerinde yapılacak tekne gezisi sırasında 
İAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan SAYGIN tarafından verilecek. 
Türkiye Çalışmaları (Turkish Studies) ana başlığı altında yapılan bu 
programlar her yaz farklı bir konu ile tekrarlanacak ve İstanbul Aydın 
Üniversitesi’nin uluslararası akademik girişimlerinde önemli bir refe-
rans oluşturacak.

Kampus içinde 20 nobel adayı seçkin fakültesi, 350’den fazla akademik programı, 36 bin öğrencisi ile Ka-
liforniya Üniversitesi’nin “öğrenci şehri” olarak tasarlanmış UC Berkeley yalnızca yaz aylarında kapılarını 
açıyor. UC Berkeley, tüm dünyadan her yıl yalnızca bin 200 öğrenciye yaz okulu olanağı sunuyor. Öğren-
cilerin akademik deneyimlerini daha yüksek düzeye çıkarabilmek için bir fırsat olan Berkeley Yaz Okulu, 
Amerikan kültürünü öğrenmek ve büyüleyici bir çevrede ABD’den ve diğer ülkelerden arkadaşlar edinmek 
için kaçırılmayacak bir imkan yaratıyor. 9

Berkeley Yaz Okulları, her yaz 70 bölümde sunduğu 500’den fazla farklı ders ile öğrencilerin İngilizce 
alanındaki akademik ve profesyonel hedeflerini karşılamakta ve gerçekleştirdikleri projelerle İngilizce dil 
becerilerini toplum içinde kullanma olanağı sağlamaktadır.

“UC Berkeley Yaz Programları ve İstanbul Aydın Üniversitesi İşbirliği” hakkında bilgi almak isteyen tüm 
Türkiye Üniversiteleri’nden istekli öğrenciler “Uluslararası Akademik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü” 
ile irtibata geçebilir.

Değişen Dünya, Değişen Türkiye

Avrupa, Amerika ve Asya’da bulunan çok sayıda üniversite ile yaptığı ulusla-

rarası anlaşmalar sonucunda yüksek öğrenime katkılarına devam eden İstan-

bul Aydın Üniversitesi dünyanın birinci sıradaki devlet üniversitesi Univer-

sity of California Berkeley ile yaz okulları işbirliği anlaşması yaptı.  

UC Berkeley ile tüm programlarda yaz okulları işbirliği anlaşması yapan İs-

tanbul Aydın Üniversitesi, yüksek öğrenim gören Türk gençlerine dünyanın 

en prestijli okullarından birisinde eğitim alma şansını verdi. 

İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, kısıtlı sayıda kontenjan 

için ülkemizden yapılacak başvuruların İstanbul Aydın Üniversitesi tarafın-

dan yönlendirileceğini söyledi. Başkan Mustafa Aydın, “Ülkemize ve yüksek 

öğrenim gençlerine büyük hizmet olan bu işbirliği sayesinde; gençlerimiz, 

profesyonel yaşama atıldıklarında iş dünyasının beklentilerini karşılayacak 

olan bir deneyimi özgeçmişlerine eklemiş olacaklar” diye konuştu.

UC Berkeley

İstanbul Aydın Üniversitesi

Öğrencilerine YAZ OKULU’nda da ABD Fırsatını 

Sunuyor!
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Suriye, yıllardır sosyalizmin etkisinde şekillenmiş, 
Anayasa’ya göre laik bir devlet. Esad ailesi rejimi geç-
tiğimiz 41 yıllık iktidarında açıkça mezhebe dayalı 
politikalar izlemekten kaçındı. Berlin merkezli Bi-
lim ve Politika Vakfı’ndan Ortadoğu uzmanı Volker 
Perthes, yine de iktidara yönelik protestoların dinî ve 
etnik gerginliklere yol açabileceğini söylüyor ve özel-
likle Suriye’deki dinî azınlıkların endişelerine dikkat 
çekiyor.

Perthes, “Dini azınlıklar, Esad rejiminin çöküşünün 
uzun ve kanlı bir süreç olmasından, iç savaş benzeri 
çatışmalar yaşanmasından ve bu süreçte mezhepsel 
gerginliklerin tırmanmasından endişe ediyorlar. Ça-
tışmaların yanı sıra intikam eylemlerinin yaşanmasın-
dan da çekiniyorlar” diyor.

Alevilerin Endişesi
Perthes özellikle de Alevilerin, Esad’ın Alevi olması 
nedeniyle intikam eylemlerinin hedefi olabileceğini 
belirtiyor ve babası Hafız Esad gibi Beşar Esad’ın da, 
hükümet, ordu ve istihbaratta kilit noktalara Alevileri 
getirdiğine dikkat çekiyor: “Daha şimdiden iktidarın 
ateşi biraz körüklediğini görüyoruz. Coğrafi açıdan 
Sünni köylerin yakınındaki Alevi köyler silahlandırı-
lıyor. Bunlar çok tehlikeli eğilimler ve rejimden pay 
alamayan azınlıkların sıradan mensupları da korku 
içinde. Ve bu haklı bir korku.“

Protestoların başlamasından bu yana Suriye yönetimi 

durdurulması gereken silahlı bir ayaklanma yaşandı-
ğını iddia ediyor. Hükümet huzursuzluklardan dış 
güçleri sorumlu tutuyor. İslamcılar, Selefîler ve hat-
ta bazen Lübnanlılar da suçlanıyor. Suriye uzmanı 
gazeteci Kristin Helberg, Suriye yönetiminin, halkın 
mezhepsel çatışma korkularıyla adeta oynadığını ve 
bunun göstericilerin öfkesini daha da artırdığını söy-
lüyor. Helberg, “Göstericiler, sloganlarıyla, afişleriyle 
Suriye halkının birliğini istediklerini, mezhepsel ay-
rılıklara karşı olduklarını, tüm mezhep gruplarıyla 
birlikte reform ve değişiklik istediklerini göstermeye 
çalışıyorlar” şeklinde konuşuyor.

Halkın %70’İ Sünniler’den Oluşuyor
Suriye halkının yüzde 70’ini Sünni Müslümanlar 
oluşturuyor. Aleviler, Dürzîler ve İsmailîlerin oranı ise 
yüzde 20 civarında. Halkın yüzde 10’u da Hrıstiyan-
lardan oluşuyor. 

Buna ek olarak Irak’ta baskıdan kaçarak Suriye’ye ge-
len Iraklı Hristiyanlar da var. Esad rejimi devrilirse ye-
niden sürgün yollarına düşmekten korkuyorlar. Baba 
Hafız Esad da oğlu Beşar da iktidarları döneminde 
ülkede köktendinci akımları kontrol altında tuttu, 
bastırdı. Ortadoğu uzmanı Volker Perthes, Esad reji-
minin Lübnan’daki Hizbullah ve Filistin’de Hamas’a 
verdiği desteğe rağmen bu grupları Suriye içine sok-
mayarak pragmatik bir politika izlediğine dikkat çe-
kiyor.

ABD, Şii Militanlara Karşı Harekete Geçiyor
Amerika Savunma Bakanı Leon Panetta, Irak’taki 
Amerikan kuvvetlerinin İran’ın silahlandırdığı Şii 
militanlara karşı tekyanlı eyleme geçeceğini açıkladı. 
Bağdat yakınlarındaki bir Amerikan üssünde konuşan 
Panetta saldırıların devam etmesi halinde Amerika’nın 
seyirci kalamayacağını ve karşılık vereceğini söyledi. 
Geçen ay Irak’ta Şii militanların düzenlediği saldırı-
larda 14 Amerikan öldü. Haziren, son üç yıldır Ame-
rikan askerlerinin en çok kayıp verdiği ay oldu. Bu ay 
da biri Pazar günü olmak üzere üç Amerikan askeri 
öldürüldü. Irak’taki Amerikan kuvvetlerinin komuta-
nı Orgeneral Lloyd Austin de Iraklı Şii militanların 
İran’dan aldıkları silahları daha etkili biçimde kullan-
maya başladıklarını söyledi.

Irak’ta halen 45 bin Amerikan askeri var. Irak’la Ame-
rika arasında yapılan bir güvenlik anlaşması uyarınca 
askerlerin tümünün 31 Aralık tarihine kadar çekilme-
si gerekiyor. Ancak Amerikalı ve Iraklı yetkililer, Ame-
rikan birliklerinin çekilmesinin ardından güvenliğin 
tam olarak sağlanamamasından kaygı duyuyor. Panet-
ta, Bağdat’ta Başbakan Nuri elMaliki ile de görüştü ve 
Şii militanlara karşı daha etkili önlem almasını istedi.
Panetta, görüşme öncesi önce yaptığı açıklamada 
elMaliki’yi, Amerikan kuvvetlerinin kalış süresini uza-
tıp uzatmama konusunda da bir karar vermeye teşvik 
edeceğini belirtti.

      Suriye’de
“Mezhep Çatışması” Korkusu
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 AB, borç krizi ile mücadele kapsamında 

toplantı üzerine toplantı yapıyor. Avrupa Konseyi 
Başkanı Van Rompuy, birliğin üst düzey yetkililerini  

         Brüksel’de topladı. Krizin şimdi de İtalya’ya sıçrama-
sından endişe ediliyor.

AVRUPA BİRLİğİ
BORç KRİZİYLE 
BOğUŞUYOR

Christoph Hasselbach - Danhong Zhang
Euro Bölgesi’nde yine alarm zilleri çalıyor. Avrupa Konseyi Başkanı Her-
man van Rompuy, Avrupa Birliği’nin üst düzey ekonomi yetkililerini krizi 
görüşmek üzere Brüksel’de topladı. Van Rompuy, Avrupa Merkez Bankası 
Başkanı Jean-Claude Trichet, Euro Grubu Başkanı Jean-Claude Juncker, Av-
rupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso ve AB’nin Ekonomik İşlerden 
Sorumlu üyesi Olli Rehn’i borç krizini görüşmek üzere toplantıya çağırdı. 
Diplomatlar, toplantının ana gündem maddesinin İtalya’nın karşı karşıya bu-
lunduğu borç krizi tehdidi olduğunu bildiriyor.

İtalya Endişelendiriyor
Bu üst düzey toplantıdan sonra Euro Bölgesi’ndeki 17 ülkenin ekono-
mi ve maliye bakanları da Brüksel’de buluştu. Yunanistan’a ikinci kurtar-
ma paketinin görüşüldüğü bakanlar toplantısında ayrıca, kamu borç yükü 
Yunanistan’ın ardından en yüksek ikinci ülke olan ve siyasi istikrarsızlığın 
sürdüğü İtalya da masaya yatırıldı. 10 yıl vadeli İtalya tahvilinin faizi son 
dokuz yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca kredi derecelendirme kuruluşu 
Moody’s, Portekiz’in kredi notunu dört kademe indirerek yatırım yapılabilir 
seviyenin altına çekti.

Avrupa Merkez Bankası’nın Euro Bölgesi Kurtarma Fonu’nun hacminin 
ikiye katlanarak 1,5 trilyon euroya çıkarılmasını istediği yönünde söylen-
tiler artıyor. Yunanistan’ın mali açıdan kendi ayakları üzerinde durabileceği 
yönündeki şüpheler de giderek güçleniyor. Yunan Maliye Bakanı Evangelos 
Venizelos, beklentilerini dile getirirken,  “Sadece Yunanistan konusunda de-
ğil, tüm Euro Bölgesi ve çevresinde çok güçlü ve net bir istikrar mesajına 
ihtiyacımız var.” şeklinde konuşuyor.

İtalya konusunda gelen kötü haberler, bugüne kadarki borç krizinde yeni 
bir döneme geçildiğinin göstergesi olabilir. Zira İtalya, Euro Bölgesi’nde 
Almanya ve Fransa’dan sonraki üçüncü büyük ekonomi ve Yunanistan ile 
Portekiz’den çok daha ağırlığı olan bir ülke. Şimdi “acaba İtalya’nın da mı 
kurtarılması gerekecek?” şeklinde sorular artıyor. Almanya Federal Maliye 
Bakanı Wolfgang Schäuble, bu tür spekülasyonlara kulak asılmaması gerek-
tiği görüşünü savunuyor. Schäuble, “İtalya, bütçe konusunda zorlu kararlar 
aşamasında. Ancak İtalya Maliye Bakanı’nın sunduğu bütçe tasarısı gayet 
ikna edici ve benim de İtalya’nın doğru kararları alacağı konusunda bir şüp-
hem yok. İtalya doğru yolda.” ifadelerini kullanıyor.
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Turquie Diplomatique

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarına Eleştiri
Gerçek şu ki, İtalya, gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 120’sine varan borç dağı ile Batı ekonomileri içinde en sorunlu 
ülkeler arasında önde geliyor. Bu arada Avrupa Birliği içinde kredi derecelendirme kuruluşlarına yönelik eleştiriler de 
artıyor. AB Komisyonu’nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Michel Barnier, uluslararası yardım alan ülkelerin kredi derecelen-
dirme kuruluşları tarafından değerlendirmeye tabi tutulmasının yasaklanmasını önerdi. Alman Bakan Schäuble ise Euro 
Bölgesi’nin bu konuda bir karar alamayacağını belirtse de getirilen eleştiriye katıldığını kaydetti. Schäuble “İstismar olup 
olmadığı konusunda tüm seçenekler denetlenecek. Geçen hafta bir kredi derecelendirme kuruluşunun Portekiz konusunda 
açıkladığı bir değerlendirme, tamamıyla hatalı olarak algılandı, zira notu düşürülen Portekiz aslında uzlaşılan 
tüm adımları hayata geçiriyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının oligopolünü engellemek için neler 
yapılabileceğinin incelenmesi gerek.” şeklinde konuştu.

İkinci Paketin Nasıl Oluşturulacağı Belirsiz
Euro ülkelerinin öncelikli gündem maddesi, Yunanistan’a ikinci yardım paketi. Bakanlar, borç 
krizinin yayılmasını önlemek amacıyla ülkeye hızlı bir şekilde yeni bir yardım paketi hazır-
lanmasından yana. Fakat 120 milyar euro tutarında olabileceği bildirilen paketin nasıl oluş-
turulacağı konusunda görüş ayrılıkları sürüyor. Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi ülkeler, 
ikinci kurtarma paketine Yunan tahvillerinin vadelerini gönüllü olarak uzatmak suretiyle özel 
bankaların da katılmasını istiyor. Avusturya Maliye Bakanı Maria Fekter, bu konuda devlet mü-
dahalesinin olmayacağını, özel sektörün gönüllü hareket etmesini beklediklerini, devlet olarak baskı 
uygulanmasının Avrupa finans piyasalarına güveni sarsacağını söylüyor. Fakat hükümetlerin bankaların 
gönüllü olarak bazı taleplerinden vazgeçmelerini nasıl sağlayacağı halen belirsizliğini koruyor.

Tüm Ülkeler Tasarruf Etmeli
Avrupa’nın Euro Bölgesi’ni savunmaya hazır olduğunu vurgulayan Hollanda Maliye Bakanı Jan Kees de Jager, tüm yardım tartışmaları 
sırasında asıl hedefin unutulmaması gerektiğine dikkat çekiyor ve “Euro Bölgesi’ndeki tüm ülkeler tasarruf etmeli ve ekonomilerini 
reformdan geçirmeli. İlerleme ancak böyle sağlanabilir.” diyor.

İlerlemenin yeterli derecede hızlı olup olamayacağı ise belirsiz. Piyasaların güveni tekrar sağlanırsa, Avrupalıların endişeleri azalacak. Fakat bu gerçekleşmediği takdirde 
hangi senaryonun uygulanacağı konusunda maliye bakanları açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Yunanistan İkinci Yardım Paketini Bekliyor 
Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamaları, Euro Bölgesi politikacılarının 
planlarını alt üst etti. Yunanlar, iflastan bir kez daha kıl payı kurtuldu. Aslında 
Avrupa Merkez Bankası, AB Komisyonu ve IMF uzmanları, Yunanistan’a zayıflarla 
dolu bir karne vermişti. Bu nedenle para musluğunun kesilmesi gerekiyordu. Ancak 
Yunan hükümeti son anda, yardım paketinin beşinci kredi diliminin serbest bırakıl-
masını sağlayan 78 milyar euroluk bir tasarruf ve özelleştirme programını Meclis’ten 
geçirdi. Yunanistan’ın borç batağında boğulmamak için eylül ayına kadar alabileceği 
toplam tutar 12 milyar euro. Ardından sonraki yeni denetlemelere ve kararlara sıra 
gelecek.

Eylül ayında Atina’daki durumun değişmesi beklenmiyor. Resesyon nedeniyle, vergi 
gelirleri giderek düşüyor, maaşlardaki kesinti nedeniyle özel tüketim azalırken, re-
sesyon daha da kötüleşiyor. AB, Yunanistan’a yeniden finansman konusunda daha 
uzun vade garanti etmek ve yapısal reformlar için zaman sağlamak amacıyla, 120 
milyar euroluk yeni bir yardım paketini ele alacak. Unicredit’in baş iktisatçısı And-
reas Rees için bu paket büyük öneme sahip: “Bu program muhtemelen 2014’ün 
sonuna kadar sürecek ve Yunanistan, reformları yerine getirebildiğini ve reformların 
yüksek oranlı ekonomik büyüme sağlayarak olumlu etki yarattığını gösterebilmek 
için 2 yıllık bir süreye sahip olacak.“

Özelleştirme Programı Ne Kadar Etkili?
AB’nin tahminlerine göre, Yunanistan’ın kamu borçları 2012 yılında yurt için gayri 
safi hâsılanın yüzde 160’ı üzerinde olacak. Dolayısıyla iddialı özelleştirme progra-
mının çok fazla yardımcı olması beklenmiyor. Bu nedenle, Max Otte gibi iktisatçı

lar, Yunanistan’a verilen kredilerin vadelerinin uzatılmasını ve bankaların kurtarma 
programına katılmaya zorlanmalarını istiyor.
Otte, “Borç affı olmalıdır. Suçlu olanlar, bilgi sahibi alacaklılar olarak paralarını 
verenler de sorumluk yüklenmelidir. Bu sadece sembolik ölçülerde gerçekleşiyor” 
diyor.

Standard & Poor’s’un Açıklaması Planları Alt Üst Etti
Alman özel bankaları ve sigorta şirketlerinin ikinci yardım paketine katılımı konu-
sunda büyük çabalar sonucu elde edilen uzlaşıyla gelen umut, kredi derecelendirme 
kuruluşu Standard & Poor’s’un yaptığı bir açıklamayla yok oldu. Standard & Poor’s, 
bankalar Yunanistan’ı kurtarma sürecine gönüllü olarak katılsa ve Yunanistan’ın 
devlet tahvillerinin vadelerini gönüllü olarak uzatsalar bile bunu temerrüt yani öde-
mede gecikme olarak kabul edeceğini açıkladı. Bu da Avrupa Merkez Bankası’nın 
Yunan devlet tahvillerini artık banka kredileri için bir güvence olarak kabul edeme-
yeceği anlamına geliyor. Bu durum, Yunan bankacılık sisteminin çöküşüne ve en 
kötü durumda Euro Bölgesi’nde geniş kapsamlı bir çöküşe neden olabilir.

Almanya Özel Bankaların Katılımını İstiyor
Politikacılar bu nedenle, ikinci bir yardım paketinin kararlaştırılması durumunda, 
bankaların katılımı konusunda çekimser. Ancak bu da riskli bir durum. Çünkü 
örneğin Federal Alman Meclisi, yeni bir yardım paketine sadece özel yatırımcıların 
da pakete katkıda bulunması şartıyla onay verdi. Bu nedenle, müzakereler, yine 
sıfırdan başlıyor ve karar süreci eylül ayına kadar devam edecek.
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Ülkemizde bulunan meslek yüksekokullarının nerdeyse tamamının (%80) turizm eğitimi verdiğini belirten İstanbul Aydın Üni-
versitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı Banu DALAMAN, Türkiye’de turizm mesleğinin iki yıllık yüksek öğrenimi gerek-
tiren bir meslek olarak yerleştiğini ifade etti. Yine araştırmanın sonucuna göre turizm yüksek öğrenimi gören öğrencilerin yaklaşık 
dörtte üçü (%72) iki yıllık meslek yüksekokullarında eğitim görmektedirler. 
 
Turizm eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının nerdeyse tamamı (%88) devlet kurumlarından oluşurken, Vakıf üniversite-
lerinin turizm eğitimine yönelmedikleri tespit edilmiştir. Turizm eğitimi alan öğrencilerin tercihen %60’lık bölümü konaklama, 
otelcilik eğitimini tercih ettikleri görülürken,  acentecilik, gastronomi, yeme içme ve rehberlik turizm öğrencileri tarafından az da 
olsa tercih edilen diğer bölümlerdir. 
 
Raporu oluşturan verilerin TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ve MEB’den sağladıkları bilgilerden oluştuğunu ifade eden DA-
LAMAN; “Henüz yayınlanmamış veriler oluşturulurken, geçmiş yıllara ait bilgilerden yararlanılmış ve orantılı düzen yöntemi 
kullanılmıştır.” dedi. 
 
Raporun detaylarında ise enteresan bilgilere ulaşıldığını belirten Zeynep Banu DALAMAN; “Türkiye’de yüksek öğrenim gören 
öğrencilerin ancak % 3’ü turizm eğitimi almaktadırlar. Bu öğrencilerin yüzde 72’si 2 yıllık meslek yüksekokullarında eğitim gö-
rürken, geri kalan %28’lik bölüm dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin ilgili bölümlerini tercih etmektedirler. Türkiye’de yüksek 
öğrenim kurumlarının yüzde 64’ünde turizm eğitimi verilmektedir.” dedi.

Banu DALAMAN rapora ilişkin detayları verdiği konuşmasında turizm eğitimine en çok önem veren illeri de sıraladı. DALA-
MAN: “Turizm eğitim veren yüksek öğrenim kurumları olarak meslek yüksekokulları, yüksekokullar ve fakülteler 3 büyük ilde 
yoğunlaşmıştır: İstanbul, Ankara ve Antalya. Diğer turizm illeri olan Nevşehir, Konya, Mersin, Balıkesir, Muğla, Aydın, Eskişehir 
üniversitelerinde turizm eğitimi veren diğer önemli illerdir. Türkiye’de 67 ilde turizm eğitimi veren yüksek öğrenim kurumu 
bulunmaktadır.” dedi. Turizm eğitiminin hiç verilmediği, yüksek öğrenim kurumu olmayan iller ise Manisa, Burdur, Osmaniye, 
Karaman, Bayburt, Batman, Kilis,  Siirt,  Şırnak,  Ağrı, Bingöl, Hakkari, Muş ve Tunceli.

İstanbul Aydın Üniversitesi
Turizm Eğitimini Araştırdı

İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ve Turizm Araştır-
maları Derneği işbirliğiyle hazırlanan “Yüksek Öğrenimde Turizm Eğitiminin 

Durumu Raporu” İAÜTAM Başkanı Zeynep Banu DALAMAN tarafından açık-
landı. 

Turizm eğitimine en çok önem veren iller; İstanbul, Ankara ve Antalya 
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İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye’nin kırkbeş ayrı noktasında
yirmibeş bin üniversite adayına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verdi.

    Ücretsiz Danıştılar
“GELECEKLERİ AYDIN”landı!

Üniversite sınavlarına giren tüm öğrenciler tercih dönemlerinde meslekler hak-
kında, şehirler hakkında ve üniversiteler hakkında çelişkiler yaşıyorlar. Ailelerin ve 
öğrencilerin kafalarındaki sorularını rehber öğretmenler çözüyorlar. İstanbul aydın 
Üniversitesi belediyelerle işbirliği yaparak Türkiye’nin İstanbul içi ondokuz tercih 
merkezi, İstanbul dışında da yirmialtı tercih merkezi olarak toplam kırkbeş ayrı 
noktasında ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verdi.
 
İstanbul’da donanımlı, modern alt yapılara sahip kampüsleri ve deneyimli eği-
tim kadrosu ile büyük başarılara imza atan İstanbul Aydın Üniversitesi akademik 
kadrosu; Türkiye’de kırkbeş merkezde, yüzonsekiz öğretim görevlisi, onbeş rehber 
öğretmen ve tercih programlarını kullanmak üzere yirmibeş öğrenci, onbeşbin öğ-
renciye tercih merkezlerinde birebir yüz yüze görüşmelerle, onbin öğrenciye onli-
ne yöntemle olmak üzere, toplam yirmibeşbin öğrenciye tercih danışmanlığı yaptı. 

12.114 öğrencisi, 100.000’e yakın çözüm ortağı, 150 dünya üniversitesi ile eğitim 
işbirliği, 35 lisans, 37 önlisans gündüz, 35 önlisans gece, 3 uzaktan eğitim, 20 
yüksek lisans, 3 doktora, 1 lisans çift diploma programı, 2 önlisans çift diploma 
programı, 8 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 7 araştırma merkezi, 19 
labarotuar ve %83,6 işe yerleştirme oranı ile Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf 
üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Türkiye’de başlatmış olduğu “eğitime 
adım seferberliği ile tercih merkezlerinde yoğun ilgi gördü. Çağdaş sürecin ve 
yaşamın gereklilikleri ile donanımlı onlarca mesleğin eğitimini veren üniversite; 
asıl olanın ülkedeki gençlerin eğitim seviyesinin doruklara taşınması gerekliliğine 
inanmaktadır. Bu vizyonla mütevelli heyeti, akademik personeli, idari personeli ve 
öğrencileri ile bir güç oluşturarak fuarlarda, şehir merkezlerinde ve temsili ofisler-
de özveri ile hareket ettiler.
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Mars’ta Su mu Buldu?
Kızıl Gezegenin Yüzeyinde Muhtemel
Su Akıntısı Tespit Edildi

NASA

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars’ın yörüngesin-
deki uzay aracının elde ettiği görüntüler, Kızıl Gezegen’in yüzeyinde 
mevsimsel su akıntısı olma olasılığını gündeme getirdi. 

Mars Reconnaissance Orbiter (MRO-Mars Yörünge Kâşifi) aracının 
yüksek çözünürlüklü bilimsel görüntüleme kamerası (HiRISE) tarafın-
dan yakalanan görüntülerde, Mars’ın güney yarıküresindeki bazı sarp 
tepelerde tekrarlanarak devam eden bu durum, bilim adamlarına Kızıl 
Gezegen’de suyun varlığının kanıtı olduğunu düşündürüyor. 

NASA’nın web sitesinde yayımladığı açıklama ve görüntülerde, Mars’ın 
en sıcak aylarında muhtemel bir su akıntısı olduğu görülüyor. 

NASA’nın Başkanı Charles Bolden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
Mars Keşif Programı’nın, Kızıl Gezegen’in bir biçimde yaşama ev sa-
hipliği edip edemeyeceğini anlamalarına yardımcı olmayı sürdürdüğü-
nü belirterek, “Mars ilerde insanlı keşif için önemli bir hedef” dedi. 

Gözlemlere göre, Mars’ın bazı yüksek kesimlerinde baharın sonu baş-
layan ve yaz boyunca süren karanlık, parmak şeklinde ve aşağıya doğ-
ru uzayan bir oluşum ortaya çıkıyor, kışın kayboluyor ve ertesi bahar 
tekrar beliriyor. 

Uzay aracındaki HiRISE kamerasının baş gözlemcisi ve bu konu-
daki makaleyi Science dergisinde kaleme alan Tucson’daki Arizona 
Üniversitesi’nden Alfred McEwen, “Bu gözlemlere en iyi açıklama, 
bunun çok tuzlu bir su akıntısı olduğu” diyor. 

McEwen Space.com’a yaptığı açıklamada da “Bu bugünün suyu, geç-
mişin değil” ifadesini kullanarak, bu maddenin Mars’ta olduğu bilinen 
buz ya da normal sıvı sudan epey farklı olduğunun altını çiziyor. 

“Daha çok bir şurup gibi akıyor” diyen bilim adamı, gözlemlerin-
den bu maddenin ne kadar tuzlu olduğunu anlayamadıklarını söz-
lerine ekledi. 

ANKARA (A.A)
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Küresel Süper Bilgisayar Yarışı
Dünyada süper-bilgisayar yarışı, olimpiyat müsabakaları kadar rekabetçi bir hal aldı. Uluslar, 
her sene yeni sistemler geliştirip, bu sistemlerin listelerde ilk sıralara yükselmesini bekliyorlar. 
Süper bilgisayarlar, IBM ve Hewlett-Packard gibi ana-akım şirketler tarafından tasarlanıyorlar 

ve birkaç yıllık “raf ömürleri” oluyor. Jaguar, Roadrunner ve Intrepid gibi isimler alıyorlar; 
şifre çözmekten hava tahminine dek farklı işlevleri oluyor.

Bugün söz konusu makinelerin başlıca ölçütü, Top 500 listesi. Her şey hızla 
ilgili ve süper bilgisayarların bir saniyede ne kadar fazla hesaplama yapacağı 
önemli. Bugün Çin’in elinde en hızlı makine bulunuyor. Yarın ise, farklı bir 
durum söz konusu olabilir. 

2005 yılında en hızlı 10 süperbilgisayardan beş tanesi ABD’ye, ikisi Japonya’ya, 
biri Hollanda’ya, biri İspanya’ya, bir diğer ise İsviçre’ye aitti. 2010 yılı Kasım 
ayında hazırlanan son listede ise, ilk on içinde halen ABD’nin beş bilgisayarı 
bulunsa da, diğer oyuncular değişti. Aralarına Çin katıldı ve bu durum son 
derece dikkat çekici. Çin, dünyadaki en hızlı bilgisayarı güçlendirmenin yanı 
sıra, üçüncü sıraya yerleşen bir başka bilgisayar daha üretti. 

Sıralamalar, sistemin performansını ve kayan noktalı işlem yapabilme kapasi-
tesini temel alıyor. Her yıl hazırlanan bu listedeki makinelerin yarısı, büyük 
ihtimalle önümüzdeki sene bu listede yer almayacak. Çin sürece dahil olunca, 
ABD birinci sıradaki konumundan feragat etmek zorunda kaldı. Bu da, göz-
lemcilere göre, en hızlı bilgisayarı üretme yarışının daha yeni başladığına işaret 
ediyor.

Çin’in Top 500 listesinde zirveye oturmasının üzerinden bir ay geçmişti ki, 
ABD Başkanı’nın himayesinde Bilim ve Teknoloji Konseyi çıkardığı bir rapor-
la, Linpack eşiğine göre en hızlı sistemi geliştirme yarışının, en yüksek perfor-
manslı bilgisayarı (HPC) üretme yarışına olan ilgiyi başka yöne çevireceğin-
den dolayı uyarıda bulundu. 

Raporda şöyle deniyordu: “HPC’ye yatırım yapma hedefimiz, mevcut ulusal 
önceliklerimizi ele almak üzere bilgisayarlarla ilgili sorunlarımızı çözmek ol-
malıdır. Ve, bu tek-boyutlu eşik, sadece bu önceliklerle ilintili yeteneklerden 
birini ölçmektedir. Bu çerçevede, salt petaflop temelinde üstünlüğü sürdür-
mek gibi tek-taraflı bir odak noktası, büyük olasılıkla bizim ulusal çıkarları-
mızla bağdaşmayacaktır.” 

Rapor, ayrıca, bu tür bir “silah” yarışına girilmesinin, oldukça maliyetli olabi-
leceği ve ABD’nin diğer ulusların önüne geçmesini sağlayacak temel araştır-
malara artık daha az kaynak ayrılması sonucunu doğurabileceği noktasında 
uyarıda bulunuyor.
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Öte yandan, Louisiana Devlet Üniversitesi’nde bilgi-
sayar bilimi profesörü Thomas Sterling’e göre (kendisi, 
1990’lı yıllarda Beowulf sınıfı bilgisayar kümelenmele-
rini geliştirmesiyle tanınır); “süperbilgisayarlar, salt sı-
ralamalar ve rekabet amacıyla geliştirilmiyor. Bilimsel 
planda ve ulusal savunma alanında kritik bir rol üst-
leniyorlar.” Sterling şöyle diyor: “Süper-bilgisayarlar, 
gelişmiş silah sistemleri yaratılmasına yol açan mühen-
dislik simülasyonları için kritik önem arz eder.  Ordu-
nun karmaşık muharebe simülasyonları geliştirmesine, 
otonom araçları denetlemesine ve düşmanların iletişi-
minden haberdar olmasına yardımcı olur.” 

Ancak, Sterling’in de belirttiği gibi, “bu demek de-
ğildir ki, ABD’nin bilgisayar hızı-odaklı TOP-500 
listesinde geri sıraya düşmesi önemsizdir.” Sterling, 
Obama’nın ekibiyle aynı fikirde değil. Ona göre, 
ABD, “sessiz ancak stratejik” bir bilgisayar yarışına 
girmiş bulunuyor. Bu yarışta geriye düşmek, ABD’nin 
stratejik hedeflerini zedeleyebilir. “Yarışta arka plana 
itilmek için kötü bir zaman” diyen Sterling ekliyor: 
“Ayağımızı gaz pedalından çekmek için tehlikeli bir 
zamandan geçiyoruz. Tüm bunlar ayrıca bizim ulusal 
güvenliğimizle de ilgili…”  

“ABD, Top 500 listesini belirlemek için kullanılan 
ölçü birimini hor görmek yerine, niçin artık bir numa-
ra olmadığını kendi kendine sorması gerekiyor. Her ne 
kadar sadece tek bir işlevi ölçse de, söz konusu ölçüt, 
her ülkenin ilerlemesini gösteriyor. ABD dışındakiler, 
daha önce listenin üst sıralarında oldular. Japonya, za-
manında dünyanın en güçlü süperbilgisayarına sahip 
olan ülkeydi mesela… Ancak zaman değişti.” 

“Bu kez, artık daha fazla endişe duyulması gerekiyor. 
Eğer Japonya bizi süper-bilgisayarlar konusunda ye-
nerse, bundan ekonomik olarak fayda sağlayabilirler; 
ancak bu durum, bizim ulusal güvenliğimiz açısından 
bir tehdit oluşturmaz. Ama tam tersine Çin tarafından 
yenilmek, ulusal güvenliğimizi zedeler.” diyor Sterling. 

Sterlin’e göre; “başka birinden daha büyük bir makine 
geliştirmeleri değil tek mesele; bu makineleri çalıştıran 
doğru teknolojileri de geliştirmiş olmaları… Bu tek-
nolojileri hazır olarak “raftan” satın alabilirlerdi; ancak 
öyle yapmadılar; onları bizzat kendileri geliştirdiler.” 
Çinliler, halen süperbilgisayarları için ABD’de imal 
edilen ürünleri kullanıyorlar; ancak bazı bileşenlerini 
bizzat kendileri geliştirmek üzere harekete geçtiler. 
Sterling, bunun üzerine şöyle diyor: “Bizim NVIDIA 
ürünlerimize daha ne kadar bağımlı olacaklar? Mik-
ro-işlemcilerimize artık gereksinim duymayacakları 
zaman yaklaşıyor mu?”

“Eğer süper bilgisayarlarla ilgili ivme, Pasifik’e doğ-
ru kayarsa, ABD hem ekonomik denetimini hem de 
savunma ile ilgili üstünlüğünü yitirecek. Endüstri ka-
ndartları, en büyük piyasaya ve en geniş üretim kaka-

pasitesine sahip ülke tarafından dikte edilecek. Daha 
şimdiden yarı-kondüktörlerimizin büyük bölümünü 
Asya’dan satın almak zorundayız. En kötü durum se-
naryosu ise, ABD’nin bu kritik teknolojiler için potan-
siyel düşmanlarının insafına kalması olacaktır.”          

Daha şimdiden, ilave bilgisayar ölçübirimlerine yöne-
lik talep, Çin’in bu başarısının ardından artmış bulu-
nuyor. 

Sandia Ulusal Laboratuvarları, geçtiğimiz sene Graph 
500 ismiyle yeni bir derecelendirme sistemi çıkardı. 
Bu sistem, bir makinenin, temel sayısal sorunları de-
ğil bizzat karmaşık sorunları çözme yeteneğini sınıyor. 
Sandia testinin ardındaki fikir ise, gerçek dünyanın 
sorunlarının, ışık hızıyla sayılar üzerinden ilerlemek 
kadar basit olmadığı… Medikal endüstride, büyük 
girdi sayıların birbirleriyle ilişkili olması gerekiyor. 
Sosyal ağlara dair bir analiz, elektronik olarak bağlan-
tılı katılımcılardan oluşan devasa bir havuzun idrak 
edilmesini gerektiriyor. Tüm bu sorular ise, oldukça 
hızlı şekilde temel hesaplamaların yapılmasından daha 
fazla şeyin gerektiğini gösteriyor. 

ABD Enerji Bakanlığı bünyesindeki Argonne Ulusal 
Laboratuarı’nda üretilen Intrepid isimli bir bilgisayar, 
Graph 500 listesinin ilk sırasına yükseldi. Bu süreçte 
öncü rol oynayan Pete Beckman’a göre; söz konusu sı-
ralama; sistemin kayan noktalı ham operasyonları aşırı 
hızlı şekilde gerçekleştirdiğini ve veritabanları içindeki 
ilişkileri analiz edip araştıran veri-yoğun uygulamaları 
desteklediğini kanıtlıyor. 

Beckman şöyle diyor: “Birçok uygulama için, bilimsel 
araştırmalar kapsamında, bir bilgisayar aşaması, ardın-
dan da veri analizi söz konusu. Intrepid ise, her ikisini 
de başarıyla gerçekleştirebiliyor.” Beckman ve takımı, 
bugünkü en hızlı bilgisayardan 1000 kat daha güçlü 
sistemler kurmayı hedefliyorlar. Bu makinelerin sani-
yede bir milyon trilyon operasyon gerçekleştirebilmesi 
öngörülüyor. 

Süperbilgisayar mimarlarının radikal bir dönüşüm 
içinden geçtiği ise, uzmanların genel kanısı. 

ABD Hava Kuvvetleri’nin kısa süre önce geliştirdiği 
süperbilgisayar, yaklaşık 2000 Sony PlayStation da 
dahil olmak üzere kullanıma hazır bileşen de içeriyor. 
Condor Cluster olarak adlandırılan yeni makinenin 
içinde altı millik bir kablo ile birbirine bağlanmış 
3000’den fazla parça bulunuyor. Makine, saniyede 500 
trilyon hesaplama yapabiliyor. En hızlı süperbilgisaya-
rın hızına yetişemese de, onun kadar da pahalı değil. 

En güçlü makinelerin imalatı, 100 milyon dolar civa-
rında. Hava Kuvvetleri’nin süperbilgisayarı ise, 2 mil-
yon dolarlık bir bütçe ile hazırlandı.      

Hava Kuvvetleri, bu icadını, nöromorfik bilgisayarı 
çözmek için kullanacak. Hava Kuvvetleri Araştırma 
Laboratuarı’nda yüksek performans bilgisayar direk-
törü Mark Barnell, “bunu bilgisayar istihbaratı olarak 
adlandırıyoruz” diyor. “Kendisinden oldukça hızlı ve 
geniş ölçekte bilgi alabiliriz. Ancak, ya bilgi noksanlığı 
baş gösterirse ne olacak?”

Araştırma laboratuarı, makinenin cümle ve paragraflar 
arasındaki boşluğu doldurup dolduramayacağını gör-
mek için algoritma ve diğer teknikleri kullanıyor. 

Argonne Ulusal Laboratuarı ise, güvenli ve etkin nük-
leer güç reaktörlerini daha büyük bir titizlikle taklit 
etmek için çabalıyor; ancak bu süreç de, exascale bil-
gisayar sistemiyle gelişecek. Örneğin, General Electric, 
Argonne’un süperbilgisayarlarını kullanarak, rüzgar 
türbinlerinin gürültüsünü inceliyor. Gelecekte bu 
alandaki gelişmelerin ise, taşımacılık sektöründe daha 
büyük etkilerinin olması bekleniyor. 

Süperbilgisayarlar, ayrıca, teknolojiyi iyileştirip ortala-
ma tüketiciye yönelik olarak fiyatları düşürmek isteyen 
elektrikli araç endüstrisini de değiştirme yeteneğine sa-
hip. Argonne ve Oak Ridge Ulusal Laboratuarı’ndan 
bilim adamları, yeniden şarj edilebilen pillerin gelecek 
kuşağını tasarlama amaçlı olarak modeller üzerinde 
çalışıyorlar. Beckman’a göre, “exascale bilgisayarın 
yetenekleri sayesinde, bu bilimsel alanın mevcut tasa-
rımları ne kadar çabuk geliştirebileceğini tahmin ede-
mezsiniz.” 

Teknolojik yenilikçilik dünyası, herkesin zihnini meş-
gul ediyor. Başkan Obama, son Ulusa Sesleniş konuş-
masında üç kez süperbilgisayarlardan söz etti. Çin ve 
Hindistan’ı, yenilikçilik alanındaki ciddi rakiplerimiz 
olarak adlandırdı. “İnovasyonda dünyanın geri kalanı-
nın önünde olmalıyız” diyen Obama, bunu “Sputnik 
anı” olarak ifade etmişti.     

Ancak, tüm bunlar gerçek bir silah yarışıyla birebir 
aynı değil. Beckman’a göre; “Silah yarışında, ülkeler, 
hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayacaklarını 
ümit ederek silah geliştirmeye para harcıyorlar. Exasca-
le bilgisayar sistemini destekleyecek türden gelecek ku-
şak teknolojisini geliştirmek üzere yapılan yatırımlar 
ise, derhal yarar sağlayacak. Bu alandaki kıyasıya reka-
bet, mühendislik ve bilim dünyamızı güçlendirip, yeni 
kuşak bilim adamlarının eğitimine katkı sunacak.”

ABD, önümüzdeki yıl Illinois Üniversitesi bünyesin-
deki Süperbilgisayar Uygulamaları Ulusal Merkezi 
tarafından saniyede 10 katrilyon hesaplama yapabilen 
bir makinenin geliştirilmesiyle birlikte, Top 500 liste-
sinde Çin’e kaptırdığı yerini geri almayı umuyor.Bilim 
adamları ise, kozmozun Büyük Patlama sonrası nasıl 
bir dönüşüm içine girdiğinin anlaşılmasında bu yeni 
sistemden yararlanılabileceğini söylüyorlar.
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Süper Bilgisayar Yarışı

Çin’in süperbilgisayar yapımı konusunda son girişimleri, ABD’yi endişelendirmiş 
olmalı. Çin, son yıllarda süperbilgisayar programlarına önemli miktarda kaynak 
aktardı. 

Çin’in hiçbir süper-bilgisayarı, 1990’lı yılların ortalarına kadar TOP500 listesinde 
yer almamıştı. 2004 Haziran’ında ise, ilk kez ilk ona girdiler. Mayıs 2010’da, Ne-
bulae sistemi, 1.271 petaflop (saniyede 1015 kayan noktalı -floating point- işlem 
yapabilme kapasitesi– Editör Notu) performansla dünyanın en hızlı ikinci bilgi-
sayarı oldu. 

Çin henüz ABD’nin sahip olduğu TOP500 süperbilgisayar sayısının sadece onda 
birine sahip olsa da, aradaki açığı çabuk kapatacağa benziyor. (Not: TOP500.org 
kapsamında dünyanın en güçlü, ticari olarak erişilebilir, dağıtımı yapılmayan bil-
gisayar sistemleri giriyor. Bu listeye dahil olmayan, ancak birçok ülkede bulunan 
daha nice askeri ve istihbarat ajansına ait süper-bilgisayar bulunuyor.) 

Çin’in Nebulae sistemi, Shenzhen’de yeni inşa edilen Ulusal Süperbilgisayar 
Merkezi’nde faaliyet gösteriyor. Burası, yakın gelecekte de, birçok ciddi süper-
bilgisayar gücüne ev sahipliği yapacak olan, son derece büyük bir tesis. Lawrence 
Berkeley Ulusal Laboratuarı’nda Bilgisayar Araştırma Birimi’nin Gelecek Tekno-
lojileri Grubu Başkanı Erich Strohmaier’e göre; “Çin’de süperbilgisayar yapımına 
yönelik olarak oldukça stratejik ve güçlü bir taahhüdün ortaya konduğu görülü-
yor.” 

Süper-bilgisayarlar için bir sonraki büyük hedef ise; 2018-2020 yılları arasın-
da “exascale sistemi”nin inşa edilmesi. Böylesi bir sistem, Oak Ridge Ulusal 
Laboratuarı’ndaki Jaguar süperbilgisayarından yaklaşık bin kez daha güçlü ola-
caktır. ABD’nin Exascale Girişimi, farklı ölçekleri de beraberinde getirecek olan 
bu teknolojiyi geliştirmeye odaklanıyor. Aynı zamanda, Avrupa ve Çin, yüksek 
performans sistemlerine olan yatırımlarını hızlandırdılar. Hatta, bu alandaki yatı-
rımlarına kalıcılık sağlayamaması durumunda ABD’nin “by-pass” edilebileceğine 
dair yorumlar da yapılıyor. 

Ancak, tüm bunlar, listede kimin daha üst sıraya erişeceğiyle ilgili bir durum değil. 
Bu bilgisayarlar; modelleme, simülasyon ve geniş ölçekli analizler için önem taşı-
yor – yani, kompleks hava sistemlerinin modellenmesinden, biyolojik süreçlerin 
simülasyonuna dek… Karmaşık sistemlere dair anlayışımız geliştiği için, bu sü-
reçte ilerlemek için tek yol, daha fazla bilgisayar gücüne sahip olmaktır. Öte yan-
dan, exascale bilgisayarlarının, oldukça bozucu bir teknoloji olacağı öngörülüyor. 
Bunun tek nedeni, bu bilgisayarların nelere kadir olduğu değil, bu bilgisayarların 
geliştirilme sürecinde yaratılacak olan teknolojilerden kaynaklanıyor. Son olarak, 
bu teknolojiler sonucunda yeni ürünler ortaya çıkacak. Tıpkı Apollo uzay progra-
mında olduğu gibi… Bu oyunda safdışı kalmak ise, ABD açısından bilim ve ürün 
geliştirmenin her aşamasında son derece büyük bir dezavantaj olarak geri dönecek.

Peki, bunun yapay zeka geliştirilmesi açısından anlamı ne olacak? İnsan-düzeyinde 
yapay zekanın ne zaman geliştirilebileceği konusunda uzmanlar arasında çok fazla 
spekülasyon yapılıyor. Bu konuda hazırlanan son uzman araştırması; önümüzdeki 
birkaç on yıl içinde, insan-düzeyinde bir yapay zeka geliştirilebileceğine işaret edi-
yor. Araştırmaya katılan uzmanların yarıdan fazlası, bu gelişmenin 2050’ye kadar 
gerçekleşeceğine inanıyor. Tüm bunlar için ise, araştırma aşamasında ciddi bir bil-
gisayar gücüne ihtiyaç duyulacak. 

İnsan-düzeyinde veya daha fazla zekaya sahip bir bilgisayar geliştirmenin önemli 
riskleri olduğuna dair spekülasyonlar yapılıyor; ancak bunu gerçekleştirmemenin 
de birçok riski olacak. İlk yapay zekayı geliştiren kişi, büyük olasılıkla, ekonomik 
ve siyasi açıdan devasa bir rekabet avantajına sahip olacak. Ayrıca, dünyamız, yapay 
zeka sayesinde önleyebileceğimiz birçok varoluş tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. 

Bütçe açıkları ve harcama kesintilerinin olduğu bu dönemde, Exascale Girişimi gibi 
büyük bilimsel programların, ülkenin refahı için aslında pek önemli olmadığına ka-
rar vermek oldukça kolay olacaktır. Ancak bu yönde verilecek bir karar, hatalı olur. 
Artık soru; bu araştırmayı gerçekleştirmeyi mali olarak nasıl karşılayabileceğimiz 
değil; bu araştırmayı gerçekleştirmemeyi nasıl üstleneceğimiz noktasında düğüm-
leniyor.

Süper-bilgisayar Yarışını Japonya Neden Kaybetti? 
Earth Simulator, zamanında dünyanın en hızlı süperbilgisayarıydı. Saniyede 35 tril-
yon hesaplama yapabiliyordu ve bu hızı, ABD’li bilgisayar bilimcileri o denli şaşırt-
mıştı ki, ona “Computenik vakası” (Sputnik’ten yola çıkarak) ismini takmışlardı. 

Bugün ise, Earth Simulator, Top500 listesinde 73.sıraya düşmüş bulunuyor. Ay-
rıca, listede sadece 17 Japon bilgisayarı olmasına karşın, 290 Amerikan bilgisayarı 
bulunuyor. Kurumsal kazançları giderek azalan NEC ve Hitachi ise, Kobe’de sü-
perbilgisayar üretmek üzere hükümetin öncülüğündeki bir projeden çekildiklerini 
açıkladılar kısa süre önce. 

Peki Japonlar süperbilgisayar yarışını niçin kaybettiler? Japan Times’ta kısa süre 
önce çıkan bir makale, bunun üç nedeni olduğunu ileri sürüyor: 

- Talep edilen teknolojinin düşük maliyetli olmasından dolayı daha fazla rakibi sa-
haya çekmesi; 
- Japonya’daki ekonomik durgunluk; ve
- Askeri finansman noksanlığı (ki bu gerekçe, en ikna edici olanı)

Japonya’nın elinde nükleer silah cephaneliği bulunmadığı için, dünya çapında yeni 
yatırımlar yapmak için süperbilgisayarları özel sektörün kullanımına açması gere-
kiyor. Bu anlamda, ilaç keşifleri ve otomotiv tasarımı, iki uygulanabilir alan olarak 
beliriyor. Ve kuşkusuz, “yapay zeka” konusu da var. Herşey bir yana, tüm bu Japon 
robotları için gerekli “zeka”yı kim inşa edecek?

Turquie Diplomatique
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Sanal Uzaya Dair
Uluslararası Strateji

Ağlarla Örülü Bir Dünyada Refah, Güvenlik ve Açıklık

ABD’nin Uluslararası Sanal Uzay Stratejisi, sanal uzayın geleceğine dair viz-
yonumuzun ana hatlarını ortaya koyuyor ve diğer milletlerle ortaklık kurma 
yönündeki gündemimizi belirliyor. 

Sanal uzayın başarıları üzerine temellenme ve gerek ABD gerekse dünya cami-
ası açısından sanal uzayın geleceğini güvence altına alma gibi ender rastlanan 
tarihi bir dönemeçte bulunuyoruz.

Dijital altyapı, giderek müreffeh ekonomilerin, iddialı araştırma toplulukla-
rının, güçlü orduların, saydam hükümetlerin ve özgür toplumların omurgası 
haline geliyor. Ağ halindeki teknoloji, her yere nüfuz edebiliyor ve giderek 
küresel bir hal alıyor. Ağ teknolojinin dünyaya vaat ettiği faydaları tam ola-
rak gerçekleştirmek için, bu sistemlerin güvenilir ve güvenli şekilde işlerlik 
göstermesi gerekiyor. Özgür bilgi akışının ve veri güvenliğinin güvence altına 
alınması, ve bağlantılı ağların bütünlüğünün korunması; hem Amerika hem 
de dünyanın ekonomik refahı, güveni ve evrensel hakların korunması açısın-
dan asli önem arz ediyor. 

ABD’nin uluslararası sanal uzayla ilgili meselelere yaklaşımı; ağ teknolojile-
rinin Milletimiz ve dünya açısından devasa bir potansiyel barındırdığı kanısı 
üzerine temelleniyor. ABD, ekonomimizi yönlendiren ve ülke içi/ ülke dışın-
daki yaşantıları iyileştiren inovasyonu canlandırmaya yönelik uluslararası bir 
sanal uzay politikasını benimsiyor. 

Stratejik yaklaşımımız başarılar üzerine temelleniyor; ulusal ve ekonomik 
güvenliğimizin önündeki sorunları tanıyor; ve her zaman için temel ifade ve 
toplanma özgürlüklerine, mahremiyete ve özgür bilgi akışına yönelik sarsılmaz 
taahhütlerle temellendiriliyor.

ABD Başkanlık Sarayı Stratejik Yaklaşım

Aramakta olduğumuz sanal uzay ortamı; inovasyonu ödüllendirip girişimcile-
ri güçlendiriyor; bireyleri birbirine bağlayıp toplulukları güçlendiriyor; daha 
iyi hükümetler kurup hesap verebilirliği yaygınlaştırıyor; temel özgürlükleri 
koruyup kişisel mahremiyeti güçlendiriyor; mutabakat ortamı yaratıp davra-
nış kurallarını netleştiriyor; ve ulusal/uluslararası güvenliği daha güçlü hale 
getiriyor.

Aradığımız Gelecek
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Bu sanal uzay, dört temel karakteristikle tanımlanıyor: 
• İnovasyona açıklık; 
• Dünya çapında karşılıklı işlerlik; 
• İnsanların güvenini kazanacak kadar emniyetli; 
• İnsanların çalışmalarını destekleyecek kadar güvenilir. 

Bu vizyonu gerçekleştirmek üzere, sorumlu davranış kurallarının devletlerin 
eylemlerini yönlendirdiği, ortaklıkları sürdürdüğü ve hukukun üstünlüğünü 
desteklediği bir ortam yaratıp bu ortamın kalıcılığını sağlayacağız. Söz konusu 
normlar şu şekilde: 

• Temel özgürlükleri desteklemek; 
• Mülkiyete saygı; 
• Mahremiyete önem; 
• Suçların önlenmesi; 
• Meşru müdafaa hakkı; 

ABD bu tür bir geleceği gerçekleştirmek ve güvenlik, refah ve açıklığı güçlendir-
mek için; diplomasi/savunma/kalkınma üçlüsünü bir araya getirecek; böylelikle 
herkesin ağ teknolojisinden fayda sağlamasının yolunu açmış olacak.
• Küresel düzeyde karşılıklı işlerlik; 
• Ağ istikrarı; 
• Güvenilir erişim; 
• Çok-paydaşlı yönetişim; 
• Gerekli düzeyde Sanal Güvenlik. 

Diplomasi: Ortaklıkların Güçlendirilmesi
ABD, devletlerin birlikte çalıştığı ve sorumluluk sahibi paydaşlar olarak hareket 
ettikleri uluslararası bir ortam yaratmak üzere teşvik unsurları oluşturacak. Dev-
letler, söz konusu ortam içinde, açık, karşılıklı işler, güvenilir ve güvenli bir sanal 
uzayın değerini kabullenmiş olacaklar. Uluslararası ilişkilerimiz ve aidiyetlerimize 
dayanarak, ekonomik, sosyal, siyasi ve güvenlik yararlarından dolayı mümkün 
mertebe daha çok paydaşın sanal uzay vizyonumuza dahil olmasına çabalayaca-
ğız. 

Dağınık sistemler yeknesak bir eylemi gerektirir; çünkü hiçbir kurum, belge, dü-
zenleme veya araç, ağ dünyanın gereksinimlerini karşılamaya yeterli değildir. Son 
kullanıcılardan, özel sektör donanım ve yazılım satıcılarından ve İnternet hizmet 
sağlayıcılardan bölgesel, çok taraflı ve çok paydaşlı örgütlere dek herkes, sanal 
uzayın tam potansiyelini gerçekleştirmesinde önemli birer unsurdur.

Savunma: İkna ve Caydırıcılık
ABD, diğer uluslarla birlikte, sorumluluk sahibi davranışı teşvik eder; ağları ve 
sistemleri aksatmaya dönük taraflara ise karşı çıkar; dolayısıyla kötücül aktörlere 
karşı ikna ve caydırıcılığa başvururken, bir yandan da bu temel ulusal değer-
leri koruma hakkını kendinde saklar. ABD, ağ savunmalarımızı desteklemeye 
ve her türlü saldırı ve aksaklıktan kurtulma yeteneğimizi güçlendirmeye devam 
edecektir. Zarara neden olan daha karmaşık saldırılar konusunda, çok daha iyi 
tasarlanmış planlarla tepkimizi ortaya koyacağız ve bu tür saldırıların ağlarımız 
üzerindeki etkilerini sınırlandıracağız.

ABD, gerektiğinde, sanal uzaydaki düşmanca faaliyetlere, ülkesine yönelik diğer 
herhangi bir tehditle mücadele eder gibi karşılık verecektir. Milletimizi, müt-
tefiklerimizi, ortaklarımızı ve çıkarlarımızı korumak için her türlü gerekli aracı 
(diplomatik, bilgi, askeri ve ekonomik) kullanma hakkını saklı bulunduruyoruz. 
Değerlerimizi yansıtacak ve meşruiyetimizi güçlendirecek bir şekilde, gerektiğin-
de kapsamlı bir uluslararası desteği de ardımıza alarak hareket edeceğiz. Eylem-
sizliğin maliyetlerine karşı eyleme geçmenin maliyetlerini ve risklerini titizlikle 
ölçeceğiz.

Kalkınma: Refah ve Güvenliğin İnşası
Bağlantılı bir dünyanın yararlarının evrensel olduğuna inanıyoruz. Açık, karşı-
lıklı işletilebilir, güvenli ve güvenilir bir sanal uzayın faydaları, ileride çok daha 
belirgin bir hal almalı. Ve dünyanın öncü bilgi ekonomisi olan ABD, diğer ül-
kelerin de Amerika’nın teknik kaynaklarından ve uzmanlığından faydalanmasını 
sağlamayı hedefliyor. 

Milletimiz, yeni ve mevcut dijital sistemleri inşa etmek ve güvenliğini sağlamak 
yönünde bilgi ve kapasite sağlanmasında aktif bir rol oynayabilir ve oynayacaktır 
da. ABD’nin kapasite inşasına yardımcı olması, diyalog ve ortaklığa dönük bir 
yatırım, taahhüt ve önemli bir fırsat olarak kabul ediliyor. Ülkeler sanal uzay 
meselelerine giderek daha fazla bel bağlarken, artık ortak endişe alanlarında eko-
nomik, teknik, yasa uygulayıcı, savunma ve diplomatik işbirliğine yönelik olarak 
diyalog süreçlerimizi olgunlaştırmaya niyetliyiz.

Politika Öncelikleri
Bu strateji, ağ dünyamızda refah, güvenlik ve açıklığa dair bu vizyonu gerçekleş-
tirmede diğer devletlerin ve halkların bizlere katılması için yapılan bir çağrı nite-
liğindedir. Özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarına ve son kullanıcılara; ortaklık, 
bilinç ve eylem yoluyla söz konusu çabaları güçlendirmeleri yönünde bir davettir. 
Bu aynı zamanda uluslararası sanal uzay politikamızdaki rollerini daha iyi tanım-
lamaları ve koordine etmeleri, daha spesifik bir alanda ilerlemeleri ve gelecekteki 
uygulamalarına dair bir planlamada bulunmaları için Amerika’daki bakanlık ve 
ajanslara yönelik bir yol haritası olarak da okunabilir. 

ABD, faaliyetlerini birbiriyle bağlantılı yedi etkinlik alanında organize ediyor. 
Bu alanların her biri, hükümetle, uluslararası ortaklarla ve özel sektörle işbirliği 
gerektiriyor. Tüm bunlar bir arada alındığında, stratejik çerçevemizin de eylem 
çizgilerini belirliyor.

Ekonomi: Uluslararası Standartları ve Yenilikçi-Açık Piyasaları Desteklemek

Sanal uzayın ekonomilerimizin ve yenilikçi girişimcilerimizin ihtiyaçlarına yanıt 
vermeye devam etmesi için, şunları yapacağız: 
• Erişilebilir ve küresel olarak bağlantılı ağlarda teknolojik inovasyonu destekle-
yen bir serbest ticaret ortamını sürdürmek;
• Ticari sırlar da dahil olmak üzere fikri mülkiyeti korumak;
• Teknik uzmanların belirlediği, karşılıklı işletilebilir ve güvenli teknik standart-
ların üstünlüğünü temin etmek. 
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Bu idealler, tanıdığımız sanal güven-
liği korumak ve aradığımız geleceği 
birlikte yaratmak açısından merkezi 

önem arz ediyor.

Ağlarımızı Korumak: Güvenliği, Güvenilirliği ve Dayanıklılığı Güçlendirmek

Güçlü bir sanal güvenlik genel anlamda ulusal ve ekonomik güvenliğimiz için kritik öneme sahip olduğu 
için, şunları yapacağız:

• Özellikle devletlere yönelik davranış normları ve sanal güvenlik alanlarında, ikili ve çoktaraflı ortaklıklar 
dahilinde sanal uzayda işbirliğini teşvik etmek; 
• ABD’nin ağlarına yönelik ihlalleri ve aksamaları azaltmak; 
• İstihbarat altyapısına yönelik yetenekleri güçlendirmek; 
• Endüstri ile işbirliği dahilinde, ileri teknoloji tedarik zincirinin güvenliğini artırmak. 

Yasa Uygulama: Dayanışma ve Hukukun Üstünlüğünün Yaygınlaştırılması

Sanal güvenlik alanındaki emniyeti güçlendirmek ve online sistemleri 
kullanacakları takip etmek için, şunları yapacağız: 

• Uluslararası sanal suç politikasının gelişimine tam teşek-
küllü katılım; 
• Budapeşte Konvansiyonu’na taraf ülkelerin sayısını artır-
mak suretiyle, sanal suçla ilgili yasaların uluslararası düzeyde 
uyumlaştırılması; 
• Yasadışı faaliyetlerle mücadelede sanal suçla ilgili yasalara odaklanıl-
ması; İnternet erişiminin kısıtlanmaması;
• Teröristlerin ve diğer suçluların operasyonel planlama, finans veya saldırı 
amaçlı olarak İnternet’i kullanma yeteneklerinin engellenmesi. 

Ordu: 21.yüzyılın Güvenlik Sorunlarına Hazırlanmak
Yurttaşlarımızı, müttefiklerimizi ve çıkarlarımızı korumaya yönelik taahhü-
dümüz, bunlara yönelik tehditle bağlantılı olduğu için, şunları yapacağız: 

• Ordunun güvenilir ve güvenli ağlara yönelik artan gereksinimini kabul edip 
bu gereksinime uyum sağlanması;
• Sanal uzaydaki potansiyel tehditlerle mücadele etmek üzere mevcut askeri 
ittifakların kurulup güçlendirilmesi; 
• Kolektif güvenliğin artırılması için ortaklar ve müttefiklerle sanal uzayda 
işbirliğinin yaygınlaştırılması. 

İnternet Yönetişimi: Etkin ve Kapsayıcı Yapıların Geliştirilmesi  
Tüm İnternet kullanıcılarının gereksinimlerine etkin şekilde hizmet veren İn-
ternet yönetişim yapılarının teşvik edilmesi için, şunları yapacağız: 

• İnternette açıklık ve inovasyonun önceliklendirilmesi; 
• Alan isim sistemi DNS de dahil olmak üzere küresel düzeydeki ağ güvenliği 
ve istikrarının korunması; 
• İnternet Yönetişimi meselelerinin tartışılması için çokpaydaşlı platformların 
geliştirilip güçlendirilmesi. 

Uluslararası Kalkınma: Kapasite, Güvenlik ve Refahın Kurulması 
Küresel düzeyde ağ teknolojisinin yararlarını teşvik etmek, paylaşım ağlarımı-
zın güvenliğini güçlendirmek ve sanal uzayda sorumluluk sahibi paydaşlardan 
oluşan bir topluluk inşa etmek için, şunları yapacağız: 

• Teknik ve sanal güvenlik kapasitesi kurma yollarını araştıran ülkelere yönelik 
olarak gerekli bilgi, eğitim ve diğer kaynakların temin edilmesi; 
• Uluslararası sanal güvenlik alanındaki en iyi uygulamaların sürekli geliştirilip 
düzenli olarak paylaşımı; 
• Devletlerin sanal suçlarla mücadele yeteneklerinin güçlendirilmesi; bu kap-
samda yasa uygulayıcılara, hakimlere, yasa yapıcılara eğitim verilmesi; 
• Teknik kapasite inşasını güçlendirmek, uzmanlarla ve onların hükümetteki 
meslektaşlarıyla düzenli temas kurulması. 

İnternet Özgürlüğü: Temel Özgürlüklerin ve Mahremiyetin Korunması
Temel özgürlüklerin ve sanal uzaydaki mahremiyetin korunmasına yardımcı 
olmak için, şunları yapacağız: 

• İfade ve toplanma özgürlüğüne yönelik güvenilir ve güvenli platformlar yara-
tılmasında sivil toplum aktörlerinin desteklenmesi; 
• İnternet faaliyetlerinin yasadışı dijital ihlallerden korunması için sivil toplum 
ve hükümetdışı örgütlerle işbirliğine gidilmesi; 
• Ticari veri mahremiyetinin etkin bir şekilde korunmasına yönelik uluslararası 
işbirliğinin teşviki; 
• İnternete herkesin erişimini sağlamak için herkes tarafından kullanılır hale 
getirilmesi.

Turquie Diplomatique
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Özel Liseler de
Anadolu Lisesi Olacak

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) tüm genel liselerin Anadolu liselerine dönüş-
türülmesi projesi kapsamında, özel genel liseler de “özel Anadolu lisesi’’ olacak. 

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, geçen yıl valiliklere genelge göndererek, 
genel liselerin Anadolu lisesi statüsüne kavuşturulması için 2013 yılına kadar 
gerekli planlamaların yapılması talimatı vermişti. 

Bu çerçevede Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulu-
nan ve genel lise programı uygulayan özel genel liseler de kademeli olarak özel 
Anadolu lisesine veya diğer özel ortaöğretim kurumlarına (özel fen lisesi, özel 
Anadolu meslek lisesi) dönüştürülecek. 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce il milli eğitim müdürlüklerine 
gönderilen genelgede, özel genel liselerin en son 2012-2013 öğretim yılına ka-
dar özel Anadolu liselerine veya özel fen liseleri ile özel meslek liselerine dönüş-
türülmesi istendi. 

Özel genel lisenin bulunduğu bina veya bahçede aynı kurucuya ait başka bir 
özel ortaöğretim okulu varsa, genel lisenin kapatılan sınıfına ait kontenjanı di-
ğer okulun kontenjanına dahil edilebilecek. 

Özel genel lisenin bulunduğu bina veya bahçede aynı kurucuya ait başka bir 
özel okul bulunmaması halinde ise kademeli olarak kapatılan sınıflar için sınıf 
ve okul kontenjanını aşmamak kaydıyla özel Anadolu lisesi veya diğer özel orta-
öğretim kurumları açılabilecek. 

Milli Eğitim Bakanlığı, genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesi uy-
gulamasına 2005-2006 eğitim-öğretim yılında başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı 
Çubukçu, tüm genel liselerin 2012-2013 yılı sonuna kadar; derslik, öğretmen 

ihtiyacı, öğrenci akışı ve fiziki mekan durumu ile ikili öğretim yapıp yapmadı-
ğına göre değerlendirilerek Anadolu liselerine dönüştürülmesi talimatı vermişti. 

Genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesiyle tüm liselerde Anadolu lise-
si standartlarında eğitim vermesi amaçlanıyor. 

Mevcut Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde Anadolu liseleri, ‘’İlköğretim üzerine 
hazırlık sınıfı bulunan veya bulunmayan ve hazırlık sınıfı dışında en az 4 yıl öğ-
renim veren karma okullar’’ olarak tanımlanıyor. Yönetmelik, bu okulların ama-
cını, ‘’Öğrencilerin, ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programla-
rına hazırlanmalarını; yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 
izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamak’’ olarak açıklıyor. Yönetmelikte 
her dersliğin öğrenci mevcudu 30 olarak belirleniyor. 

Türkiye’de dönüştürülenlerle birlikte 1500’e yakın Anadolu lisesi bulunuyor. 
Bu okullara şu anda merkezi sistemle yapılan sınavla öğrenci alınıyor. 10 Ana-
dolu lisesinde hazırlık sınıfı bulunuyor. Anadolu liselerinde öğrenciler, Fen Bi-
limleri, Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil Alanlarında öğre-
nim görüyor. Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri 
ve öğretim programları uygulanıyor. Derslerin öğretimi Türkçe yapılıyor ancak 
Matematik ve Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) derslerini birinci yabancı 
dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 12 öğrencinin istemesi halinde 
bu derslerin öğretimi, birinci yabancı dille de yapılabiliyor. 

Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce, Almanca veya Fransızca eğitim 
veriliyor. Anadolu liseleri arasında öğrenci nakilleri; açık kontenjan bulunması, 
öğrencinin yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi 
sınıf seviyesindeki öğrenciler için uygulanan yerleştirmeye esas taban puanından 
az olmaması koşuluyla ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılıyor.

ANKARA (A.A)

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesi projesi 
kapsamında, özel genel liseler de 2012-2013 eğitim-öğretim yılına kadar özel Anadolu 
Lisesi veya Özel Fen ile Özel Anadolu Meslek Liselerine dönüşecek.
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Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci `Son Akşam Yemeği` isimli resmini yapmayı düşündüğünde büyük bir güçlükle karşılaştı... 
İyi`yi İsa`nin bedeninde, Kötü`yü de İsa`nın arkadaşı olan ve son akşam yemeğinde ona ihanet etmeye karar veren 
Yahuda`nın bedeninde tasvir etmek zorundaydı... 

Resmi yarım bırakarak bu iki kişiye model olarak kullanabileceği birilerini aramaya başladı... Bir gün bir koronun 
verdiği konser sırasında korodakilerden birinin İsa tasvirine çok uyduğunu fark etti... Onu poz vermesi için atölye-
sine davet etti, sayısız taslak ve eskiz çizdi.. Aradan 3 yil geçti. ̀ Son Akşam Yemeği` neredeyse tamamlanmıştı, ancak 
Leonardo da Vinci henüz Yahuda için kullanacağı modeli bulamamıştı... 

Leonardo`nun çalıştığı kilisenin kardinali, resmi bir an önce bitirmesi için ressamı sıkıştırmaya başladı.. Günlerce 
aradıktan sonra Leonardo vaktinden önce yaşlanmış genç bir adam buldu..

Paçavralar içindeki bu adam sarhoşluktan kendinden geçmiş bir durumda kaldırım kenarına yığılmıştı... 

Leonardo yardımcılarına adamı güçlükle de olsa kiliseye taşımalarını söyledi çünkü artık taslak çizecek zamanı kal-
mamıştı.. Kiliseye varınca yardımcılar adamı ayağa diktiler. Zavallı, başına gelenleri anlamamıştı.. Leonardo adamın 
yüzünde görülen inançsızlığı, günahı, bencilliği resme geçiriyordu.. 

Leonardo işini bitirdiğinde, o zamana kadar sarhoşluğun etkisinden kurtulmuş olan berduş gözlerini açtı ve bu 
harika duvar resmini gördü. Şaşkınlık ve hüzün dolu bir sesle şöyle dedi: `Ben bu resmi daha önce gördüm`... `Ne 
zaman` diye sordu ̀ Leonardo da Vinci, o da şaşırmıştı. ̀ Üç yıl önce.. Elimde avucumda olanı kaybetmeden önce. O 
sıralarda bir koroda şarkı söylüyordum, pek çok hayalim vardı, bir ressam beni İsa`nın yüzü için modellik yapmak 
üzere davet etmişti`..

İyi ve Kötü`nün yüzü aynıdır.. Her şey insanın yoluna ne zaman çıktıklarına bağlıdır...

sonAkşam
Yemeği’nin

sırrı
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Zamanın Penceresinden

John Noble WILFORD 

Uzay Yarışı
1961’in bahar aylarıydı. Henüz dört aydır ABD başkanı olan John F. Kennedy, gençliğin 

verdiği tüm enerjiyi yansıtıyor; “yeni sınırlar”dan söz ediyordu. 
Ve, Nisan ayı son derece zorlu geçmişti.

12 Nisan günü Yuri Gagarin Dünya’nın yörüngesine gönderilen ilk insan olmuş; bu gelişme, Sovyetler Birliği’nin uzaydaki başarılarına bir yenisini daha 
eklemişti. Her ne kadar bu uçuş önceden bekleniyor olsa da, yine de genç başkan için durum son derece asap bozucuydu. Gagarin’in başarısından bir ay 
sonra Alan Shepard, uzaya çıkan ilk Amerikalı oldu ve 15 dakikalık bir yörünge-altı uçuş söz konusuydu. 17 Nisan günü CIA tarafından eğitilen sür-
gündeki Fidel Kastro karşıtı Kübalılar, komünist yönetime karşı, Domuzlar Körfezi’nde 36 saat süren ve fiyaskoyla sonuçlanan bir operasyon düzenledi.
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Turquie Diplomatique

Ulusal güvenlik danışmanı McGeorge Bundy, ABD Başkanı ile birtakım tak-
tikler üzerinde görüşmüştü. Ona göre; ya Ruslarla işbirliği için baskı yapılacak, 
ya da uzay çabalarını “kendileri için bir teşvik olarak kullanmaya” devam ede-
ceklerdi. 

Kendisine eleştiri oklarının yöneltildiği yıllarda bile Kennedy asla Ay’a insan 
gönderme hedefinden vazgeçmedi. 16 Kasım 1963 tarihinde Cape Canaveral’i 
(Kennedy’nin Florida’da bulunan uzay üssünün bir parçası – Editör Notu)  zi-
yaret ederken, bir sonraki astronot uçuşları için yapılan hazırlıklardan mem-
nun olmuş gibi bir hali vardı. Günlerden sonra 22 Kasım’da yapmış olduğu 
konuşmada ise, “ABD’nin uzay alanında hiçbir zaman ikinci sıraya düşmek 
gibi bir niyetinin olmadığından” söz etmişti. 

20 Temmuz 1969’da, Neil Armstrong ve sonrasında Buzz Aldrin’in Sükunet 
Denizi’nin gri yüzeyine ayak basmasıyla birlikte, amaca ulaşıldı. Kitapta ve rö-
portajda Longsdon, “Ay’a çıkmanın en azından insanlık tarihi ve belki de keşif 
tarihi açısından sonsuza dek bir dönüm noktası teşkil edeceğini” düşünerek 
kendi kendini avutmaya çabalıyordu. McDougall ise düşüncelerini şu şekilde 
ifade ediyordu: “Belki Apollo’nun elle tutulur bir yanı yoktu; ancak Tanrı şahi-
dimizdir, bunu yapmamazlık da edemezdik”.

yarar sağlamayacağı görüşüne ulaşmış ve bu projenin ölü doğmuş bir proje 
olduğu kanısına varmış. 

Elbette, bir yarış için iki taraf olması gerekir. Amerikan Başkanı’nın ise, Rus-
ların Ay’a çıkma planları hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Rusların Ay’a insan 
gönderecek yetide tesisler inşa ettiğine dair herhangi bir kanıt da bulunmu-
yordu. ABD istihbaratı, ancak 1964 yılında Sovyetlerin benzer bir program 
planladıklarını öğrendi.

Öte yandan, 1963 yılında Apollo programı için yapılan harcamalar arttıkça, 
gerek Kongre’den gerekse medyadan ve bilimsel çevrelerden eleştirel sesler 
yükselmeye başlamıştı. Kennedy ise, Eylül ayında Birleşmiş Milletler nezdinde 
yaptığı konuşmada, bir değişim rüzgarından söz ediyor ve Sovyetlere bu proje 
için işbirliği teklif etmeyi düşünüyordu. Hatta öncesinde Sovyet lider Nikita 
Kurusçev’le  Viyana’da yaptığı bir toplantıda bu öneriyi dile getirmiş; ancak 
Sovyetler bunu kesin bir dille reddetmişti.

Soğuk Savaş sonrası açılan Sovyet arşivlerine göre; Sovyetlerin işbirliğine ya-
naşmamasının en büyük nedeni ise geliştirdikleri programın teknolojik açı-
dan zayıflıklarını Amerikalılara göstermekten çekinmeleriydi. “The Heavens 
and the Earth: A Political History of the Space Age,” (Uzay ve Dünya: Uzay 
Çağı’nın Siyasi Bir Tarihçesi) isimli kitabı yazan tarihçi Walter A. McDougall’a 
göre Kennedy’nin Sovyetlerle işbirliği teklifleri sadece göz boyamaktan ibaretti. 
Dr. McDougall’ın görüşleri, Başkan Eisenhower’ın göreve veda konuşmasında 
ifade ettiği, iç meselelerde askeri-endüstriyel çevrelerin artan etkisine dair dü-
şüncelerinde çok daha yakındı ve uzaya insan göndermenin jeopolitik açıdan 
etkileri hakkında daha ziyade eleştirel ve kuşkucu yaklaşıyordu. 

Kennedy’nin yakın danışmanlarından Theodore Sorensen, Kennedy’i 19 
Nisan’da “kederli ve yorgun” şeklinde tarif etmiş; “şimdiye kadar onu hiç bu 
kadar kendini eleştiren halde ve duygusal görmemiştim” demişti. Bir toplan-
tıda ağabeyi olan Başsavcı Robert F. Kennedy’nin danışmanlara dönerek şu 
sözleri sarf ettiği söylenir: “Başkanı bu duruma sokanlar siz parlak insanlarınız. 
Ruslar’a, bizim “kağıttan kaplam olmadığımızı” göstermemiz için bir şeyler 
yapmamız gerekiyor”. 

50 yıl önce, Başkan Kennedy 25 Mayıs 1961’de ABD Kongre’sinde yapmış 
olduğu ve televizyondan canlı yayımlanan konuşmasında, “Ben, bu ülkenin 
içinde bulunduğumuz on yıl sona ermeden, Ay’a insan gönderip onu sağ salim 
geri getirme hedefini gerçekleştirmeye odaklanması gerektiğini düşünüyorum” 
demişti. Bu, Apollo Projesi’nin de başlangıcı demekti. 

George Washington Üniversitesi’nden uzay politikaları uzmanı, siyaset bilimci 
John M. Logsdon’ın “John F. Kennedy ve Ay’a Çıkma Yarışı” isimli yeni ki-
tabı (“John F. Kennedy and the Race to the Moon”, Palgrave Macmillan), bu 
sürecin bilinmeyen yönlerini gün yüzüne kavuşturuyor. Kitap; arşivlere, sözlü 
anlatılara ve son yıllarda ortaya çıkan hatıratlara dayanan araştırmalar üzerine 
temelleniyor.

25 Mayıs’taki ünlü konuşma, beş hafta süren ve çoğunlukla Başkan Yardımcı-
sı Lyndon B. Johnson’ın yönetimindeki sıkıntılı müzakereler, bilgi notlarının 
gayri resmi alışverişleri ve kapalı kapılar ardındaki konferansların akabinde ger-
çekleşmişti. Bu toplantılarda, NASA ve Pentagon yetkilileri, bilimadamları ve 
mühendisler, bütçe analizcileri ve diğerleri; Sovyetlerin Soğuk Savaş süresince  
uzaydaki üstünlüğüne son vermek için ABD’nin elindeki tek fırsatın 1960’la-
rın sonuna kadar Ay’a insan göndermek olduğu yönünde bir karar almışlardı. 

Ancak, Logsdon’un kitabında daha önce ortaya çıkmamış son derece ilginç 
bilgiler de bulunuyor. Örneğin Başkan Kennedy sık sık bu proje dahilinde Sov-
yetlerle işbirliğine gitme fikrini ortaya atıyormuş. Ayrıca Sovyetlerin uzay prog-
ramının etkinliği ve niyeti hakkında ABD’nin fazla bir fikri yokmuş. Logsdon, 
araştırmalarının sonunda, tıpkı bu projenin yıllardır içinde olan diğer kişiler 
gibi, Apollo programının uzun vadede uzay araştırmaları açısından fazla

Dr. Logsdon’a göre, Amerikalıların 1963 yılı iti-
bariyle başarıları belli bir noktaya varmıştı. Hat-
ta, bir yıl önce patlak veren Küba füze krizinden 
beri Sovyet-Amerikan ilişkileri iyileşmişti. 
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(13 Kasım 1918)
İstanbul’un İşgali

I.Dünya Savaşı sona ermiş, Osmanlı Devleti diğer müttefikleri gibi mağlup olmuştu. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan hemen sonra İttihat 
ve Terakki kendini lağvetmiş, partinin en güçlü üç adamları Enver, Talat, Cemal Paşalar yurtdışına kaçmıştı. 6 Kasım’da Boğazlar silahsız-
landırılmış, ertesi gün işgal güçleri Çanakkale’den geçmiş ve 13 Kasım 1918’te de İstanbul’a gelmişlerdi. İstanbul’un işgali 55 parçalık İtilaf 
donanmasının Haydarpaşa önlerine demirlemesiyle başladı ve ilk olarak şehre 3.500 asker çıkarıldı. Sonrasında yeni İngiliz, Fransız ve İtalyan 
birlikleri bu güçlere katıldı. 1453’ten beri Osmanlı’nın başkenti olan İstanbul böyle gurur kırıcı bir durumla karşılaşmamıştı. İstanbul ahalisi 
ilk kez esaretle tanışıyordu.

Diğer yandan 23 Kasım 1918’den sonra Ahmet İzzet Paşa yeni hükümeti kurdu. Bu sırada İtilaf Devletleri, Türk halkının tepkisini çekmemek 
ve işgalin haklılığına insanları inandırmak için, işgalin geçici olduğunu, saltanat ve halifeliği korumak ve güçlendirmek için İstanbul’da olduk-
larını; ancak, azınlıklara yönelik bir katliam olursa da İstanbul’un Türklerden alınacağını belirten bir bildiri yayınladırlar. Sonraki günlerde 
İtilaf Devletleri temsilcileri giderek şehre hakim olmaya başladılar. Öyleki Mütareke Dönemi denen bu devirde Zafer Toprak’ın da belirttiği 
üzere, İstanbul’da siyasi açıdan en güçlü unsur işgalciler olmuştu. Tabii ki buna dayanarak / güvenerek şehirdeki azınlıklar Müslümanlara her 
fırsatta saldırmış ve akıl almaz vicdansızlıklar sergilemişlerdi. Bin türlü hainliğin ve fenalığın sahnelendiği İstanbul’un bu karanlık günleri beş 
yıl kadar sürmüştü.
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Şehrin resmen işgal edilişi: Misak-ı Milli’den büyük bir ra-
hatsızlık duyan İtilaf Devletleri, bu kararın geri alınması için 
birkaç hafta boyunca hükümete ve meclise baskı kurdular-
sa da bunu başaramadılar. Bunun üzerine de zaten 1918 
sonlarından beri fiilen işgal altında tuttukları İstanbul’u 
resmen işgale başladılar. İlk olarak 9 Mart’ta Türk Ocağı 
merkez binasını, 14 Mart’ta Telgrafhane’yi, sonra Beyoğ-
lu ve Üsküdar semtlerini zapt ettiler. 16 Mart 1920 sabahı 
Şehzadebaşı’ndaki 10. Kafkas Tümeni’nin karargahı İngiliz 
askerlerince basıldığında, silahsız bir halde yataklarından 
yeni kalkmış olan beş askerimiz şehit edilip, dokuz askerimiz 
de yaralandı. Harbiye ve Bahriye Nezareti binalarıyla önemli 
askeri birimler kuşatıldı. İstanbul’daki bütün resmi binalar 
işgal edildi. Hatta Harbiye Nazırı Fevzi Paşa’nın odasına 
giren birkaç İngiliz subayı küstah bir şekilde Paşa’nın göğ-
süne süngülerini dayadılar. Bütün yollar İngilizler tarafın-
dan tutularak şehre giriş çıkışlar kontrol edilmeye başlandı. 
İstanbul’da sıkı yönetim ilan eden İngilizler, şehrin önemli 
yerlerine top ve makine tüfekli birlikler yerleştirdi.

İstanbul’un işgali Milli Mücadele döneminin en önemli olayların-
dan biridir. Bu işgal, Türk Milletinin İtilaf Devletleri’nin merhame-
tine sığınarak değil ancak Anadolu’da yapacağı bir mücadele ile var-
lığını sürdürebileceğini açıkça ortaya koymuştur. Kuva-yı Milliye’ye 
ve onun liderlerine olan güven artmış, işgal kuvvetlerine karşı mü-
cadele hızlanmış, başta kapatılan Meclis-i Mebusan üyeleri olmak 
üzere eli silah tutan pek çok İstanbullu Anadolu’ya geçerek Milli 
Mücadele’ye katılmıştır. Öte yandan İstanbul’un işgali olayı, Temsil 
Heyeti’nin çalışmaları için bir dönüm noktası olmuştur. 16 Mart 
1920’ye kadar, artık Temsil Heyeti’nin varlığına sebep kalmadığını 
iddia edenler Mustafa Kemal Paşa’nın görüşlerinin haklılığını kabul 
etmek zorunda kalmıştır. İstanbul’un işgali ile Mustafa Kemal Paşa 
16 Mart 1920’de millete hitaben de bir bildiri yayınlayarak, işgal ile 
700 yıllık Osmanlı Devleti’ne son verilmiş olduğunu, vatanı ve ba-
ğımsızlığı kurtarmak için mücadele etmenin gerektiğini bildirmiş-
tir. Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’un işgalini öğrenir öğrenmez 
aldığı tedbirler arasında en önemlisi, Ankara’da olağanüstü yetkiler 
taşıyan bir meclisin toplanması kararı ve bunun uygulanması ol-
muştur.

İstanbul’un resmen işgali sırasında İngilizler Fındıklı Sarayı’ndaki 
Meclis-i Mebusan binasını da basarak bazı milletvekillerini tutuk-
ladılar. Tutuklanan bu milletvekilleri, 15 Mart’ta yine İngilizler ta-
rafından tutuklanmış olan 150 civarındaki Türk aydınıyla birlikte 
Malta!ya sürügüne gönderildi. Bütün bu gelişmeleri İstanbul’un 
Müslüman ahalisi kahrolarak izlerken, gayrimüslimler ama özel-
likle Rumlar arasında tam bir bayram havası hakimdi. Rumlar, 
İstanbul’un Yunanistan’a katılması için sokaklarda serbestçe gösteri 
yapıyor, kiliselerde ayinler düzenliyorlardı.
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Kabak Koyu
kumsal, deniz...

Kabak koyuna ilk gittiğimde karşılaştığım sürprizi hiç unutamam. Yaz sezonu, özellikle üniversite öğrencileri, doğa sporları meraklıları ve fotoğrafçıların tercih ettiği az 
bilinen bir yerdir kabak koyu.

Tanınana kadar biraz kelebekler vadisinin gölgesinde kalmıştır. Kelebekler vadisi bilinir de en az onun kadar güzel olan kabak koyu pek bilinmez nedense. 

Yer olmama ihtimaline karşı kabaktaki birkaç pansiyondan biri olan turan kampingi arayayım diyorum. Yer olduğu söyleniyor ve rezervasyon yapılıyor. Balkonlu oda 
isteyip istemediğim soruluyor. Olmuşken balkonlu olsun diyorum.     

Ölüdeniz’e varıp koyun bulunduğu yer olan meşhur faralya köyü arabasına binip tırmanmaya başlıyoruz. Bu arada, ölüdeniz bölgesini görebileceğiniz en güzel manzara 
bu güzergâh üzerindedir.

Minibüs yolu bir seyir terası gibidir. Eğer birkaç saat yürümeyi göze alırsanız ve fotoğraf meraklısıysanız mükemmel görüntüler yakalayabilirsiniz.

İstanbul Aydın Üniversitesi
Öğr. Gör. İbrahim YOğURTçU
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turkuvazın müthiş büyüsü...
Aşağıda kelebekler vadisi… turkuvazın müthiş büyüsü… Bir defasında şoför anlatmıştı;
İlk defa bu bölgeye gelen yolculardan bazıları bu büyüye dayanamayıp bizi burada indir biz denize gireceğiz 
diyormuş.

Bir kere kabak koyuna inmek zahmetli bir iş. Çok dar ve sadece traktörün çıkabildiği bir yola sahip. Yani 
araçla vadiye kadar inmek imkânsız. Sıcak havada 20 dakikalık bir yürümeyi göze almak gerekiyor. Ama güzel 
olan o kadar çok şey var ki bu yolu yürümekten keyif alıyorsunuz. İnmek değil çıkmak zor ve bu durumda 
da traktör imdadınıza yetişiyor. 

Turan pansiyon çam ağaçlarının arasında saklı cennet gibi... 
Bir an evvel odama gidip yerleşmek ve hemen kendimi masmavi sulara atmak istiyorum.
Buyurun sizin odanız bu tarafta…

Ve şimdiye kadar konakladığım en doğal odayla karşı karşıyayım. Gülüyorum. Gülmem kahkahaya varıyor. 4 
direk üzerine döşenmiş tahtalardan oluşan, etrafı 1 metrelik tahtalarla çevrili üstü açık çok yıldızlı bir oda… 
Haksızlık etmişim, şimdiye kadar bu kadar ucuza konakladığım en konforlu yermiş meğer.

En güzel uykumu burada uyudum, gece yarısı karşı kayalıklarda çarpıp ıslığa dönüşen rüzgârın sesi bir ninni 
oldu, çam ağaçlarının hışırtısı eşlik etti bana, sırtüstü uzanıp gökyüzüne baktım saatlerce, yıldızlar kaydı, 
yıldızların ne kadar uzak olduğunu düşündüm. Işığı dünyaya ulaşmayan yıldızlar varmış, uzaklık kavramını 
düşündüm, ışığın bir milyon yıl yol almasının ne demek olduğunu düşündüm. Bir de şunu düşündüm uy-
kuya dalmadan evvel, işte mutluluk budur…
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Yemekte ne vardı dersiniz. Gerçekten aklımdan geçmiş-
ti eğer olursa bal kaymak olur diye düşünmüştüm. Evet, 
bugün şanslıyım akşama balık yiyorum. Bütün yorgunluk 
geçiyor. Çayımı alıp akşam serinliğini içime çeke çeke, de-
nize nazır bir tepede kurulu verandanın kocaman yastık-
larının içine gömülüyorum. Denizin rengi koyu lacivert, 
gökyüzünde ay yükseliyor.

Bol bol hayal kuruyorum.

Sabah açık büfe kahvaltı! Sınırsız çay ve nescafe… Ne 
önemi var. Kim durur burada…

Yanımda bulunması gereken malzemeler;
Fotoğraf makinesi, fotoğraf makinesi yedek pil, plaj 
havlusu, elif şafak ( aşk ), aslında plajda tarihi roman 
okumayı da severim, su, peynirli sandwich, kuruye-
miş, yüzme gözlükleri, biraz meyve..

Sabah 10 gibi çıkılıp akşam yemeğine yetişecek şe-
kilde itina ile plan yapılır.  
Buranın adının neden kabak koyu olduğunu 
merak etmişinizdir. Bunu vadiye tepeden baktı-
ğınızda iyi anlıyorsunuz. Kelebekler vadisi dâhil 
buradaki vadiler deniz kısmı geniş iç kısma doğru 

daralarak ilerleyen vadilerdir. Yani aynen bir su kabağı gibi… İsmi buradan 
geliyor. Vadinin daralan kısmı tam bir yürüyüş parkuru… Öğlen sıcağından son-
ra rota orası.

Kumsal, deniz, kumsal, deniz, kumsal, deniz saat 3. Yemek, su, kuruyemiş yürü-
yüşe hazırım.

Yürüyüş derken vadinin iç kısımlarına doğru teknik tırmanış gerektirecek kadar 
zorlu parkurlar var. Bu parkuru geçebilenler hediye olarak, az akan ırmağın oluş-
turduğu buz gibi gölde serinleme imkânı kazanıyor. Bazı yerlerde gerçekten zor-
lanıyorum, iple çıkılması gereken yerlerden tecrübe ve korku! ile geçip hediyemi 
kapıyorum, benden evvel hediye ye ulaşmış 2 kişi ile muhabbete başlıyoruz. Sima 
tanıdık gibi. Taksimden. ( her seferinde arkadaş çevresinden birisiyle karşılaşmaya 
alıştım ) fazla sosyal değilimdir. Dönüş yolunda defalarca durup fotoğraf çekiyo-
rum… Akşam yemeğine yetişmem lazım.
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Gerçek

Başlar

Galata
AŞK
Kulesi’nde 

Galata deyince aklımıza gelen merdivenli sokaklar Galatanın en önemli hatıralarındandır. Haliç’ten Boğaz’a kadar uza-
nan Kule, bir tarafında yedi tepeli eski şehir ile diğer tarafında İstanbul Boğazı ve yeni şehir ile insanı büyülemektedir. 
İstanbul’un Galata semtinde bulunan ve şehrin en önemli tarihi sembollerinden biri olan Galata Kulesi, dünyanın en eski 
kulelerinden biri olup, 528 yılında inşa edilmiştir. Bizans İmparatoru Anastasius tarafından Fener Kulesi olarak inşa edi-

len Galata Kulesi, 1204 yılındaki 4. Haçlı Seferi’nde geniş çapta tahrip edilmiştir. 1348 yılında Cenevizliler tarafından 
“İsa Kulesi” adıyla anılan kule, yığma taşlar kullanılarak Galata surlarına ek olarak yeniden yapılmış ve kentin en büyük 
binası olmuştur. Kule Türklerin eline geçtikten sonra hemen her yüzyıl yenilenmiş ve tamir edilmiştir. 17. yüzyılın 
ilk yarısında IV. Murat döneminde fen bilimlerine ilgi duyan Hezarfen Ahmet Çelebi, Okmeydanı’nda rüzgârları 
kollayıp uçuş talimleri yaptıktan sonra, tahtadan yaptırdığı kartal kanatlarını sırtına takarak 1638 yılında Galata 
Kulesi’nden Üsküdar-Doğancılar’a uçmuştur. Bu uçuş Avrupa’da ilgi ile karşılanmış, İngiltere’de bu uçuşu gösteren 
gravürler yapılmıştır. 1717’den itibaren yangın gözleme kulesi olarak kullanılan kule, tarih içerisinde birkaç kez 

yanarak hasar görmüş ve onarılmıştır. 1967’de bitirilen son onarımla kule bugünkü görünümünü almıştır.

Araştırmamızda Galata Kulesi’ne ait büyük bir aşk hikâyesi ile karşılaştık; Mum ışığında yemek yemek; günlerce 
düşünmek, hayallere dalmak, hatta umutlanmak… Sevmek, âşık olmak ölesiye ya da kimi zaman sevdiğini, âşık 
olduğunu sanmak… En mitolojik aşklardan, Ferhat ile Şirin’e, Mevlana’dan, Âşık Veysel’e, aşklar ve âşıkların 
yurdu Anadolu, tüm zenginliği ile Galata kulesi… Ve İstanbul’u onun varlığıyla İstanbul yapan, gizemini 
taşıyan, alımlı, sevdalı, denizin ortasında, bir başına, yalnız, kendi kendine yeten, İstanbul’un uyurgezer kızı...  

Ulaşılmaz Kız Kulesi... Rüyalar âleminden gerçeğe kanatlarıyla akmış, Haliç’ten Boğaz’a doğru usul usul süzülen, 
var olduğundan bu yana dimdik ayakta İstanbul’u seyreden Galata Kulesi... Galata Kulesi’nin Kız Kulesi’ne aşkını 
bilir misiniz? İstanbul’un topraklarından fışkıran, gökyüzünden akan, denizinden çıkan hep sevdayken vurulmuş 
Galata Kulesi Kız Kulesi’ne... Zerafetine, ihtişamına hayran kalmış... Bakmayın Kız Kulesi nin aldırmaz tavırları-
na, her ne kadar ilgilenmiyormuş gibi gözükse de o da vurulmuş Galata Kulesi ne. Lakin Kız Kulesi’nin ünü fazla 
olduğundan, endamlı olduğundan, alımlı olduğundan herkesin gönlü varmış onda... Ve Kız Kulesi de bundandır 
gözü yükseklerdeymiş... Galata Kulesi bunu bildiği halde asırlardır gözlerinin içine bakmış sevdiğinin ve sevmiş 
hep sevmiş... Bu büyük sevda uğruna kaç kez ıslanmış İstanbul’un delicesine yağan yağmurunda... Sonunda 
Kız Kulesi de sevdiğini söylemiş Galata Kulesi’ne... İstanbul’un uykuda olduğu zamanlar fısıldaşır dururlarmış. 
Öyle gizli konuşurlarmış ki dalgaların sesi örtermiş seslerini... Çünkü martıların konuştuklarını duymalarını 
istemezlermiş. Galata Kulesi sevdiğine şiirler yazar, yürek çalkalayan şarkılar söylermiş. Kız Kulesi de yunuslarla 
gönderirmiş selamını... Ama gel gör ki koskoca bir Boğaz varmış hep aralarında... Ve bu Boğaz Galata Kulesi 
ile Kız Kulesi’nin birleşmelerine hiç izin vermezmiş... Onlar da asırlar boyunca yaptıkları gibi bakışmalarla, 
geceleri konuşmalarla, yunuslar aracılığıyla selam göndermelerle yetinirlermiş... Her şeye inat birbirlerine bağlı 
bu çift seviyorlarmış birbirlerini hâlâ. Her şey yarım kalsa da, aşk meşe sandığa kilitlese de kendini. İstanbul’un 
derin uykuda olduğu gecelerde fısıldaşır dururlarmış birbirlerine.
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İlhan Berkİlhan Berk
Ben gidiyorum.

Ölüme, o büyük tümceye,
çalışacağım...

NE BÖYLE SEVDALAR GÖRDÜM 
NE BÖYLE AYRILIKLAR

NE BÖYLE SEVDALAR GÖRDÜM 
NE BÖYLE AYRILIKLAR

Ne zaman seni düşünsem
Bir ceylan su içmeye iner
Çayırları büyürken görürüm

Her akşam seninle
Yeşil bir zeytin tanesi
Bir parça mavi deniz
Alır beni

Seni düşündükçe
Gül dikiyorum elimin değdiği yere
Atlara su veriyorum
Daha bir seviyorum dağları
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18 Kasım 1918 - 28 Ağustos 2008

Yazım Hayatı
İlhan Berk, ilk şiirlerini Manisa Halkevi’nin dergisi Uyanış’ta yayımlamıştır (1935). Berk, 19 yaşın-
dayken Güneşi Yakanların Selâmı adıyla kitaplaştırdığı bu şiirlerinde “hece vezni” kullanmakta ve o 
dönemin şiir anlayışına özgü bir karamsarlık taşımaktadır. “Sonsuzluk”, “kızıl”, “hulya”, “ateş” en sev-
diği sözcükler olarak görünmektedir. Sembolist şiirden esinlenilmiş izlenimi veren imgeler yapmayı 
sevmektedir: “Bir karanlık gecenin masmavi seherinde / Kızıl başörtünle gül yüzlü bahçede görün”.

Dil anlayışı da henüz döneminden kopamamıştır ki, bunu da 19 yaşındaki bir şair adayı için doğal 
karşılamak gerekmektedir: “Kıpkızıl hulyalı bir renge yükselmeden gün / Bir devrin neşesini taşımakta 
yüzün”. Berk’in ilk kitabına adını veren şiirinin son kıtası da şöyledir: “Neler, neler beklenmez niha-
yetsiz bir yerden / Güneşi içelim mor şafaklar gecesinden / Selâm! Sonsuzlukalra, hasret gönüllerden / 
Selâm, güneşe, göğü yakanlar bahçesinden!”.

İlhan Berk, daha sonra 1940’lara doğru Yeni Edebiyat anlayışı içinde yer almış, Servet-i Fünun (Uya-
nış), Ses, Yığın, Yeryüzü, Kaynak gibi dergilerde yazmıştır. Türk şiirinin en deneyci şairlerinden biri 
olan İlhan Berk, durmadan yatak değiştirerek, ama bazı sorunsallara hep bağlı kalarak şiirini günümüze 
kadar eskitmeden getirmeyi başarmıştır.

“Yazmak mutsuzluktur, mutlu insan yazmaz.
bu yeryüzünü olduğu gibi görmeme engel olanve bana bu yeryüzünü cehennem edenbu yazmak eyleminden kurtulduğum,

mutlu olduğum bir tek şey var: resim yapmak.”

“Yazmak mutsuzluktur, mutlu insan yazmaz.bu yeryüzünü olduğu gibi görmeme engel olanve bana bu yeryüzünü cehennem edenbu yazmak eyleminden kurtulduğum,mutlu olduğum bir tek şey var: resim yapmak.”

Balıkesir Necatibey Öğretmen Okulu’ndan mezun olmuş, Espiye’de iki yıl ilkokul öğretmenliğinden 
sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’ne girdi. Enstitünün Fransızca bölümünden mezun (1944) olan 
Berk, 1945-1955 yılları arasında Zonguldak, Samsun ve Kırşehir’de ortaokul ve liselerde Fransızca öğ-
retmenliği yaptı. 1956 yılından itibaren on üç yıl boyunca Ankara’da T.C. Ziraat Bankası’nın Yayın 
Bürosu’nda çevirmenlik yaptı.

Bu süre içinde modern dünya şiirinin iki büyük şairi sayılan Arthur Rimbaud ve Ezra Pound’un şiirleri-
ni çevirerek kitaplaştırdı. Bu tarihten sonra kendini tümüyle yazmaya verdi ve bir anlatı kitabı dışında, 
yalnız şiir ve şiire ilişkin yazılar yazdı. Kül adlı kitabıyla 1979 yılında Türk Dil Kurumu ve İstanbul 
kitabı ile de 1980 yılında Behçet Necatigil Şiir Ödüllerini kazandı. 1983’de Deniz Eskisi adlı kitabıyla, 
Yedi Tepe şiir Armağını’nın 1988’de de Güzel Irmak adlı kitabıyla Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü (F. 
Edgü ile) aldı. 28 Ağustos 2008 tarihinde Bodrum’da 90 yaşında vefat etti.

Ödülleri
* Kül, 1979 TDK Şiir Ödülü.
* İstanbul, 1980 Behçet Necatigil Şiir Ödülü.
* Deniz Eskisi, 1983 Yedi Tepe Şiir Armağanı
* Güzel Irmak, 1988 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü.

Yapıtları
Şiir
* Güneşi Yakanların Selamı (1978)
* Istanbul (1978
* Günaydın Yeryüzü (1952)
* Türkiye Şarkısı (1953)
* Köroğlu (1955)
* Galile Denizi (1958)
* Çivi Yazısı (1960)
* Otağ (1961)
* Mısırkalyoniğne (1962)
* Âşıkane (1968)
* Taşbaskısı (1975)
* Şenlikname (1976)
* Atlas (1976)
* Kül (1978)
* İstanbul Kitabı (1980)
* Kitaplar Kitabı (1981)(Seçilmiş Şiirler)
* Deniz Eskisi (1982) (Şiirin Gizli Tarihi’ni de içerir.)
* Delta ve Çocuk (1984)
* Galata (1985)
* Güzel Irmak (1988)
* Pera (1990)
* Dün Dağlarda Dolaştım Evde Yoktum (1993)
* Avluya Düşen Gölge (1996)
* Şeyler Kitabı Ev (1997)
* Çok Yaşasın Sayılar (1999)

Anlatı
* Uzun Bir Adam (1982)
* 1984 Tokat Niksar

çeviri
* A. Rimbaud : Seçme Şiirler (1962)
* Dünya Edebiyatında Aşk Şiirleri (1968)
* Dünya Şiiri (1969)

Antoloji
* Başlangıcından Bugüne Beyit Mısra Antolojisi (1960)
* Aşk Elçisi (1965-antoloji),

Diğer
* Şifalı Otlar Kitabı (1982)
* El Yazılarına Vuruyor Güneş (1983)
* E. Pound : Seçme Kantolar (1983)
* Şairin Toprağı (1992).
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Türkİnsanının
Sinemayla

İlk Serüveni

Birahane’de İlk Film Gösterimi

İlk Sinema Salonu Açılıyor

İstanbul’un sıradan halkı ise bu büyülü icatla tanışmak için Sigmund Weinberg’i bekleyecekti. Polonyalı Weinberg, Galatasa-
ray Lisesi’nin karşısında bulunan Avrupa Pasajı’ndaki Sponek Birahanesi’nde halka açık ilk sinema gösterisini sundu. Üstelik 
de elektrik olmadığı için petrol lambasının pek de hoş olmayan kokusu eşliğinde. Neler yaşanmadı ki bu ilk gösteride. 
Karşılarındaki dev ekranda hareket eden, yemek yiyip, uyuyan insanları görenler ‘bu şeytan icadının’ Tanrı’ya karşı 
işlenmiş büyük bir günah olduğunu söylediler. Ama tüm bu karşı çıkmalara rağmen sinemanın büyüsü insanları sarıp 
sarmalamakta gecikmedi. Sponek Birahanesi’nin ardından Şehzadebaşı Feyziye Kıraathanesi, Tepebaşı Tiyatrosu ve 
Odeon Tiyatrosu başta olmak üzere İstanbul’un pek çok yerinde film gösterimleri yapıldı.

İstanbul halkı ilk yerleşik sinema salonuna 1908 yılında yine Sigmund 
Weinberg’in sayesinde sahip oldu. Weinberg, bugün çeşitli fuarların yapıl-
dığı Tepebaşı Sergi Sarayı’nın bulunduğu yerde Darülbedayi’nin (Şehir Ti-
yatrosu) Komedi Bölümü’nde ilk yerleşik sinema salonunu hizmete açtı. 
Pathe’ydi bu salonun adı. Daha sonra, o zaman-
larda İstanbul’un kültür-sanat merkezi olan 
Pera’ta Cine Oriental, Cine Palance ve Cine 

palace gibi yerleşik salonlar bir-
biri ardına kapılarını açtı.

Tarih 29 Aralık 1895, Lumiere Kardeşler “La Ciotat Garı’na Trenin Varışı”nı anlatan filmi 
ilk kez Paris’te seyirciye sundular. Bu tarihten yaklaşık bir yıl sonra girdi Osmanlı’ya sine-
ma. Batı’dan gelen birçok yeniliğin öncüsü gibi sinema da ülkemize azınlıklar tarafından 
getirilmişti. Bir Alman Yahudisi olan Sigmund Weinberg Galatasaray’daki bir birahanede 
ilk film gösterimini yine Le Citoat Garı’na trenin gelişini anlatan film ile gerçekleştirir ve 

bu tarihten sonra Türk insanının sinemayla serüveni başlar.
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AmetistTaşı
Ametistin adını Yunanca’da “değil” anlamında kullanılan “a” eki ile “sarhoş etmek” anlamına ge-
len “methuskein” kelimesinden aldığı söylenir. Bunun nedeni eski zamanlarda yaygın olan taşın 

sahibini sarhoşluktan koruduğuna dair inançtır. Ametistten yapılmış bir kase veya kupadan şarap 
içmenin kişiyi sarhoş etmeyeceğine inanılıyordu. Yine de taşın isminin , taş için Doğu’da kullanı-

lan bir ismin dejenere olmasından türemiş olabileceği de düşünülmektedir.

Ametist
Taşı
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Ametist taşı birçok farklı kültür ve bölgede kraliyet aileleri tarfından sevilmiştir. 
Mısır kraliyet hanedanları tarafından sevilen ametist, Mısır’da genel olarak oyma-
larda kullanılırdı.

Leonardo Da Vinci ametistin şeytani, günahkar düşünceleri dağıttığı ve zekayı can-
landırdığını yazmıştır. Bu büyük ihtimalle o zamanlarda var olan yaygın bir kanıydı.

Ayrıca, eski zamanlarda ametist dindarlığın ve bekaretin sembolü olarak görülürdü. 
Bu nedenle Orta Çağ boyunca Katolik Kilisesi ve diğer dini grup ve kiliselerde, 
özellikle oymalarda fazlasıyla kullanılmış ve değer verilmiştir. Yine aynı nedenlerle 

taş piskoposlar için özel bir önem arz etmiştir. Bugün hâlâ birçok piskopos ve diğer 
bazı din görevlileri ametist taşlı yüzükler takar.

Ametist Şubat ayının doğum taşıdır. Ayrıca Balık, Koç, Kova ve Yay takım yıldızla-
rıyla bağdaştırılmıştır. Ayrıca, Tibette ametist taşı kutsal sayılır.

Eski zamanlarda en değerli taşlardan (elmas, safir, yakut ve zümrüt) sayılan ametist 
daha sonraları bu değerini ve önemini yitirmiştir. Bunun en büyük nedeni, Brezilya 
gibi, bazı bölgelerde büyük yatakların keşfedilmesidir.

Göz hastalıklarına, alerjiye, baş ağrılarına ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. 

Negatif elektrik yükü taşıdığından dolayı; bedendeki fazla elektrik yükünü toplaya-
rak beyin gücünü yükseltir.

Bulunduğu çevredeki olumsuz enerjileri temizleyip dönüştürür. Sadece odanın her-
hangi bir yerinde durması bile olumsuz enerjileri toplayıp pozitif enerjiye dönüş-
türmesi için yeterlidir. 

Kişiyi rahatsız eden takınaklı düşünceleri uzaklaştırıcı ve yatıştırıcı bir etkiye sa-
hiptir. Koyu mor ya da çok açık renkli olan ametistler en güçlü enerjiye sahip olan 
ametistlerdir. 

Uykusuzluk çekenlere iyi gelir. Eğer uykusuzluk sorunu yaşıyorsanız; ametisti yat-

madan önce bir süre elinizde tutun ve sonra yastığınızın altına koyarak yatın. Soru-
nunuzun nasıl düzeldiğini göreceksiniz. 

Enerji dolu bir taş olduğu için çoğu insan üzerinde canlandırıcı bir etkisi vardır. Sü-
rekli üzerinizde taşıyabileceğiniz bir taştır. Yaydığı enerji her zaman size fayda sağlar 
ve olumsuzluklardan korur. Özellikle düşman tavırlı insanların arasında buluna-
cağınız zamanlarda bu taşı üzerinizde bulundurmaya gayret edin. Böylece sadece 
pozitif enerji alacağınızdan emin olabilirsiniz. 

Enerjisinin odaklandığı kişide uyum ve denge oluşturur. Yaydığı enerji doğrudan si-
nir sistemini etkiler. Ancak ciddi bir kişilik bozukluğuna sahip insanlar bu enerjiyle 
uyuşamayarak, onu rahatsız edici bulabilir. 

Pembe kuvars ile birlikte kullanıldığında aklı güçlendirir ve kalbi korur. 

Özellikleri

Kültürel ve Tarihi Önemi

Ametist Taşının İnsan Üzerindeki  Etkileri 

20. yüzyılda ametistin rengini sahip olduğu manganezden aldığı düşünülmüştür. Fakat, bazı oto-
riteler rengin organik bir kaynağı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ferrik tiyosiyanat önerilmiş ve 
mineralde kükürtün saptandığı belirtilmiştir. 2005 yılından itibaren, ametistin renginden 
yabancı (katışkı) atomların sorumlu olduğu düşünülmektedir.

Isıya maruz kaldığında, ametistin rengi sarıya döner. Genel olarak sarı kuvars cev-
herlerinin (sitrin, dumanlı kuvars ve diğerleri) genel olarak yanmış ametist olduğu 
söylenmektedir. Kayacın yeryüzüne çıkmış uzantılarında, ametist damarlarının 
renklerini kaybetmeleri muhtemeldir. Ametistin sertliği 7’dir.

Popüler bir değerli taş olan ametistin çeşitli renklerine farklı tanımlar verilmiştir. 
Örneğin, “Rose de France” genellikle açık pembemsi lavanta veya leylak gölgeye 
sahiptir. En değerli rengi ise kırmızı parıltılara sahip koyu menekşe rengi olanı-
dır; bu renkteki ametist “Sibiryalı” olarak adlandırılır. İsminden de anlaşılacağı 
gibi bu renkteki ametist genellikle Sibirya’dan çıkarılsa da, Sibirya dışında Uru-
guay ve Zambiya başta olmak üzere başka bölgelerden de çıkarılmaktadır.

Ametist ABD’de birçok yerde bulunsa da bunlar mücevherlerde kullanabilecek kadar gü-
zel ve değerli değildir. Ametist Brezilya, Uruguay, Bolivya, Arjantin, Zambiya, Namibya ve diğer Afrika ülkelerinde çıkarılır. “En kaliteli kristalli ametistler genellikle 
Hindistan, Brezilya ve Uruguay’daki volkanik kayaçların içindeki gaz boşluklarında (jeodlarda) oluşur.....”

Ayrıca Türkiye’de Balıkesir - Dursunbey ilçesinde, Erzincan ve Ordu’da da ametist yatakları olduğu bilinmektedir.
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Bir Sivil Toplum
Kuruluşu Olarak

Öğr. Gör. İrfan Ongar 

AHİLİK

• Ahilik; esnaf ve sanatkârın pazara hâkim olabilmek ve üretim girdilerini dü-
şürebilmek amacını taşıyan iktisadi bir birliktir. 
 • Ahilik; esnaf ve sanatkârın kendi aralarındaki mesleki ve ahlaki kuralları 
düzenleyen ve denetleyen özel hukuk sistemidir. 
  • Ahilik; esnaf ve sanatkârın mesleki eğitimini düzenleyen ve yürütülmesini 
sağlayan bir okuldur. 
 • Ahilik; esnaf ve sanatkârın gerektiğinde kredi alabileceği bir bankadır. 
 • Ahilik; esnaf ve sanatkârın üretimindeki kaliteye düzen getiren standartlar 
enstitüsüdür. 
 • Ahilik; esnaf ve sanatkârın hastalık, sakatlık ve yaşlılığında sırtını dayayabile-
ceği bir sosyal güvenlik kurumudur. 
  • Ahilik; esnaf ve sanatkârın hakkını ve çıkarlarını devlet yönetimine karşı 
koruyup kollayan bir kamu hakemliği kurumudur.
 • Ahilik; esnaf ve sanatkârın hatalı, hileli üretimine ya da fahiş fiyat uygulama-
sına karşı tüketicinin hakkını koruyan hakem heyetidir. 
• Ahilik; esnaf ve sanatkârı yabancı sermayeye karşı koruyan milli gümrük sis-

temidir. 
• Ahilik; esnaf ve sanatkârın üretimini ülkenin ve pazarın ihtiyaçlarına karşı 
düzenleyen planlama teşkilatıdır. 
• Ahilik; toplumdaki herkesin mutlaka çalışması gerektiğini savunan ve bunu 
sağlayan bir iş kurumudur. 
• Ahilik; esnaf ve sanatkârın tekelleşmesini önleyen rekabet kurumudur. 
• Ahilik; esnaf ve sanatkârın elde ettiği artı değerin hastane, imarethane, aşevi 
gibi kurumların tesisinde kullanılmasını sağlayan sosyal yardımlaşma kurulu-
şudur. 
• Ahilik; esnaf ve sanatkârı sadece mesleki olarak değil; genel ahlak, ortak top-
lumsal değerler, güzel sanatlar konusunda da eğiten ve bunu yaşam boyu de-
netleyen sosyalizasyon kurumudur. 
• Ahilik; esnaf ve sanatkâra askeri konularda eğitip gerektiğinde bölgenin sa-
vunmasında görev ve sorumluluk yükleyen milis kuruluşudur. 
• Ahilik; din, dil, etnik köken, sınıf farkı gözetmeksizin toplumun tümünü 
kucaklayıp haklarını gözeten, söz hakkı veren bir demokrasi kurumudur. 

Bu coğrafyada, üretici esnaf ve tüketici arasındaki ilişkileri bin yıldır mükemmel bir biçimde dü-
zenleyen Ahi Evran dünyada eşi benzeri olmayan ve aynı zamanda bazı öğeleri gelişmiş ülkeler 
tarafından örnek alınan bu sistemi kurup bin yıl boyunca sürdürme başarısı gösteren esnaf ve 
sanatkârımız önünde saygıyla eğilmek gerek. 

Temelleri Ahi Evran Veli tarafından atılan ve Selçuklu ile Osmanlı dönemlerinde başarıyla uygula-
nan bir ekonomik sistem olan Ahilik geleneği, aynı zamanda günümüzde gelişmiş ülkelerin çok önem verdikleri sivil 

toplum kuruluşlarının dünyadaki ilk, en kapsamlı ve en mükemmel örneğini oluşturmaktadır. 

Ahilik, Türklerin 12. yy’da mevcut Bizans ekonomisi içinde kendilerine yer bulabilmek ve rekabet edebilmek ihtiyacından doğan özgün bir sistemdir. Başlangıçta Türk 
esnaf-sanatkâr ve üreticilerinin ekonomik bir birliği olarak faaliyette bulunan Ahilik, daha sonra toplumsal yaşamın tüm alanlarını kapsayacak ve günümüzün en ileri 
iktisadi sistemlerini ve sivil toplum kuruluşlarını gölgede bırakacak şekilde bir gelişme göstermiştir. 

Ahiliğin işlevlerine ve faaliyet alanlarına bir göz atacak olursak bu sistemin ne derece mükemmel olduğunu görebiliriz. Ahilik öncelikle bir sivil inisiyatiftir. Esnaf ve 
sanatkârın kendi aralarında kurdukları, geliştirdikleri ve yönettikleri bir sistemdir. Devlet hiçbir biçimde bu sisteme dâhil ve müdahil olmadığı gibi önemini ve gücünü 
de kabul etmiştir.

Bu gün bütün dünyada; bireyler, toplumlar ve ülkeler arası çatışmaların olmadığı, çalışanın ve üretenin hakkını alabildiği, tü-
keticinin korunduğu, sosyal adaletin yerleştiği, din, dil, etnik köken, sınıf farkı olmaksızın demokrasinin hayatın her alanında 
işlerlik kazandığı ve bunun için devlet müdahalesinin en aza indirgendiği bir sistem arayışı sürüp gitmekte. Yıkılmaz denen 
siyasal rejimler 80 yılda paramparça olmakta, çökmez denilen ekonomik sistemler 50 yılda darmadağın olmakta, onca polisiye 
ve elektronik tedbirlere rağmen toplumsal barış ve huzur ortamı sağlanamamakta, dünya giderek bireyler – toplumlar ve ülkeler 
arası gerginliklerin tırmandığı bir kaosa doğru sürüklenmekte. Nasreddin Hoca, kaybettiği anahtarını ev karanlık diye dışarıda 
ararmış. Çözümü dışarıda aramanın boşa bir uğraş olduğunu idrak etmenin zamanı geldi. Kaybettiğimiz anahtar bizim kendi 
evimizde. Bu topraklar, bin yıl boyunca huzur, barış ve istikrarının kapılarını kendi anahtarı ile açtı. 
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İstanbul’da Boğaz köprüsü yapımı fikri 1950’lere kadar geriye gider. Zamanın Başbakanı Adnan Menderes’in isteğiyle çalışmalara başlanmış; fakat köprü 
projesi 1960 darbesi nedeniyle hazırlık safhasından öteye geçememişti. Sonraki yıllarda İstanbul’un hızla gelişmesi ve Avrupa-Asya yakaları arasındaki 
trafiğin artışı Boğaz’a bir köprü yapılmasını zorunlu hale getirince, 1970’te inşaata başlanmış ve dünyada iki kıtayı birbirine bağlayan tek yapı, İstanbul 
siluetinin vazgeçilmez parçası olan bu görkemli köprü, 29 Ekim 1973’te dvrin cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından hizmete açılmıştır.

Köprünün temel atma töreni 20 Şubat 1970 tarihinde Beylerbeyi’nde yapılmış, hemen sonra Ortaköy ve Beylerbeyi ayaklarının kazısına başlanmıştır. 
Ertesi yılın mayıs ayında Ortaköy, temmuz ayında da Beylerbeyi çelik kulelerinin montajına; 1972 yılı başında kuleler tamamlanınca da kılavuz halatların 
çekilmesine başlanmıştır. Mart 1973’te vasıtaların geçeceği zemin hazır hale gelince Asya’dan Avrupa’ya ilk kez yürüyerek geçilmiştir. Nisan 1973’te kauçuk 
alaşımlı asfaltın dökümüne başlanıp bu iş 1 Haziran’da tamamlanmış ve 8 Haziranda’da ilk kez araçla geçiş denemesi yapılmıştır. Bütün bu çalışmalardan 
sonra köprü, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 50. Yıldönümü olan 29 Ekim 1973’te trenle açılmıştır. İlk gün yaya yürüyüşü büyük bir kalabalıkla yapılmıştır. 
Köprü yoğun yaya geçişi nedeniyle salıncak gibi sallanmaya başlayınca çekme tehlikesi doğabileceği düşüncesiyle yaya geçişlerine derhal son verilmiştir. 
Yine ilk gün içinde, 400 küsur araba vapurunun taşıyacağı araç sayısı kadar, 28.126 adet motorlu araç köprüden geçmiştir.

Ortaköy’le Beylerbeyi arasındaki bu güzel eserin uzunluğu 1.560 metre, iki kule arası uzunluğu 1.073 metre ve denizden yüksekliği ise 64 metredir. Önce-
leri ücretli olan yaya geçiş serbest bırakılmış; köprü intihar edenlerin gözde mekânı haline gelince, birkaç yıl sonra bu uygulama yasaklanmış ve aynı durum 
günümüze kadar sürdürülmüştür. Diğer taraftan, 1973 Şubatı’nda Ortaköy ve Beylerbeyi üzerinden geçen yaklaşım viyadüklerinin inşasına başlanmış, 
bunlar Mayıs 1973’te olan Haliç’in Halıcıoğlu ve Ayvansaray yakalarını birleştiren Haliç Köprüsü hizmete sokulmuştur. 

Açıldığı Gün (29 Ekim 1973)

Boğaziçi Köprüsü’nün
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Güneydoğu Anadolu’da 
bir tepe üzerine kurulu 
Cilalı Taş Devrinden 
kalma mabet

Önce tapınak geldi, şehir sonradan geldi...
Göbeklitepe

Başlangıcın Sırrı
Urfa

Günümüze kadar yapılan kazılar sonucunda bir Neolitik Çağ yerleşimi olduğu anlaşıldı. Tarihi M.Ö 11 
bin yıllarına uzanan Neolitik Çağ’dan kalma, tapınma amaçlı törensel alanlara ait mimari kalın-

tılar, dikili taşlar ve üzerinde kabartmalı yabani hayvan ve bitki figürlerinin bulunduğu 
taşlar günyüzüne çıkartıldı. Bölgenin önemi ise günyüzüne çıkarılan en büyük 

tapınma alanını barındırmasıdır.
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Yapılan kazılarda elde edilen bulgular çerçevesinde uz-
manlar neolitik çağ insanının henüz çevresinde yer alan 
hayvanları evcilleştiremediğini düşünmektedir.

Bölgedeki kazı çalışmalarının her yıl Eylül ayında başladığını ve yaklaşık 10 hafta sürdüğünü 
anımsatan Doç. Dr. Klaus Schmidt ‘Göbeklitepe’deki kazılarda elde ettiğimiz bulgularla, dün-
yanın bilinen en eski tapınma merkezlerinden birinin bu bölgede olduğunu ortaya çıkarmıştık. 
Ancak, son kazı çalışmalarıyla tapınma merkezinin dünyanın en büyük tapınma merkezi oldu-
ğunu tespit ettik. Yaptığımız araştırmalarda, Neolitik Çağ’da yaşamış insanların, yabani sığır, 
akrep, tilki, yılan, aslan, yaban eşeği, yaban ördeği ve yabani bitki kabartmalarını incelediğimizde 
hayvanlarını evcilleştiremedikleri sonucuna ulaştık. Ayrıca, dikili taşların (Stel) üzerindeki resim-
ler ve kabartmalar o dönemde yaşamış olan insanların sanatları hakkında bizlere fikir veriyor. 
Buradaki tapınak, dünyanın bilinen en büyük tapınağı olma özelliğini taşıyor’ diye konuştu.

Göbeklitepe Höyüğü araştırılana kadar, yerleşik yaşama geçişin, çiftçiliğin ve hayvancılığın ortaya çıkmasıyla birlikte gerçekleştiği 
düşünülüyordu. Schmidt’e göre ise yerleşik yaşama geçiş, avcı-toplayıcı toplulukların, dinsel törenlere katılmak için Göbeklitepe 

gibi dinî merkezlerde düzenli olarak bir araya gelmelerinin sonucudur. Tabiî ki böyle kalabalık grupları, çevredeki yiyecek kaynakları ve av 
hayvanlarıyla beslemek olanaksızdı. Böyle olunca da, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, burada yaşayan topluluklar tarım ve hayvancılığa yöneldi. Bölgede yapılan araş-
tırmalar, önemli kültür bitkisi olan ve yüzlerce genetik varyasyonu bulunan buğdayın atasının, ilk olarak Göbeklitepe’nin eteklerinde yetiştiğini ortaya çıkardı. Norveçli 
moleküler biyolog Manfred Heun’un genetik araştırmaları sonucunda ortaya çıkan bu bulgu, Schmidt’in görüşlerini destekler nitelikte.

İnsanların Göbeklitepe’yi yaşam mahalli olarak kullandığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Göbeklitepe, sadece belli zamanlarda bir araya gelinen dinsel tören-
lerin yapıldığı dinsel bir merkezdi. Höyüğün en önemli buluntusu tabiî ki törenlerin yapıldığı tapınaktır. Duvarlarının kalınlığı 1.4 metre olan on iki metre boyundaki 
tapınağın içinde, ‘T’ şekilli kabartmalı sütunlar bulunuyor.

Sadece çanak-çömleksiz neolitiğe ait evreler içeren Göbeklitepe, 11 bin yıl öncesine tarihlendiriliyor. O dönem insanları çanak-çömlek yapmayı bilmiyorlardı. Bu yüzden 
de yaşadıkları dönem, çanak-çömleksiz neolitik olarak adlandırılır. Bu dönem günümüzden önce 8 bin altı yüz ile 11 bin iki yüz yılları arasını kapsar.

Şurası kesin ki mimarî yerleşik yaşamla birlikte ortaya çıkmadı, ondan önce de vardı. Dahası, insanlığın kültürel gelişimi/uygarlık, Akdeniz’in doğu kıyıları gibi tek bir 
bölgede değil, birçok çekirdek bölgede ortaya çıktı. Bu çekirdek bölgelerden biri de Güneydoğu Anadolu. Bu coğrafyada araştırılmamış daha birçok höyük var. Araştırma-
lar arttıkça, arkeoloji bilimi günbegün yeni bulgular ortaya koyacak ve tarihin kapılarını aralayarak bizleri daha fazla aydınlatacak.

Göbekli Tepe’deki megalitik düzenlemeler, taş bloklardan oluşan ve İngiltere’nin en ünlü turistik merkezlerinden biri olan Stonehenge’den çok daha anıtsal. Üstelik 6.000 
yıl daha eski. Tümü gün ışığına çıkarıldığında Türkiye turizmi için büyük bir avantaja dönüşecek.

Göbeklitepe, sadece belli zamanlarda bir araya gelinen
dinsel törenlerin yapıldığı dinsel bir merkezdi.‘ ’

Göbekli Tepe, Urfa merkezinin 15 km kadar kuzey doğusunda, Karaharabe Köyü yakınlarında. Höyük 1963’te tespit 
edildi. Yerleşimin önemi ancak 1995’te başlayan kazılarla anlaşıldı. Neolitik Çağ’ın çanak-çömlek kullanılmayan Erken 
Dönemi’ne ait. Göbekli Tepe’de yerleşim MÖ 10.000 civarında başlamış MÖ 8.000 civarında bitmiş. Bu kadar erken 
çağdaki yerleşimin böylesine anıtsal mimariye sahip olması tüm araştırmacıları şaşırtıyor. Özellikle bazıları 7 met-
re kadar yükselen ‘T’ biçimli taş dikmeleri ve bunların üzerindeki hayvan figürleri dikkat çekici. Tilki, yaban 
domuzu, boğa, yılan, kuşlar gibi değişik hayvanların kabartmasını, henüz maden kullanılmayan bir çağda bu 
taşlara işleyen Göbekli Tepe insanlarına hayran kalmamak mümkün değil.

Dev taş dikmelerin 10-30 metre çapında dairesel düzenlemeler halinde yerleştirildiği, ortada da iki dikme-
nin bulunduğu anlaşılıyor. Şimdilik sadece dördü ortaya çıkarılan bu dairesel yapıların 20 kadar olduğu 
sanılıyor. Bugün sayıları 40’ı bulan taş dikmeler, kazılar tamamlandığında 200’e ulaşacak.

Göbekli Tepe’nin 12.000 yıl önce geniş bir çevrede yaşayan avcı ve toplayıcı insan gruplarının kutsal 
ziyaret yeri olduğu düşünülüyor. Yapıların bazıları tavan seviyesine kadar korunabilmiş. Nedeni şaşırtıcı: 
Neolitik Çağ’da büyük bir ihtimalle dini törenin bir parçası olarak dini yapılar gömülüyordu. Yapılarda 
ve etraflarında çok sayıda heykel parçası bulunmuş. Urfa şehir merkezinde Balıklıgöl civarında bulunan ve 
şehir müzesinde korunan yaklaşık 1.90 metre yüksekliğindeki gözleri obsidyenden hazırlanmış (volkanik camlardan) 
heykel de bu kültür çevresini tanımak açısından çok önemli. Bu eser insan boyutlarındaki dünyanın en eski anıtsal heykeli kabul 
ediliyor. Göbekli Tepe’deki kazı ve araştırmalar sürüyor. Gelecekte adını daha sık duyacaksınız.
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Bale ilk olarak İtalya’da rönesans döneminden görülmektedir. Mim 
sanatçılarının ortaçağ ve rönesans tiyatro gösterilerinde ve geleneksel 
halk gösterilerindeki dans adımları bugünkü balenin temellerini oluş-
turur. O zamanlarda koreografik bir düzeni olmayan bale Dominic 
de Piacenza ve Antonio Cornazzo’nun ilk koreografik kompozisyon 
denemeleri ve adımlara isim vermeleriyle gelişmiş bu noktada Fran-
sızlar çok etkilenmiş ve bunun sonucunda bugünkü ilk bale tohumla-
rı 1581’de Catherine de Medici’nin “Beaujoyeux” adlı Le Ballet Co-
mique de la Reine tarafından sahnelenen gösterisiyle atılmıştır. 
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Fransa’da Henry IV tarafından desteklenen bale tüm 
Avrupa’ya, oradan da 16. ve 17.yüzyılın sonlarında da 
Danimarka ve Isveç’e kadar yayılmıştır. Balenin altın 
çağı kendisi de iyi bir dansçı olan Louis XIX döne-
minde başlamıştır. Bu döneme kadar halk tarafından 
dans edilirken bir kez profesyonel dansçılar kostüm 
maske ve peruklar kullanarak dans etmeye başla-
mışlardır. 18.yüzyılda bale tamamen kendini opera 
sanatından soyutlayarak özgür bir sanat formuna 
kavuşmuştur. Bunun da tohumları George Noverre 
trafından atılmış ve bugün sahnede gördüğümüz bale 
sanatı onun koyduğu kurallar üzerine kurulmuştur. 
18.yüzyılın ikinci yarısında Rusya’ya ulaşan bale 
St.Petersburg da Petipa ve Saint-Leon la hayat bula-
rak gelişmiş ve bugün hale sahnelenen Uyuyan Güzel, 
Fındıkkıran ve Kuğu Gölü gibi tanınmış eserler bura-
dan tüm dünyaya yayılmıştır.

Bale, kuralları belli akademik dans (danse d’école) 
tekniğinin, başka sanatsal öğelerle de birleştirilerek 
bir sahne gösterisi oluşturacak biçimde sunulmasıdır. 
Bale terimi, bu akademik dans tekniği için de kullanı-
lır. Bir gösteri sanatı olarak genellikle müzik eşliğinde, 
dekor ve sahne giysileriyle sunulan, son derece titiz bir 
dans bale. Bir bale, dans, müzik ve tasarımla dramatik 
bir öykü anlatabilir ya da hiç bir öykü olmadan yal-
nızca müziğin dans aracılığıyla bir yorumu biçiminde 
sunulabilir. Bale, Rönesans saray gösterilerinden ve 
bunları izleyen Fransız ballet de cour’undan gelişti. 
Genellikle ilkçağ teması üzerinde müzik eşliğinde şiir 
okuma, dans, mim, ve şarkıyı çok zengin dekor ve 
giysilerle birleştiren bu oyunları kral ailesi üyeleri ve 
soylular sarayda kendileri oynarlardı. 17. yüzyılda gö-
rülen gerileme yıllarının ardından dansa çok meraklı 
olan Fransa kralı XVI. Louis (1638-1715), “dansı ye-
niden kusursuzluğa kavuşturmak” amacıyla 1661’de 
Kraliyet Dans Akademisi’ni kurdu. Aynı yıl, dansla-
rın perde aralarına serpiştirildiği, sözleri Moliére’in, 
müziği Jean Baptiste Lully’nin olan ilk comédie-ballet 
sunuldu. Bu olay Lully’nin opera-ballet’ler yazmasına 
ve bunlar için gerekli profesyonel dansçıları eğitmek 
amacıyla Kraliyet Müzik Akademisi’ne (ya da Opera) 
bağlı bir okul kurulmasına yol açtı. Önceleri bu yeni 
profesyonel dansçılar soyluların duruş ve davranış bi-
çimlerini taklit etmek üzere eğitiliyorlardı. Lully’nin 
ve bale ustası Pierre Beauchamps’ın yönlendirmesiyle 
giderek bir gösteri sanatına dönüştü.

Bunu izleyen yüzyılda teknik düzeyde büyük gelişmeler görülen baleye, bir sahne sanatı olarak 
da yeni bir ilgi doğdu. Jean- Georges Noverre’in (1720-1810) Lettres sur la danse et le ballets 
(1760; Dans Ve Baleler Üzerine Mektuplar) adlı yapıtı, ballet d’action (konulu bale) ya da drama-
tik balenin bütün Avrupada’ki gelişiminde önemli bir rol oynadı. Aynı dönemde besteci Cristoph 
Gluck’un müziği, opera ve baledeki dansa yepyeni bir canlılık ve oyunculuk anlayışı getirdi. Bu 
dönemde ayrıca, balede üç genre da (tür) ortaya çıktı. Dansçılar sérieux; demi-caractére ve comiuqe 
(ya da grotesque) gibi üç farklı teknikte eğitiliyordu. Böylece bale de opera gibi, büyük salonlar-
da oynanan görkemli bir gösteri durumuna geldi. Birçok opera, ara oyunları olarak sunulan bale 
divertimento’ları içeriyordu. O dönemin balesi hala aristokrat anlayışları yansıtıyordu. Ama 18. 
yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başlarında sanayi, toplum, siyaset, ve sanat alanlarında görülen devrimler, 
balede büyük değişikliklere yola açtı. Özelllikle Fransa’da bale eğitiminde benimsenen üslup ancien 
régime’in (eski Rejim) ve o dönemdeki sosyete danslarının etkisinden çıktı. 19. yüzyıl başlarının 
sahne dansı, romantik balenin temsilcileri Marie Taglioni (1804-84) ve Fanny Elssler (1810-84) ile 
yepyeni bir sanat yönü kazandı. Ayak parmaklarının üzerinde dengeli duruş demek olan Pointe’ın 
dans terimleri arasına katılmasıyla balerin, kusursuz bir sahne kişisi durumuna geldi. İlk kez pro-
fesyonel yazarlar ya da liberettocular bale için senaryolar yazmaya başladılar. Bale tekniğinin Carlo 
Blasis (1803-78) gibi öğretmenlerce sistemleştirilmesiyle bale dansı, bugün de kabul edilen temel 
biçimine ulaştı. 

Bununla birlikte 1830-50 arasında romantik baleye duyulan yaygın ilginin ardından bu sanat ulus-
lararası etkileşimden uzak kaldı. Rusya ve Danimarka dışındaki ülkelerde balenin sanatsal düzeyi 
düştü. August Bournonville (1805-79), Jules Perrot (1810-92) ve Marius Petipa (1818-1910) gibi 
bale ustaları yeni koreografiler yaptılar. Özellikle de Petipa (1818-1910) gibi bale ustaları yeni ko-
reografiler yaptılar. Özellikle de Petipa, Petersburg’da Tchaikovksky’nin müziğiyle Uyuyan Güzel 
ve (asistanı Lev İvanov’la (1834-1901) birlikte) Kuğu Gölü gibi, bale repertuarında bugün hala 
yerlerini koruyan klasik yapıtlarını sahneleyerek akedemik baleyi yeniden doruğa yükseltti. 

20.yüzyılda balenin Batı dünyasında yayılmasında ve beğenilmesinde en önemli rolü Rusya oynadı. 
Balerin Anna Pavlova (1881-1931) 20 yıl boyunca durmadan dünyayı dolaştı. Yaşamının son 20 
yılında Avrupa’da temsil veren Serge Diaghilev’in kurduğu (1872-1929) Rus Balesi adlı toplulukta 
uygulanan çalışma düzeni koreograf, sahne tasarımcısı ve besteci arasındaki işbirliğini yoğunlaştırdı. 

Hem sanatçıları hem de izleyicileri derinden etkileyen Diaghilev’in bale sanatına yeni bir canlılık ve 
yeni bir tanıtım getirme çabalarına, onun beş önemli koreografı olan Mikhail Fokine (1880-1942), 
Vaslav Nijinsky (1888-1950), Leonide Massine (1895-1979), Bronislava Nijinska (1891-1972) 
ve George Balanchine (1904-83) önemli katkılarda bulundular. Uzun baleler yerlerini tek perde-
lik balelere bıraktı. Üstelik bale artık öyküsüz olabiliyor ya da çağdaş dünyayı konu alabiliyordu. 
Dans için yazılmamış müziklerle, alışılmamış ritmler ve sokak gürültüleri içeren partisyonlarla da 
bale sergilenebiliyordu. Diaghilev’in ölümünden ve ardından başka Rus Baleleri’nin ortaya çıkı-
şından sonra bale kurma yolunda Batı’da yeni adımlar atıldı. Bu sanata ulusal kimlik ve Akademik 
bir disiplin kazandırmayı amaçlayan yeni okullar ve topluluklar ortaya çıktı. 1931’de İngiltere’de 
Vic Wells, (sonradan Sadler’s Wells, daha sonra da Kraliyet Balesi) kuruldu. Ninettede Valois’nın 
(d: 1898) yönetici, Sir Frederick Ashton’ın da (d: 1906) sürekli koreograf olarak yer aldığı bu 
topluluk, kısa zamanda ülke çapında önem kazandı. ABD’de yönetici Lincoln Kirstein (d: 1907) 
ve koreograf Balanchine’in 1934’te kurdukları ona bağlı New York Kent Balesi de benzer bir say-
gınlık kazandı. II. Dünya Savaşı’ndan sonra yurtdışı turnelerine çıkan Danimarka Kraliyet Balesi 
ile özellikle Leningrad’ın Kirov ve Moskova’nın Bolshoy baleleri, dünya kamuoyunda çok büyük 
etki uyandırdılar. Bugün her kıtada ve çoğu ülkede bale toplulukları ve okulları vardır. Bale sanatı 
Diaglilev zamanındakinden çok daha karmaşıklaşmış ve çeşitlenmiştir. Danse d’école’e her tür dans 
üslubu girmiş, öteki sanatlarla bale arasında çeşitli ilişkiler oluşmuştur. Klasik müzik yerine popüler 
müzikten ya da sessizlikten yararlanılan, giysilerin en aza indirgendiği ya da çalışma giysilerinin kul-
lanıldığı, dansın kendisi dışında başka bir konusu olmayan baleler, günümüzde bu sanatta görülen 
yeni eğilimler arasındadır.
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Akdamar Kilisesi(Kutlu Haç)

Tarihsel ve kültürel kalıtlar
bize atalarımızdan miras kalmadı...



53

biz onları çocuklarımızdan 
emanet aldık.
biz onları çocuklarımızdan 
emanet aldık.
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Tarihsel ve kültürel mirasın korunması ve devamının sağlanması söz konusu edil-
diğinde, çok bilinen ve Kızılderililere ait olduğu ileri sürülen bir özdeyiş herkesin 
dilinde dolaşır:

“Tarihsel ve kültürel kalıtlar bize atalarımızdan miras kalmadı, biz onları çocuk-
larımızdan emanet aldık.” Bu deyiş çok bilinen, popülerliğini koruyan bir deyiş 
olduğu kadar içerdiği anlam nedeniyle doğruluğu tartışılmaz.

Bu emanetler Anadolu’nun her köşesinde karşımıza çıkar. Bazen ıssız bir adada, 
bazen bir kent köşesinde bazen de umulmadık bir dönemeçte...

turkuaz mavisi...
Van Gölü’nün turkuaz maviliği içinde ziyaretçilere kucak açan ünlü Akdamar 
(Kutlu Haç) Kilisesi ulusal ve uluslararası, bilimsel restorasyon kriterleri göz önün-
de tutularak, Kartalkaya Proje İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Kültür ve 
Turizm Bakanlığı denetiminde restore edilmiştir. Restorasyona 25 Mayıs 2005 
tarihinde başlanmış ve 30 Ağustos 2006 tarihinde Kilise’nin restorasyonu tamam-
lanmıştır. Akdamar Adası’nda kilise yakın çevresinin çevre düzenleme çalışmaları 
da Kartalkaya Proje, İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmiştir.

Şairlere ilham (esin) kaynağı, efsanelere konu olmuş tarihi yapılar arasında Kız-
kulesi zannedersem ilk sırayı alır. Sonra hisarlar (“Rumeli Hisarı’nda oturmuşum, 
oturmuş da bir türkü tutturmuşum.” O.V.Kanık) sonra “Han Duvarları (F.Nafız 
Çamlıbel) Manastırlar (Manastırın ortasında var bir havuz...) “İstanbul’un orta 
yeri sinema.. Ya Anadolu? 

Şiirlere, efsanelere konu olmuş yapıtlar arasında Anadolu’da Akdamar Adasındaki 
Manastır ve Akdamar Kilisesi baş köşeye oturur. Bence, insanın şanslısı olduğu 
gibi, yapıların da şanslısı var. Adına değişik efsaneler yazılmış Akdamar Kilisesi 
bunlardan biri.

Yerli-yabancı her yıl binlerce gezginin görmek için yollara düştüğü bir güzel eser. 
Adına yazılmış efsaneler değişik değişik anlatılıyor. Malûm, keşişin kızı ile, karşı kı-
yının delikanlısı “Ahmedî” arasındaki sevda öyküsü... Bu yapıtın şansı biraz da hal-
kın onu benimsemesinden kaynaklanıyor, yoksa taşları çoktan birer birer sökülüp 
bahçe duvarı yapılırdı. Efsane ile bütünleşip bu kiliseyi, herkes kendinden bir parça 
olarak görüyor sanki... Dini motifleri bile kendilerine göre yorumlayıp anlatıyorlar. 

Yapıtla tanışmam ilginç oldu...
O gün yöre halkı, doğal güzelliği içinde yapıyı öyle benimsemiş ki, etrafında güle 
oynaya ateş yakıp piknik “teferrüc” yapmakta idiler. Yani, ulusça has özelliğimiz 
var ya: Sevmekten öldürürüz. Güzelim badem ağaçları, çevredeki “Kaçkar”lar kir-
pas içinde etrafta, piknik ateşinden arta kalmış kara kara ot yanıkları.. Kilisenin 
dönecek kara talihi gibi.

Bazen şans dönüverir. Yapılarda da öyle olabiliyor.  “Allah iyi ellere düşürsün” du-
alarıyla yetiştirilen gençler gibi, onarım ihalesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 
yapılacağını öğrenince, aynen “Allah iyi ellere düşürsün” diye dua ettik.. Şans, baht 
derken “iyi eller” ortaya çıktı. O ne gayret, ne duyarlı bir yaklaşım, herşeyi noktası 
virgülüne kadar düşünülmüş bir organizasyon! Bu işlerin içinden gelmiş biri olarak 
dört yanı sularla kaplı bir kara parçasında, yani bu adada restorasyon yapmanın ne



55

denli zor olduğunu biliyordum. Adını vermeyeyim, Ege adalarımızdan birinde başladığımız bir 
işte, yüklenicinin pabuçsuz işi bırakıp terk-i diyar ettiğine tanıklık etmiş bir kişi olarak, ihale 
sonrası tanık olduğum Kartalkaya Firmasının organizasyonunu yaşayınca, tamam şimdi doğru 
adrese gitmiş diye içimden geçirmiştim. Onarım organizasyonu tıkır tıkır işliyordu. Ekip, büyük 
bir titizlikle seçilmişti, rastgele değil... Sanki görülmeyen bir güç, herşeyi sevgi-saygı ve tevazu ile 
zincirlemesine sürdürüyordu. Onarımın her aşamasında, uzman görüşleri alınıyor, ortaklaşa ya-
pılan toplantılara UNESCO’dan, ICROM’dan, İstanbul, Van 100.Yıl Üniversitesi’nden, Erivan 
Üniversitesinden uzmanlar davet ediliyordu. İstanbul Üniversitesi, Ankara Gazi Üniversitesi, 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden konularında yetkin profesörler, Bakanlık adına restorasyonu 
inceleyerek görüşlerini bildiriyorlardı.

Her ayrıntı tek tek gözden geçiriliyor, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 
üyeleri, Bakanlık kontrolörlerinin denetiminde restorasyon sürüyordu.

Günümüzden bin yüzyıl önce de Akdamar Adası böylesine hummalı bir faaliyete sahne olmuş-
tu. Kral Gagik, Vaspurakan Devleti’nin başında iken yörede refah ve barış hüküm sürmekteydi. 
Gagik ve kardeşi Guorgen sanata ve ava meraklı idiler. Bence böylesine görkemli bir doğal gü-
zellik ve iklim içinde şair de olmuşlardı, böylesi şiirsel bir anıt yaptırmaları bunun kanıtıdır. Her 
ne kadar şiirleri günümüze ulaşmamış olsa da, karşımızda taşlaşmış bir şiir var.

Ada o yıllarda bağlarla ve badem ağaçları ile kaplı imiş. Şimdi sadece bademler duruyor... Güzel 
üzümlerden enfes şarapları yaparlarmış... Gagik, Abbasi halifesi Muktedir ile iyi dostluk kur-
muş, iyi bir etkileşim doğmuş aralarında. Bölgede bir tür garantörmüş Abbasiler. Barış, bolluk, 
refah bir araya gelince, Gagik gibi bir Kral, kalıcı bir eser yaptırmak istemez de ne yapar?.. 
Kanunî’nin Mimar Sinan’ı mimarbaşı yapıp Süleymaniye Camii’ni “tiz” bitirmesini buyurduğu 
gibi, Gagik de Keşiş Mimar Manuel’i bu işle görevli kılmış. Kılmış ama, sanatçı ruhlu Kral, 
Mimar Manuel’i yönlendirmiş aynı zamanda... Yer seçimini mutlaka birlikte yapmışlardır. Mi-
mar Manuel, Kralına “Efendim bu güzel adanın taşları pek sert, işlenmeye gelmez, bazalttır” 
demiştir. Gagik, Arap Zurarid kabilesinin yaşadığı şimdiki Tatvan’ın Küçüksu köyünün olduğu, 
KOTOM köyüne çıkmış. Kotom Kalesi’nin taşları epeydir gözüne hoş gelirmiş Kralın, bir de 
akroterleri.. Köyü kuşatıp halkı esir almış, Kotom kalesinin taşlarını da bir bir söktürüp sallara 
yükletmiş. Doğru karşıdaki adaya... Manuel taşların tüf olduğunu, çok güzel işlenebildiğini 
akroterleri görür görmez anlamış. Keşiş Manuel ekibine Erivan’da Awan Kilisesi’nden esinlen-
miş ustaları da katmış. Kilisenin plânını Kralla birlikte oluşturmuşlar... Malzeme, teknik bilgi, 
estetik duyarlık ve gücün birleşimi ile “Melda” yapmaya koyulmuşlar. Her figürü düşünerek, 
her ayrıntısı teknik bilgi ile desteklenerek yapılmış. Sağlam zemine oturan iki anpatmanı ile 
kilisenin temelini atmışlar. Hikâye uzun, yoruma açık, ancak mimarlık ve sanat tarihçilerinin 
birleştikleri bir nokta var. O da şu: Etki-tepki meselesi. Hıristiyanlıkta M.S. 726 yılından sonra 
dinsel figürlerin yasaklanması İmparator Leon ile başlatılmış. Leon tüm dinsel ikon ve resimleri 
pagan kültürünün devamı olarak algıladığından tarihte “ikona kırıcılık” dönemi olarak bu yasa-
ğı Hıristiyanlara 843 yılına dek yaşatmış. 9. yüzyılda bu yasaklamadan vazgeçilmiş. Manuel’in 
ilk harcı kattığı yıllarda bu yasağın kalkmasından yaklaşık 70 yıl geçmiş. Kilise, dinsel tüm resim 
ve heykelleri yasaklayan bu dönemin ardından yasaklamalara karşı bir “bayrak” gibi coşkuyla 
dalgalanmış. Ortaçağ’da, özellikle Orta Anadolu’daki kiliselerde (Kapadokya’da) dinsel içerik-
li motifler gözlerden uzak tutularak iç mekânlarda yaşam bulurken, Akdamar Kilisesi’nde dış 
duvarlarında görkemli kabartmalar ziyaretçilere cömertçe kucak açmaktaydı. Halen de öyle...        

Mimar Manuel’in Kral Gagik’le kafa kafaya verip hazırladıkları rölyef eskizlerinin günümüze 
ulaşmaması doğal. Kâğıt, papirüs, deri, her neyse taş kadar ömürlü değil.      

İki sıra blok taşla örülmüş kaidenin üst bölümüne yapıyı çepeçevre kuşatan bir bordür atmışlar, 
girizgâh gibi. Sonra gelsin canlandırmalar... Mimar Manuel Hz. İbrahim’den, Hz. Davut ve 
İsa’ya kadar tüm peygamberler ve havarilerini, karışık gibi görünse de, dikkatli incelediğimizde 
kendi içinde bir sıra halinde canlandırmıştır. Kilisenin her duvarında İncil ve eski ahitten tas-
virler tablo gibi işlenmiş. Mimar Manuel ve ekibi kilisenin tüm cephelerinde dinsel öykülere ve 
İsa başta olmak üzere havarilerin tasvirlerinin yanında, üzüm salkımları, asma yaprakları, bağ-

Şimdi sadece bademler duruyor...
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bozumu, güreşenler, avlananlar, bağdaş kurup oturanlar, tavşanlar, balıklar, vahşi 
hayvanlar, kuşlar yaban domuzları, arslanlar, boğalar ve ayılara da friz ve bordürlere 
de yer vermiştir.          

İsa Peygamber’e bir şükran nişanesi olarak, Prens Gagik kilisenin maketini sunar-
ken canlandırılmıştır.

Anıta değişik yüzyıllarda eklentiler yapılmıştır, ihtiyaç gereği olarak. 1296 – 1336 
yılları arasında ana yapının kuzeybatı köşesine Katalikos Zacharias adına küçük 
boyutlu bir şapel inşa edilmiştir. Yıllar sonra 1763’te Katalikos Thomas’ın emriyle 
kilisenin batı cephesine bitişik camilerdeki son cemaat yerini anımsatan bir bölüm 
eklenmiştir. Onsekizinci yüzyılın sonunda güney cepheye bir çan kulesi ilave edil-
miştir.            

Kuzey cephede inşa edilmiş olan tonoz yapının tarihi bilinmemektedir. Kuzey yö-
nüne baktığı için olsa gerek, yazlık şapel olarak adlandırılmaktadır.

Zaman zaman yapılan bazı onarımlarda farklı renkte ve teknikte taşlar kullanılmış-
tır. Toplama ve şipoli taşların da örgüde yer aldığı gözlenmiştir.

Akdamar Kilisesi’nin tek başına bir yapı olmadığı, etrafındaki yapım tarihi farklı 
yapılarla bir kompleks oluşturduğu bilinmektedir. Zaten, restorasyon sonrası çev-
rede güneybatı yönünde yapılan kazılarda, bulunan bir kitâbe ile de 1880’li yıllarda 
yapıldığı kanıtlanan manastırın kalıntıları burada iki katlı içten revaklı ve avlulu bir 
manastırın varlığını açıkça ortaya koymuştur. Manastır yapısı ile bağlantılı olarak 
sarnıç, depo gibi yapı kalıntıları ortaya çıkarılmıştır.

Kilise çevresinin bir diğer önemli özelliği de etrafında, hatta çok yakınında pek çok 
mezarın yer alması, bizim şahide diye adlandırdığımız “Kaçkar”lar da restorasyon 
öncesi sağa sola dağılmış vaziyette idi. Kaçkar’ların ve mevcut nekropol alanının 
düzenlenmesi ayrı bir konu olduğundan, ona burada değinmeyeceğim.

Yapıyı ve öyküsünü kısaca tanıdıktan  sonra restorasyon konusunda bir özetleme 
yapmak yerinde olur: Öncelikle uluslararası düzeyde kabul görmüş kuralların uy-
gulandığını özellikle vurgulamakta yarar görüyorum.

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca onaylanmış olan Rö-
löve-Restitüsyon-Restorasyon Projelerinde ve onları tamamlayan raporlarda ilkesel 
olarak restorasyon çerçevesi belirlenmiş, pafta eklerinde açıklama notları ve de-
taylarla desteklenmişti. Şantiye toplantılarında konular tüm ayrıntıları ile ele 
alınmış, Bilim Kurulu görüşleri ile paralellik sağlanmıştır.

Belgesel, tarihsel, ekonomik ve estetik değerler göz 
önüne alındığında sanat eseri,

tarihsel – belgesel – kültürel özellikleri ile topluma malolmuş yapı ve yapıtların öz-
gün niteliklerini bozmadan kültürel ve tarihsel belge olarak ömürlerini uzatmak ve 
devamlarını sağlamak amacı ile yapılan bilimsel ve teknik müdahalelerin tümünü 
“restorasyon” olarak adlandırmaktayız. Akdamar Kilisesi ve ek binalarının resto-
rasyonuna başlandığında müzelerde ve arşivlerde korunanlardan daha az değerli 
olmayan taşa işlenmiş bir kültür, sanat ve tarih belgesi bir anıtla karşı karşıya ol-
duğumuzun bilinci ile yola çıkılmıştır. Restorasyonda Ortaçağ anıtlarının taşıdığı, 
restore edilebilmedeki zorluklar gözönüne alınarak, belgelerin tümünü incelemek, 
titiz araştırmalara olanak yaratmak gibi çok yönlü, ciddi sorumluluklar yaşandığın-
dan ve anıtın restorasyonunda süre açısından bilim çevrelerince de eleştirilen süre 
sorunu sözkonusu olmuşsa da, düzenli ve işinin ehli uzmanlardan oluşan teknik bir 
ekip ve Kartalkaya Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı 
Cahit ZEYDANLI’nın restorasyon uygulamalarındaki engin deneyimi ve bilgisi 
ile, bunun gibi pek çok sorunun üstesinden gelinmiştir.

Kilisede restorasyon uygulaması 8 ana başlık altında toplanabilir: İskeleler, taş 
konservasyonu, eksik taşların tamamlanması, döşeme, duvar resimlerinin resto-
rasyonu, yapının konsolidasyonu, iç yüzeylerde derz yapımı, drenaj, yakın çevre 
tanzimi...., çağdaş küçük boyutlu tümlemeler.

Genelde taş konservasyonu ve eksik taşların tamamlanması başlığı altında yapılan 
işlemler; kilisenin özgün ve çok değerli kabartmaları (rölyefleri) kapsayan tüm dış 
yüzeyleri ve başta jamadunda olmak üzere eksik çatı taş plaklarının özgün taşlarla 
kaplanması aşamalarını içermektedir. Kilisenin ana (merkezi) mekânını örten pira-
midal külâh (çatı) kubbe ve kubbe kasnağı ile birlikte ele alınmıştır. 1900’lü yılla-
rın başında depremden hasar gören kubbenin onarıldığı bazı kaynaklarda geçse de, 
kilisenin 1915 yılında terkedildiği gözönüne alınırsa, o günden bu yana, piramidal 
çatının ele alınmadığı, dolayısıyla otların bürüdüğü, rüzgâr, don, kar, yağmur ve 
kuşların etkisiyle piramidal yüzeyi oluşturan eğimli çatı plakalarının bazılarının 
kırılmış, düşmüş ve yok olmuş olduğu tesbit edilmiştir. Taş analizi sonuçlarından 
kilise ve bağlı yapılarının çatılarında Ahlat taşı kullanıldığı anlaşılmıştır. Kilise, 
ana örtüsünü oluşturan çatının plakaları, bağlantı harcının niteliğini kaybetmiş 
olması nedeniyle yerlerinden oynamış, birer birer düşme tehlikesi ile karşı karşıya 
idiler. Öncelikle, tedbir olarak, ağlarla sabitlenerek bu tehlikenin önüne geçilmiş, 
taş plaklar tek tek numaralanarak piramidal külâhın rölövesi çıkarılmıştır.

Paolo Pagnin taş uzmanı olarak Temmuz (2005) ayında ekibe katıldı. Uluslararası 
taş sempozyumlarına katılmış, sayısız taş anıtların restorasyo-

nunda deneyim kazanmış, önemli taş yapıları onar-
mış değerli, bir o kadar da mütevazı bir taş 

uzmanı İtalya’dan.

Ortak toplantılarda alınan 
kararlarda çatısı kısmen 

arızalı ana kiliseye, 
enjeksiyon; tamamen yok 

olmuş, jamadun ve diğer şa-
pellere ise özgün taş ile (ahlat taşı) 
projede belirtilen detaylara uygun 
boyutta taş kaplama yapılmasında 

hemfikir olunarak hemen izo-
lasyon katmanı ile işe başlandı 
ve kısa sürede çatılar özgününe 

uygun biçimde tamamlandı. 
Böylece bir soluk alındı: Artık, ya-

pılar sağlam birer örtüye kavuşmuşlardı 
hem de orijinalinin aynısı olarak. Bir resto-

rasyon ilkesi olarak, projesinde de belirtildiği üzere, 
taş plakların enleri orijinalinin aynısı tutulmuş, boylarında farklılık yaratılarak, 

özgününden ayrılması, sonradan yapıldığının anlaşılması sağlanmıştır.
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Yapıta, zamanın getirdiği çökme ve aşınmalardan ötürü yitirmek üzere olduğu daya-
nımı ve yaşama gücünü yeniden kavuşturmaya yönelik en gerekli minimum müdaha-
lelerle yetinilmiştir. Varsayımlara dayanan tümlemelerden kaçınılmıştır. Diğer önemli 
bir ilke olarak, çeşitli dönemlere ait olan tüm tarihi ekler ve öğeler konsolide edilerek 
korunmuştur. Yapıtın taşıyıcı sistemini güçlendirmek amacıyla eski yapım, yöntem ve 
malzemesine uygun teknikler tercih edilmiştir.

“Efsanevi yapı Akdamar” ile ilgili ilginç yorumlara rastlamak olasıdır. Bazı sanat 
tarihçileri onu “İkinci Güneş” olarak güneş kültürü ile özdeşleştirirken, bazıları da 
Abbasi-Sasani hatta İskit ve Uygur kültürlerinden izler taşıdığını ileri sürmektedir. 
Hellenistik etkilerin, Bizans kültürü etkisinin, Abbasi aracılığıyla gelen “Orta Asya 
Türk Sanatı”nın izlerinin de kilise dış duvarlarında bezemesel olarak kullanıldığı ileri 
sürülmektedir.

Kilise iç yüzeyinde bulunan, tahrip olmuş duvar resimlerinin konservasyonu ve konsolidasyonunun yapılabil-
mesi için iç mekâna da iskele kurmak gerekliydi. İş sıralamasını ve sürelerini içeren iş programına göre, iç 
iskele kurulmadan önce kilise zemininin projeye göre oluşturulması söz konusu idi. Özgün kaplama 
taşı olarak yama yama izler kalmıştı kilise ve bağlı yapıların döşemelerinde.... Özgün taşlar muha-
faza edilerek, zemine bazalt plakalar döşenmiş, böylece ana kilisenin duvar resimlerini onarmak, 
jamadunda derz onarımı yapmak için iskele kurumuna da sıra gelmişti.

İç mekâna kurulan iskele de, dış duvarlar için oluşturulan iskele kadar hassas düşünülerek ya-
pıldı. Dışta rölyeflere içte duvar resimlerine temas etmemeleri, döşemelere yükten ötürü hasar 
vermemeleri düşünüldü, güvenlik konusu da bu arada ihmal edilmedi.

Duvar resimleri, 1000 yıllık süreç içinde solmuş, çatlamış, tozumuş, pul pul dökülmüş ve vanda-
lizm etkilerine uğramıştı. 1900’lü yıllarda yapı terk edildiğinden pencere doğramaları ve kapılar 
yok olmuş, yağmur-kar-rüzgâr, kuş ve yarasaların etkisiyle bozulmuş ve kirlenmişti. Sıvalar da, 
yer sarsıntıları ve rutubet nedeniyle çatlamış ve dökülmüş durumdaydı. Bazı yerlerde tesbit edi-
len 3-4 kat sıvadan yapının iç bölümünde daha önce onarım yapıldığı anlaşılmıştır. İşe sıvaların 
sağlamlaştırılması ile başlanmıştır. Enjeksiyon yöntemi ile, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon 
Merkez Laboratuvarı’nca yapılan analiz ve önerilen malzeme ve yöntemlerle sıva sağlamlaştırılması 
yapılmıştır.

Yumurta atıkları, kuş ve yarasa pislikleri, mum isleri, mekanik-manuel yöntemle yumuşak fırça, bis-
türi, su ve yumuşak sünger ile temizlenmiştir.

Resimlerin tümüyle tamamlanması yanlış olurdu. Dolayısıyla var olan hatlardan hareketle kısmi-nok-
tasal tamamlama yeğlenmiştir, secco tekniği uygulanarak.... Dökülmüş boyaların altından konturlar 
ortaya çıkarılmıştır. Boyaların sağlamlaştırılması enjektör yardımı ile yapılmıştır. Tozlaşan boyalara sprey, 
tozlaşmayanlara fırça ile uygulama yapılmıştır. Figürlerin temizlenmesi ve kısmen tamamlanmasından 
sonra %4 oranında paraloid B72 uygulanarak koruyuculuk sağlanmıştır. Bu arada, duvar resimleri üze-
rinde çok sayıda kurşun ve saçma delikleri olduğuna da dikkat çekmek istiyorum. Bu delikler kum + 
hidrolik kireç + taştozu + tuğla tozu + tuğla kırığından oluşan bir harçla, mala ve spatulalar yardımı ile 
kapatılmıştır. Belirgin çatlaklar ve derzler de aynı karışımla onarılmıştır. Bir diğer dikkatimizi çeken konu 
da Kral Gagik’in mavi boyaları (Lapis-Lazuli) Afganistan’dan getirtmiş olması...

Bir restorasyon öyküsü burada bitmiyor. Bizce restorasyon bitmeyen, devam eden bir 
süreçtir, Yapının/yapıtın devamının sağlanması için duyarlı ellerin üstünden çekilme-
mesi gerekir.

Yapıtın korunmasında çevresinin de bakımı düşünülerek drenaj sistemi oluş-
turulmuş, yürüme yolları ile iskele ile bağlantısını sağlayan merdiven doğal taş 
malzeme ile yapılmıştır.

Restorasyon sırasında bir günlük tutularak, çizim ve fotoğraflarla sağlıklı bir 
belgeme yapılmıştır.

Öğr. Gör. Dr. Fatma SEDES
İstanbul Aydın Üniversitesi
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Üniversitemiz öğretim görevlilerinden Özlem P. ŞİNİK’in ikiz annelerine 
yönelik hazırladığı www.siradisiannelik.com internet sitesi yayın hayatına 
başlamıştır. İkiz annesi, Özlem P. Şinik ile sıra dışı anneliğine dair röpor-
tajımız aşağıda yer almaktadır.

Neden Sıra Dışı Annelik?
2005 yılında, ikiz kızlarım Ayşe ve Meryem’in doğması ile sıra dışı hayatımız baş-
ladı. İlk kez anne-baba oluyorduk ve bu tecrübeyi ikizler ile iki kez yaşayarak öğ-
reniyorduk. Bütün bunların acemiliğini ve ikiz annelerinin “Bir ben bilirim, bir 
Allah bilir” dediği durumları aslında diğer tüm ikiz annelerinin de bildiğini onlara 
duyurmak; yalnız olmadıklarını, hamileliklerinin sıra dışı bir hamilelik, annelikle-
rinin de sıra dışı bir annelik olduğunu onlara hissettirmek için “Sıra Dışı Annelik” 
sitesini kurmaya karar verdim. Site, sıra dışılık ile ikiz annelerine, annelik ile de tüm 
annelere destek vermeyi ve onlara anne olmanın farklı boyutlarını hissettirmek için 
mart ayında yayın hayatına başladı.   

İkiz Anneliği Nasıl Bir Duygudur? 
İkiz anneliği, hayatı aynı anda iki kez yaşamak gibi bir şeydir. İki tane yavrunun 
aynı anda sizden maddi ve manevi beklentisi vardır. Kısaca, ikiz anneliği, bedensel 
ve ruhsal olarak ikiye bölünmek demektir. Bu nedenle de zaman zaman her iki 
çocuğa da yetişememenin sıkıntısı ile ikiz anneleri, klonlanarak her iki yavrusuna 
yetişmeyi isterler. Evet, ikiz anneliği yorucudur ama bir o kadar da güzeldir. Onlarla 
birlikte yaşanan mutluluklar, sevinçler ve gururlar da iki kattır.

İkiz Ailelerini Sıra Dışı Yapan Nedir? 
İkiz aileleri, bebeklerini bekleyemeye başladıkları günden itibaren riskli bir duru-
ma girmektedirler. İkiz gebeliklerin çoğu sıkıntılı geçmektedir. Doğum sonrası ise 
ikiz ailelerinin çocuklarının eve gelmesi ile birlikte hayatlarındaki sıra dışılık başlar. 
Aileler, iki çocuğa yetişmenin telaşı ile anne baba olmalarının tadına varamazlar. 
Kendilerini ilk başlarda bakıcı gibi hissederler. Çünkü hayatlarında bir kısır döngü 
vardır; yedir, içir, gaz çıkar, oynat, uyut… Bu yoğunlukta ikiz aileleri ne kadar şanslı 
olduklarını anlayamadan çocukları büyür.

Bunların yanı sıra, yurtdışında ikiz aileleri üzerinde yapılan çalışmalarda, ikiz an-
nelerinin çoğunda postmartum (doğum sonrası sendromu) olduğu görülmüştür. 
Bu ülkemizde de benzer şekildedir. Ayrıca, ikiz ailelerindeki boşanma oranı diğer 

ailelere oranla daha fazladır. Tüm bunların en önemli sebebi ise anne ve babaların, 
anne-baba olduklarını hissedememeleri ve ruhsal bir boşluğa düşmeleridir.      

Sıra Dışı Annelik Sitesinde Neler Bulabiliriz?
“Sıra Dışı Hamilelik” bölümü ile ikiz bekleyen anneler komik bir şekilde dokuz 
ayın nasıl geçeceğini öğrenebilirler. Hamilelik dönemi nasıldır, nasıl geçer, bu dö-
nemde nasıl beslenmek gerekir, karşılaşılan sıkıntılar nasıldır, tek yumurta çift yu-
murta ikizi nasıl olur, bebeklerin ihtiyaçları nelerdir? gibi birçok sorunun cevabı, 
sıra dışı hamilelik yaşayan ikiz annelerini bekliyor.

“Sıra Dışı Annelik” bölümü, ikiz annelerini kendilerini terapi ortamında hissetme-
lerini sağlayacak konularla dolu. İkiz ailelerine sık sorulan sorular, ikizler ve evlilik 
hayatı, ikizlerin beslenmesi ve bakımı, ikizlerin eğitim ve sosyal hayatına kadar bir-
çok konu bu kısımda yer almaktadır.

“Sıra Dışı İkiz Olmak” bölümü, ikizlerin kendilerini bulabilecekleri birçok etkinliği 
kapsamaktadır. İkizlere yönelik kitaplar, ünlü ikizler gibi konuların yanı sıra ikiz-
lerin birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri etkinlikler bu bölümdedir. Bu bölüm ay-
rıca, derslerine eğlenceli bir şekilde nasıl çalışabileceklerine dair (çıktı alınabilecek) 
notlar ve çeşitli videolardan oluşmaktadır.

“Sıra Dışı Yazarlar” bölümünde ise sitemizde anneliğe ve çocukluğa dair makale 
yazan yazarlarımız ve doktorlarımızın yazıları yer almaktadır.

Site de ayrıca, “İkiz Ailemi Seçmek İstiyorum” ve “İkiz Ailesi Olmak İstiyorum” bö-
lümleri bulunmaktadır. Bu bölümler sayesinde maddi durumu iyi olan ikiz aileleri 
ile ihtiyaç sahibi ikiz ailelerini buluşturmayı hedefliyoruz.

Ayrıca, sitemiz, bizimle aynı kaderi paylaşan ünlü ikiz aileleri ile röportaj yaparak, 
onlara soru sormak isteyen okurları buluşturuyor. 

Sıra Dışı Annelik
Özlem P. ŞİNİK ile
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ANKARA (A.A) - Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından KOSGEB Uy-
gulamalı Girişimcilik Destek Programı kapsamında verilen Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi’nde başarılı olan adaylara sertifikaları törenle verildi. 

ATO Başkanı Salih Bezci, törende yaptığı konuşmada, 72 saat süren eği-
timlere 38’i kadın toplam 90 adayın katıldığını belirtti. Kadın adaylarının 
katılımının kendilerini memnun ettiğini dile getiren Bezci, kendi işini 
kurmak isteyen adaylara, yaratıcılık egzersizleri, pazar bulma, gerilla pa-
zarlama, finansal pazarlama ve yönetim, üretim planı, insan kaynakları 
yönetimi, zaman yönetimi, markalaşma ve marka yönetimi eğitimlerinin 
verildiğini belirtti. 

Eğitimlerde atölye çalışmalarına özellikle ağırlık verildiğini ifade eden 
Bezci, eğitimlerin sonunda adayların, aldıkları sertifikalar ile KOSGEB’e 
başvurarak 27 bin lira hibe almaya hak kazandıklarını bildirdi. 

Gelecek dönemde bu girişimci adaylarını iş arenasında büyük başarıla-

ra imza atarken göreceğinden emin olduğunu söyleyen Bezci, girişimci 
adaylarına şu tavsiyelerde bulundu: ‘’Dünya ekonomisi artık eskisi kadar 
güvenli değil. Dünyanın en büyük 15 ekonomisi, bir iki tanesi hariç, iyi 
yönetilemedi. 2008 yılından bu yana devam eden ekonomik kriz karşısın-
da dünya ekonomileri iyi bir sınav veremedi. Bugün borç krizi içerisinde 
olan birkaç Avrupa ülkesinin tüm borçlarını silseniz de toparlanmaları 
kolay olmayacak. Türkiye ise her türlü çalkantıya rağmen, siyasal ve sos-
yal sorunlara rağmen dimdik ayakta durabiliyor. Ülkenize ve kendinize 
güvenin. Dış ticaret açığı gibi sorunlarımız elbette var, ama bu sorunlar 
yönetilebiliyor. Bugün dövizde dalgalanmalar yaşanıyor, ama kimsenin 
endişesi yok. Hepimiz dövizin makul bir seviyeye oturacağından eminiz. 

Yeni bir dünya düzeni kurulur ve Türkiye bu düzende yerini alır. Unut-
mayın dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer almak hayal değil. 
Arkadaşlar işinizi iyi seçin, sabır ve sebat gösterin, ortaklık kültürünüzü 
geliştirin.’’ 

KOSGEB’in girişimcilik destek programı sertifika töreninde -ATO Başkanı BEZCİ: ‘’Dünyanın 

en büyük 10 ekonomisi içinde yer almak hayal değil. Ülkenize ve kendinize güvenin.’’ -KOSGEB 

Başkanı KAPLAN: ‘’Geçen yıl 12 bin girişimci adayını eğittik. bu sene 35 bini bulacak.’’ dedi.

Girişimcilik Destek Programı
Sertifika Töreni

KOSGEB

KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan da KOSGEB’in sadece imalata değil, 
hizmet sektörüne de destek verebilen bir kurum haline geldiğine işaret 
ederek, tüm KOBİ’leri destekleyecek yeni bir dönemi başlattıklarını söy-
ledi. 

İşletmelere özel destek vermek istediklerini anlatan Kaplan, KOSGEB’in 
yeni destek modelini 4 ana eksen üzerinde oluşturduklarını ifade etti. 

Girişimci sayısı ne kadar artarsa o kadar gelişiriz düşüncesiyle değişimin 
yönünü belirlediklerini anlatan Kaplan, proje bazlı, ar-ge ve inovasyona, 
iş birliğine ve girişimciliği geliştirmeye yönelik çalışmalara destek verdik-
lerini kaydetti. 

Proje bazlı destekleme ile işletmelerin kendine özel destekler alabildiğini 

aktaran Kaplan, proje fikrini getiren işletmeye destek konusunda yar-
dımcı olduklarını belirtti. Kaplan, aynı zamanda işletmelere plan, proje, 
uygulama kültürünü aşılamaya çalıştıklarını ifade etti. Mustafa Kaplan, 
proje bazlı 150 bin liraya kadar, ar-ge ve inovasyon çalışmalarına 1 milyon 
liraya kadar, işbirliklerine 750 bin liraya kadar destek verdiklerini ifade 
etti. 

Geçen yıl 12 bin girişimci adayının eğitildiğine dikkati çeken Kaplan, 
geçmiş yıllarda toplam eğitim gören girişimci sayısının 6 bin olduğunu 
söyledi. Kaplan, 2011 yılında ise 30 bin girişimci adayına eğitim vermeyi 
planladıklarını, ancak bu rakamın 35 bini bulacağını kaydetti. Yürüttük-
leri çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını anlatan Kaplan, 
uluslararası girişimcilik endeksinde Türkiye’nin notunun 2 puan arttığını 
belirtti.
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Arılar Olmazsa
çiçeklerin Saati

Geri Kalıyor
ANKARA (A.A) - Bitkilerin çiçeklerini açma süresinin, tozlaşmada büyük rol oynayan arılarla ilgili olduğu saptandı. 

Alman bilim adamları, sonuçları Ecology Letters dergisinde yayımlanan araştırmalarında, bitkilerin, ancak bir arı tara-
fından “ziyaret edildikten” sonra çiçeklerini kapattığını tespit etti. 

Normalde sabah açan ve öğlene doğru kapanan bir çiçeğe bir arının konmaması halinde çiçeğin akşama kadar açık 
kaldığını gözlemleyen araştırmacılar, arılar olmazsa bitkinin doğal saatinin geri kaldığını belirtti. 

Araştırmalarında, tozlaşmanın çiçeklerin daha çabuk kapanmasını sağladığını gördüklerini bildiren bilim adamları, 
bitkilerin doğal saatinin bozulmasının geniş bir alandaki besin zincirini tehlikeye sokabileceğini kaydetti. 

Araştırmanın sonucunun tarımda tozlaşmanın başarısı açısından önemli olduğunu ifade eden bilim adamları, azalan arı 
popülasyonunun bir tehdit oluşturabileceği uyarısında bulundu.
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Tsunami
Parçalar Kopardı 

Japonya’da 11 mart’taki depremin ardından oluşan tsunami, Antarktika’da 80 metre 
kalınlığındaki buzuldan parçalar kopmasına yol açtı

Antartika’da Buzuldan

Japonya’da 11 Mart’ta meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin ardından 
oluşan tsunami, yaklaşık 14 bin kilometre uzakta, Antarktika’da 80 metre 
kalığındaki buzuldan parçalar kopmasına neden oldu. 

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzmanları, Avrupa 
Uzay Dairesinin (ESA) Envisat uydusunun çektiği görüntüler yardımıyla 
Japonya’daki tsunaminin Antarktika’da yol açtığı hasarı tespit etti. 

Journal of Glaciology dergisinde yayımlanan makaleye göre, Japonya’nın 
doğu kıyısını vuran tsunaminin Antarktika’ya ulaşması 18 saat sürdü. Tsu-
nami batı Antarktika’daki Sulzberger buzuluna ulaştığında dalga boyu sade-
ce 30 santimetreydi. Ancak oluşan basınç, 80 metre kalınlığındaki buzuldan 
parçalar koparmaya yetti. 

Bu olayın, Dünya’nın sisteminin farklı unsurlarının birbiriyle ne kadar ya-
kın ilişki içerisinde olduğunu kanıtladığını belirten NASA’da görevli buzul 
bilimci Kelly Brunt, bilim adamlarının yıllardır dalga hareketlerinin buz-
dağlarına etkileri konusunda araştırmalar yaptığını ifade etti. 

Brunt ve ekibi, Japonya’daki tsunaminin ardından, Amerikan Deniz Araş-
tırmaları Dairesinin tsunami modellerini kullanarak, dalganın Antarktika’da 
Sulzberger buzulunu vuracağını hesapladı. 

O sırada bölgede hava bulutlu olduğu için, sadece Envisat uydusu net gö-
rüntü alabildi. Tsunami, 6x10 metre büyüklüğünde iki buz dağını buzuldan 
kopardı. 

Buzul bilimciler, normal koşullarda denizin üstünde uzanan buz tabakasının 
buzulları koruduğunu, ancak mart ayında o bölgede denizin üzerinde nere-
deyse hiç buz bulunmadığını belirtti. 

Japoncada, “limandaki dalga” anlamına gelen tsunami, deprem, toprak kay-
maları veya deniz altındaki volkanların faaliyetlerinin yol açtığı, deniz dal-
galarını tanımlıyor. Tsunami dalgaları okyanusun derinliklerinde saatte 800 
kilometrenin üzerinde bir hızla ilerleyebiliyor. Sığ sularda ise dalgaların hızı 
saatte 30-50 kilometreye düşüyor. 

Tsunamiler açık denizde 30-80 santimetre arasında dalga yüksekliğinde 
olurken, sığ, kıyıya yakın bölgelerde 50 metre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor. 

Tsunamiler en çok Pasifik Okyanusu’nda, büyük depremlerin meydana gel-
diği, dünyadaki aktif volkanların yaklaşık yarısının bulunduğu Pasifik Ateş 
Çemberi denilen volkanik bölgede görülüyor. 

ANKARA (A.A)
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vücut

televizyon

horlama

yalnızlık

alkol

abur cubur

yemek

stres

meyve

spor

Kalbinizizorlayan
kötü alışkanlıklar
Dünyada en önemli hastalıkların başında gelen kalp hastalığı günlük yaşamı 
etkileyen önemli hastalıkların başında geliyor. ABD’de 3 yetişkinden 1’i kalp 
hastalığından etkileniyor. Oysa bu kötü alışkanlıktan kaçınarak daha sağlıklı 
bir kalbe sahip olabiliriz.
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Depresyonu hafife almak
Stresli, agresif ve depresifseniz, kalbinizde ciddi sorunlar yaratabilir. Stres 
ve depresyon göz ardı edilmeye müsait durumlardır.  Kalp sağlığınız için 
depresyonu hafife almayın. Doktorlar sorunlarınızı sürekli yakınlarınızla 
konuşmanızın kalbinize iyi geleceğini söylüyor.

Horlamayı küçümsemek
Horlama küçük bir uyarı gibi gelse de uyku düzensizliğinin ciddi bir uya-
rısıdır. Uyurken nefesinizin kesilmesi kan basıncının da yükselmesi ve kal-
bin uykuda daha çok çalışması anlamına gelir. Daha çok şişman ve obez 
kişiler uyku bozukluğundan muzdarip olsa da zayıf insanlarda da görülen 
bu hastalık asla hafife alınmamalı. Eğer horluyor ve yorgun uyanıyorsanız 
doktorunuza başvurun.

Yalnız yaşamak
Başkalarıyla iletişimde olmak sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Yapılan 
araştırmalar gösteriyor ki aileleri ve yakın arkadaşlarıyla güçlü bağları olan 
insanların kalpleri daha dayanıklı oluyor ve daha uzun bir yaşam sürüyor.

Vücudunuza 
aşırı yüklenmek
Sadece fit kalmak için değil kalp sağlığı için de spor yapmak önemli. Sporu 
abartmanında kötü sonuçları olabilir. Fakat spor yanlış yapıldığında ise bazı 
zararları olabiliyor. Doktorlara göre spor yaparken vücuda aşırı yüklenmek 
ve sonrasında sporu bırakmak kalp için zararlı. Düzenli ve yüklenmeden 
yapılan spor ise kalbe çok faydalı.

Aşırı alkol tüketmek
Aşırı alkol yüksek tansiyona yol açıyor. Zararı sadece bununla da sınırlı 
değil ayrıca aşırı alkol kandaki yağ oranını artırdığı gibi kalp durmasına 
kadar etkide bulunabiliyor. Daha fazlası alkolde bulunan ekstra kalori gü-
nümüzün de en büyük sorunlarından biri olan kilo almaya yol açarken aşırı 
kilolar da kalp sağlığını tehdit ediyor.

Aşırı yemek
ABD’deki kalp hastası erkeklerin yüzde 72’si kadınların yüzde 64’ü obez. 
Bu da kilonun kalp rahatsızlıklarında en büyük rolü aldığını gösteriyor. Bu 
yüzden daha az yemek yenmesi, şekerli içecekler yerine su içilmesi ve ek-
mek, makarna gibi yüksek kalorili ve karbonhidrat oranı yüksek yiyecekle-
rin sofrada azaltılması gerektiği öneriliyor.

TV Seyretmek
Ne kadar düzenli egzersiz yapılsa da televizyon karşısında oturmak kalp kri-
zi ve felç ihtimalini arttırır. Bu nedenle hareketsizlik kandaki yağ ve şeker se-
viyesini olumsuz etkiler. Doktorlar düzenli olarak yürümeyi tavsiye ediyor. 

Kırmızı et yemek
Gelişimde büyük faydası olduğu bilinen kırmızı et yüksek oranda doymuş 
yağ oranı içerdiğinden kalbe zararlı yiyecekler arasındadır. Doktorların 
tavsiyesi rejiminizde yüzde 10’dan az kırmızı et yenmesi yönündedir. Eğer 
kırmızı etten vazgeçemiyorsanız, ufak parçalar halinde azar azar tüketmeli-
siniz. Ayda sadece birkaç kez biftek yemek kalp sağlığınızı olumlu etkiler.

Sigara içmek
Doktorların uyardığı gibi kalp sağlığının en büyük düşmanı sigaradır. Da-
marları tıkayan sigara kalp riskini oldukça arttırır. Sigara tiryakileri bir yana 
yılda 46 000 kişi pasif içiciliğin yol açtığı kalp hastalığından yaşamını yi-
tiriyor.

Meyve ve sebze yememek
Doktorlar kalp dostu diyetlerin sebze ve meyve içerdiğini belirtiyor. Sağlıklı 
bir yaşam için abur cuburu minimuma indirip, sebze, düşük yağlı süt ve 
meyvelere doğru yönelmek gerekiyor. ABD’de resmi makamlarca yayımla-
nan diet programlarının yüzde ellisi sebze ve meyvelerden oluşuyor. Günde 
beş kez sebze ve meyve yiyenlerde kalp hastalığı riskinin yüzde yirmi daha 
az olduğu görülmekte.

Tuzlu yiyeceklerden ka-
çınmamak
Ne kadar çok tuz tüketilirse tansiyon riski o kadar artar. Aşırı tuz tüketimi 
ve beraberinde yüksek tansiyon böbrek problemleri ile kalp krizi riskini ar-
tırır. Doktorlara göre normalde günlük tuz sınırının 2300 miligram olması 
gerekli. Elli yaşından büyük insanlarda veya yüksek tansiyonu olanlarda ise 
günlük tuz miktarının 1500 miligrama düşürülmesi gerektiği söyleniyor.

Abur cubur yemek
Yüksek oranda şeker, yağ ve kalori içeren yiyeceklerin besin değeri genelde 
düşük oluyor. Yapılan araştırmalara göre yüksek kalorili yiyecekler obezite 
ve şeker hastalığı riskini artırır. Bu yüzden şeker, yağ oranı gibi yüksek olan 
yiyeceklerin değil besin değeri yüksek yiyeceklerin tercih edilmesi gerekir. 
Sebze, meyve, yumurta, fasulye, bezelye gibi yiyecekleri ve ayrıca balık, ta-
vuk etini tercih etmek çok daha iyidir.
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İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu 
Basım ve Yayım Teknolojileri Programı Mezun Öğrencileri 

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Basım Ve Ya-
yım Teknolojileri Programı 2010-2011 Eğitim- Öğretim yılında 6. mezunla-
rını verdi. Türkiye’de ön lisans düzeyinde tasarım, basım ve yayımcılık eğitimi 
veren ilk vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyan üniversite, Basım ve Yayım 
Teknolojileri Programı ilk mezunlarını 2006 senesinde vermişti. 

Üniversitede de ilk kez gerçekleştirilen ve bölümün eski ve yeni mezunlarını 
bir araya getiren 1.Geleneksel Pantone Etkinliğinde; İstanbul Aydın Üniversi-
tesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN, İstanbul Aydın Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Salih ÇELİKKALE ve üniversitenin üst düzey yö-
neticileri, bölüm akademisyenleri katılımcılarla sohbet ederek özlem giderip ev 
sahipliği yaptılar. Ayrıca İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yük-
sekokulu Ayakkabıcılık ve Sarraciye Tasarımı Programı, Çocuk Gelişimi Prog-
ramı, Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı, Saç ve Güzellik Programı 
Öğretim Görevlileri ve Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa 
Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyeleride etkinliğe destek vermiştir. 

Florya Kampusu B Blok Bahçesinde gerçekleştirilen 1.Geleneksel Pantone 
Etkinliğine katılan sektördeki mezun öğrencilerin yoğun ilgisi, sektörün eği-
timli elemana olan ihtiyacını da bir kez daha vurgulamıştır. Mezun öğrenciler, 
üniversiteleri tarafından unutulmamalarının hala sahiplenildiklerinin sevincini 

yaşadılar. Sektördeki kimlikleri ile İstanbul Aydın Üniversitesi’nin hala birer 
fertleri olduklarını dile getirdiler.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilecek olan “Pantone Mezun-
lar Buluşması” Basım ve Yayım Teknolojileri Program Başkanı Öğr. Gör. Özgül 
Yaman öncülüğünde başlatıldı. Öğr. Gör. Özgül Yaman etkinliğin açılışında 
yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilerimizin unutulmaması adına düzen-
lenen etkinlikte çalışan öğrencilerimizle eğitim alan öğrencilerimiz arasında bir 
ağ kurulmuş olduğunun önemine değinerek, sektördeki mezun öğrenciler ile 
sosyal bir örgütlenme içerisine girildiğinin altını çizdi. Konuşmasına, Mezunlar 
Buluşması’nın gelecek dönemlerde sürdürüleceğini belirterek son verdi. 

Basım ve Yayımcılık Teknolojileri Programı 1.Geleneksel Pantone Mezunlar 
Buluşması, akşam yemeği ve Basım ve Yayımcılık Teknolojileri Programı me-
zun öğrencisi Can Özgül’ün canlı müzik etkinliği ile tüm öğrenciler coştular. 
Öğrenciler ve öğretim görevlileri akşam yemeği ve müzik eşliğinde keyifli da-
kikalar geçirirken; gecede müzik grubuna ve müzikten sorumlu mezun öğrenci 
Can ÖZGÜL’e İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Salih 
ÇELİKKALE tarafından plaket ve teşekkür belgesi verildi. 2011-2012 Pantone 
Mezunlar Buluşmasında buluşmak üzere vedalaştılar.

“I. Pantone Mezunlar Buluşması” 
Etkinliğinde Buluştular
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İAÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman 
Nuri UÇAN’ın hazırladığı, “GSM sistemlerinde veri kullanımının ücretlendirme algoritmalarının ve kota sistemlerinin 
dinamik olarak incelenmesi” başlıklı proje, SANTEZ programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. 

Proje sahibi Prof. Dr. Osman Nuri Uçan, son yıllarda GSM ve özellikle de GPRS teknolojisinde yaşanan gelişmeler ile 
mobil internet kullanımının günlük hayatın birçok alanında yaygınlaşmasının projenin geliştirilmesine sebep olduğunu 
söyledi.

Prof.Dr.Uçan proje için “Proje ile mobil internet kullanımında uygulanan kota sisteminin, kullanıcı alışkanlıklarına göre dinamik olarak ayarlanması ve böylece 
kota sisteminin performansının artırılması hedeflenmektedir. Bunun yanında İstanbul Aydın Üniversitesi’nin, ülke çapında geniş bir müşteri ağına sahip, Ar-Ge 
çalışmalarına önem veren bir sanayi kuruluşu ile yaptığı bu işbirliği, benzer projeler için de referans olacaktır.”diye konuştu.

İstanbul Aydın
Üniversitesi Avea&

İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve AVEA işbirliğinde Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Programı’na sunulan SANTEZ projesi kabul edildi...

Avea Mobil Trafiğini 
Daha İyi Anlayıp Güçlendirebilecek

Mobil İnternet Kullanımı 2010’da %15 Arttı

Prof. Dr. Osman Nuri Uçan, işbirliği kurdukları avea’nın bu çalış-
mayla birlikte mobil iletişim trafiğini daha iyi anlayıp güçlendire-
ceğini söyleyerek, şöyle konuştu: “avea gibi giderek artan abone sa-
yısına ve mobil trafik hacmine sahip bir gsm operatörü için mevcut 
kaynaklarını etkin kullanarak abonelerinin mobil trafiğini daha iyi 
anlamak büyük önem taşımaktadır. böylece abonelerin kulanım alış-
kanlıklarına göre anlık promosyonlar sunarak mobil iletişimi teşvik 
etmek ve bu işlemi ücretlendirme sistemine minimum yük getirecek 
şekilde gerçekleştirmek önemli bir akademik çalışma gerektirmek-
tedir”.

Bilgi teknolojileri pazar verileri raporunda 2010 yılı içerisinde mobil trafik miktarın-
da yüzde 15 artışın, aynı dönemde abone sayısında ise yüzde 0.2 düzeyinde bir azal-
manın söz konusu olduğunu belirten prof.dr.uçan, abone sayısında göreceli olarak 
çok az bir değişme olmasına rağmen trafiğin artması abonelerin özelikle de mobil in-
ternet kullanımındaki artış ile açıklandığını kaydetti. uçan, mobil internet trafiğinin 
kullanım alışkanlıkları ve profilleri dikkate alınarak analiz edilmesi ile ücretlendirme 
sistemlerinin aboneleri tanıyan akıllı bir karar verme mekanizmasına sahip olması 
gsm operatörlerine çok büyük kazanç sağlayacağını bildirdi. uçan, “bu sayede ope-
ratörler hem müşterilerinin ihtiyaçlarına göre anlık promosyon sunma imkanı kaza-
nacak hem de ücretlendirme sistemlerinin performansının arttırarak daha az bilişim 
altyapısı yatırımı ile daha düşük enerji tüketimine ve daha düşük işletme maliyetine 
sahip bir sistem elde edeceklerdir.”dedi.
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Osmanlı Sporları
Eski Türk sporlarının önemli bir özelliği bunların çoğunun renkli resimlerle gösterilmiş olma-
sıdır. Spor müsabakalarının bir kısmı iki rakip takım arasında yapılırdı. Cirit, çevgân (polo), 

tomak gibi oyunlar böyle oyunlardır. Buna karşılık, güreş ve matrak gibi kişisel olarak oynanan 
oyunlar da vardı. Kimi atla oynanır, çevgân gibi; kimi hem at üzerinde, hem yaya oynanabilir: 

Cirit ve okçuluk gibi.

Lahanacılar Bamyacılar’a Karşı

Okçuluk

Eski Türk sporlarının en önemlisi atçılıktı. Usta binicilere cün-
dî adı verilirdi. Babası Sultan Bayezid’in 1402’de Ankara’da 
Timurlenk’e yenilmesinden sonra Sultan I. Mehmed (Çele-
bi), cündîliği geliştirmek için, daha önce valilik yaptığı Amas-
ya ve Merzifon’dan topladığı usta binicilerle iki cündî bölüğü 
kurdu. Ayrıca bunlardan ilk kez birer spor takımı oluşturdu. 
Merzifon’un büyük lahanaları ünlü olduğu için oradan gelenlere 
lahanacılar, Amasya’nın da bamyası ünlü olduğu için sporcuları-
na da bamyacılar dendi. Bu takım fikri 15. yüzyıldan 19. yüzyıla 
kadar korundu. Lahanacılar ve Bamyacılar, sultan önünde atla 
çeşitli gösteriler ve cirit karşılaşması yapardı.         

Cündîler inanılmayacak hünerler gösterirdi. Eyerleri üzerinde 
ayağa kalkıp yandan hedefe ok atar, dolu dizgin at koştururken 
atın sırtından eyerini çıkarıp boynuna koyar, oradan da çıkarıp 
tekrar atın sırtına koyardı. Ya da binici, yardımcısının başına 
bir portakal koyar, at üstünde hızla giderken ok atıp portakalı 
parçalardı. Bazıları da yan yana giden iki atın birine bir aya-

ğını, ötekine de öbür ayağını koyarak, kimi de başını eğerin 
üzerine dayayarak, ayakları havada dolu dizgin atı sürerdi. Bir 
başka binici ise atın sırtında tek ayağı üzerinde durur ya da at 
koşarken, atın boynuna dolanırdı. Ok yerine mızrak kullandık-
ları da olurdu. Bu hünerleri padişahların da gösterdiğine bir 16. 
yüzyıl minyatüründe rastlıyoruz. Sultan II. Murad at üstünde 
dolu dizgin giderken, yüksek bir direğin üzerindeki altın ka-
bağa birkaç ok atıyor. 1582 şenliğinde atlılar için hareketli bir 
hedef de konmuştu. İnsan heykeli, beline bağlanmış bir demir 
çubuk üzerinde duruyor; ekseni çevresinde kolayca dönebiliyor-
du. Heykelin bir elinde içi taşla doldurulmuş bir torba, öteki 
elinde de bir daire vardı. Binici direğe hamle yapınca, hedef 
ekseninde dönüyor ve elinde bulunan içi taş dolu torbayı 
biniciye vuruyordu. Bu darbeyi yememek için atlının 
hızla kaçması gerekiyordu. Ayrıca at yarışları da düzen-
leniyordu. Daha çok şenliklerde yapılan bu yarışları 
padişah büyük bir ilgiyle seyrediyor, derece alanlara 
ödül veriyordu.

Okçuluk da eski Türklerde önemli ve sevilen bir spordu. Fatih 
Sultan Mehmed bu öneme uyarak İstanbul’u aldıktan sonra Ok 
Meydanı’nı ok sporu yapanlara ayırmıştı. Burada bir çeşit kulüp 
gibi okçuların da tekkesi vardı. Bugün Ok Meydanı diye bilinen 
yerde bu tekkeden hiçbir iz kalmamıştır.

Okla iki türlü atış yapılırdı. Bunlardan biri hedefe atıştır. Hede-

fe ‘tabla’ ya da ‘puta’ denirdi. İkinci atış 
ise mesafe atışıdır. Buna ‘koşu’ adı verilir-
di. Atılan okun gittiği mesafeye de menzil deni-
lirdi. Mesafede rekor kırılırsa okun düştüğü yere bir taş dikilirdi. 
Bunun adı da menzil dikmektir. Atışın başlayacağı yere ‘ayak 
taşı’ denen bir taş konurdu ve okçular bu taşa basarak hizaya 
girerdi.
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Cirit Oyunu

Dünün Polo Oyunu: Çevgân

Dünün Takım Oyunu: Tomak

Dans Eder Gibi: Matrak Oyunu

Cirit çok eski bir Türk oyunudur. Bu spor, bahsettiğimiz Lahanacılar ile Bamyacılar takımları ara-
sında atlı olarak yapılırdı. Tıpkı günümüzdeki spor takımları gibi, bu iki takım da değişik renk-
te formalar giyerlerdi. Lahanacıların formaları yeşil, Bamyacılarınki ise kırmızıydı. Atlı cirit daha 
yaygındı; ancak yaya olarak oynandığı da olurdu. Oyuna katılan rakipler, ellerindeki değnekleri 
birbirlerine fırlatarak vurmaya çalışırdı. Bazen cirit o kadar hızlı fırlatılırdı ki, oyuncular yaralanır, 
hatta ölürdü. Değneğin rakibe her isabeti, atana sayı kazandırırdı. Değneğin ata değmemesi lazım-
dı. Bunu yapan ciritçi oyundan çıkarılırdı.

At üstünde oynanan bu oyun Türklerce çok eskiden beri biliniyordu. Oyunun çıkış yeri 
Asya’dır ve günümüzde de Hindistan’da, Orta Asya’da oynanmaktadır. Haçlı seferleriyle 
Doğu’dan Avrupa’ya geçmiş ve burada polo adını almıştır.

Çevgân ucu eğri bir sopadır. At sürerken gûy denilen topa bu çevgân ile vurulur. Toplar 
10-15 santimetre boyundadır. Oyunun tam adı ‘gûy u çevgân’dır. Oyunda amaç, topu 
aralarında 5-6 metre aralık bulunan iki taşın oluşturduğu kaleye sokmaktır. Oyunculardan 
biri sopasıyla topu sürerken, rakibi de topu ters yöne çevirmeye çalışır.

Günümüzde Türkiye’de çevgân oyunu oynanmıyor. Buna karşılık Anadolu’nun kırsal ke-
simlerinde daha çok çocukların oynadığı çeşitli değnek ve topla oynanan oyunlar vardır.

Tomak oyunu da bir takım oyunudur. Ciride benzer, ancak değnek yerine tomak denilen üstü meşin, içi 
keçe ve uzunluğuna kesilip kadın saçı gibi örülmüş, tutulacak yeri uzun, vurulacak ucu yassı, kamçı gibi 
bir spor aracıyla oynanırdı.

Tomak oyununu daha çok saraylılar oynar, padişah da seyrederdi. Altmışar kişilik iki takımla oynanırdı. 
Eldeki tomak ile hasmın sırtına vurulmaya çalışılırdı. Saldırıları atlatmak için çok seri hareket etmek ge-
rekirdi. Günümüzde bu oyunun bir benzeri ‘tura’ diye adlandırılır ve ucu düğümlü bir mendille oynanır.

Matrak oyunu, iki rakip arasında, dans eder gibi uyumlu 
adımlar atarak oynanırdı. Günümüzün eskrim sporuna benzer; ancak kılıç 
yerine sağ elde tahta bir değnek, sol elde ise kalkan yerine yuvarlak bir yastık 
bulunurdu. Kökeninin Avrupa’daki eski bir dans türünden geldiği sanılmak-
tadır. Böyle bir matrak oyunu sahnesini, 1582 yılında yapılan bir şenliği 
gösteren bir minyatürde buluyoruz.

Gene aynı yazmada bulunan ve gerçek kılıç kalkanla yapılan bir oyunu gös-
teren başka minyatürde de, yaralanıp yere düşenler görülüyor. Matrak oyu-
nunun ayrı bir türünde ise, kalkan yerine iki kılıç kullanılırdı. Kuşkusuz bu 
tanıttıklarımız eski Türk sporlarının hepsini kapsamıyor. Örneğin güreş ve 
avcılık da Türklerin severek yaptıkları sporlardı. Ancak her biri ayrı birer yazı 
konusu olacak kadar zengin konular.

Güreş günümüze kadar gelmiş, Türk güreşçileri yüzyıllar boyunca dünyada ün yapmıştır. Uluslararası birçok 
karşılaşmada Türk güreşçileri sık sık altın madalyalar almışlardır. 

Her yıl yapılan Kırkpınar geleneksel karşılaşması yalnız Türkiye’de değil, dış dünyada da ilgi toplamıştır. Av 
ise sultanlara özgü bir spordu. Ayrıca eski Türklerde tüfek atışı, iyice yağlanmış yüksek direklere tırmanarak 
tepesindeki gümüş maşrapayı almak gibi sporların da yapıldığı bilinmektedir.

Güreş
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Saklı Cennet

“Saklı Cennet’’ kabuğuna sığmıyor... 
Birecik Barajı’nın yapımı sırasında bir bölümü sular altında kalan ve doğal güzellikleriyle sahil kentlerini andıran halfeti, gap turları kapsamında özel-

likle yurt dışından gelen ziyaretçilerin uğrak mekanı haline geldi.

Kaymakam İsmail ÇİÇEK: ‘’GAP turlarının tamamı neredeyse Halfeti’yi uğrak yer olarak seçti. 300 bin üzerinde ziyaretçi sadece turlarla halfeti’ye 

geldi.”

HALFETİ
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Mehmet Güldaş:
Birecik Barajı’nın yapımı sırasında bir bölümü sular altında kalan ve 
doğal güzellikleriyle sahil kentlerini andıran Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi, 
GAP turları kapsamında özellikle yurt dışından gelen ziyaretçilerin uğrak 
mekânı haline geldi. 

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ‘’Güneydoğu’nun saklı cenneti’’ 
olarak da adlandırılan Halfeti, son dönemlerde turizmde atak yapmaya 
çalışıyor. 

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği ilçede, baraj suyu altında kalan 
yerleşim yerlerinin kalıntıları, mimari güzelliğiyle ön plana çıkan evler, 
İncil’in bazı nüshalarının çoğaltıldığı yer olarak rivayet edilen Rumkale 
ve Hristiyanların ibadet merkezlerine ev sahipliği yapan Savaşan köyü 
ziyaretçilerin en çok gezdiği mekânlar arasında yer alıyor. 

Mikroklima iklim özelliği nedeniyle turunçgillerin bile yetiştirilebildiği, 
endemik bitki türleri arasında yer alan siyah gülleri ve şabut balığıyla 
Halfeti, doğal güzellikleri keşfetmeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin 
hem gözüne, hem damak tadına hitap ediyor. 

Doğa yürüyüşlerinin yanı sıra, su sporlarının yapılabileceği mekânlar ve 
tekne turlarıyla gezilebilen ilçe, Birecik Barajı gölü çevresine konulan 
bölgenin simgesi dev heykeller de görülebiliyor. 

Kaymakamlığın girişimleriyle bir araya getirilen bazı girişimciler, uzun 
yıllardan bu yana yaşanan konaklama sorunu nedeniyle günübirlik ziya-
retlerle bölgeyi gezmeye gelen ziyaretçileri, kendi evlerini pansiyon şek-
linde düzenleyip, turizme açarak ağırlamak istiyor.

Halfeti Kaymakamı İsmail Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeyi bu yıl 
ziyaret eden turistlerin standartlarının değiştiğini ve GAP turlarının tamamının 
neredeyse Halfeti’yi uğrak yer olarak seçtiğini belirterek, ‘’300 bin üzerinde ziya-
retçi sadece turlarla Halfeti’ye geldi’’ dedi. 

İlçenin, Birecik Barajı’nın yapılmasından itibaren Akdeniz’in bir koyu gibi şekil-
lendiğini ve halkın Fırat Nehri’ne, ‘’deniz’’ demeye başladığını ifade eden Çiçek, 
‘’Suyla iç içe yaşayan bir bölge burası. Tekne turlarının yapılmaya başlanmasıyla, 
su sporları alanında da kullanılması hasıl oldu ilçenin. Bu sene gelen turistlerin 
standartları da değişti ve GAP turlarının tamamı neredeyse Halfeti’yi uğrak yer 
olarak seçti. 300 binin üzerinde ziyaretçi sadece turlarla Halfeti’ye geldi. Ziyaret-
çiler tekne turlarının yanı sıra ATV araçları ve dağ bisikletleriyle farklı deneyimleri 
yaşama imkânı buluyor’’ diye konuştu.

Halfeti’nin aynı zamanda kültürel bir değer olduğunu, bir çok medeniyete ev sahipliği 
yaptığını anlatan İsmail Çiçek, Gaziantep’in Nizip ilçesinin sınırlarında yer alan ancak 
Halfeti’yle bütünleşen Rumkale ile Savaşan köyünün Hristiyan alemi için de önemli bir 
ibadet merkezi olduğunu söyledi. 

Kimi rivayetlere göre, İncil’in bazı nüshalarının bu bölgede yazıldığının ve Hz. İsa’nın ha-
varilerinden Yohanna’nın bu bölgede yaşadığının anlatıldığını aktaran Çiçek, şöyle devam 
etti: 

‘’Kültürel anlamda çok değerli bir yer burası. Halfeti saklı bir cennet ve biz bu cenneti 
saklı olmaktan çıkarmak istiyoruz. Turizm sezonunda ABD’den 40 tur geliyor. İskandinav 
ülkelerinden insanlar geliyor. Burada en büyük sıkıntımız konaklama. Bunun temelinde 
mülkiyet problemi var. Bizim buraları devlet eliyle kamulaştırma durumumuz yok. Fa-
kat kamulaştırılmış bölgeler var. Savaşan köyü, Çeken mahallesi gibi yerler konaklamaya 
açmayı düşündüğümüz yerler. Bazı girişimciler kendi evlerini pansiyon şeklinde turizme 
açmak istiyor. Biz bunları bir çatı altında topluyoruz. 3 - 4 yataklı bir pansiyonun önemi 
yok. Bunları bir şirket gibi çalıştırabilmek için bir araya getireceğiz. Değişik kurumlardan 
destekler var hibe şeklinde. AB fonları olsun bazı kurumlar olsun girişimcilere destek ver-
meye hazır. Yıllık ortalama 300 bin üzerinde insan Urfa ve Antep dışında turlarla buraya 
gelmekte. Her gün büyüyen bir ekonomi var burada. Tekne kapasitesi ve lokanta stan-
dartlarının da aynı oranda yükseldiği bir yer burası. Değişime açık bir yer. Konaklama 
problemi çözüldüğünde Halfeti’de kalmanın büyük bir ayrıcalık olacağına inanıyoruz.’’

Ziyaretçiler, ABD ve İskandinav Ülkelerinden...

Hristiyanlar İçin de Önemli

ŞANLIURFA (A.A)
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ErasmusDesiderius
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Desiderius Erasmus, 1469-1536 yılları arasında yaşamış olan, Kuzey 
Avrupa Rönesans’ının önemli ustası ve klasik edebiyat araştırmacısı, 
hümanist bilgin ve ilahiyatçı.‘ ‘Günümüzde, Rönesans’la birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının yaratıcılarından ve en büyük temsilcilerinden biri olarak bilinen Rotter-

damlı Desiderius Erasmus, 1465 yılında Hollanda’nın Rotterdam kentinde doğdu. Bugünkü ortaöğrenimi karşılayan bir öğrenim döneminin 
ardından Augustin tarikatına girerek rahip oldu. Ancak hiçbir zaman geleneksel anlamda bir rahip olarak etkinlik gösteremedi; kendini daha 
çok bilime adamak istediği gerekçesiyle, dini makamlardan “cüppe giymeme” iznini aldı. Paris Üniversitesi’ne devam etti. 1499’da İngiltere’ye 
gittiğinde, john Colet, Thomas More (Morus) gibi aydınlarla tanıştı ve bu dostluklarla ufku daha da genişledi.

Papalığın düşünceler üzerinde kurduğu hegemonyaya karşı çıkarak, gerçek Hıristiyanlık ruhunu antik çağın yalınlığında aradı. Güzel sanatların 
ve bilimlerin yayılmasını, Avrupa’nın ortak bir sanat ve bilim anlayışının çatısı altında birleşmesini, hümanizmin birinci koşulu saydı. Özgün 
yapıtlarıyla ve çevirileriyle antik çağ düşüncesinin Avrupa’da yayılmasına çok büyük katkılarda bulundu. Martin Luther’in reformları başladı-
ğında, kilisenin yenilenmesi görüşüne katılmakla birlikte, Hıristiyan dünyasının kargaşaya, parçalanmaya sürüklenmesine şiddetle karşı çıktı.

1536’da Basel’de öldüğünde Avrupa’nın düşünce yaşamında papaların bile ziyaretine geldikleri bir kişi olacak kadar saygın bir yer edinmişti.

Bütün yaşamı boyunca Latince konuşup yazan Desiderius Erasmus ölmeden önceki son sözlerini ana dilinde söylemişti: “lieve God”

Deliliğe Övgü (özgün adıyla: Morias enkomion seu laus stultitiae),Desiderius Erasmus’un canlılığını, geçerliliğini ve çekiciliğini günümüze 
değin değişmeden koruyabilmiş tek yapıtıdır. Bu küçük kitabın taslağını 1509 yazında, İtalya’dan İngiltere’ye yaptığı yolculuk sırasında çıkaran 
Desiderius Erasmus, yazma işini İngiltere’de, dostu Thomas More’nin evine vardıktan kısa süre sonra gerçekleştirdi; kitabı da Thomas More’a 
adadı. Yapıtını birkaç gün gibi kısacık bir sürede tamamlayan Desiderius Erasmus, bu arada hiçbir kitaptan yararlanmadı.

Gülmece türündeki yapıta egemen olan iki temel görüş vardır. Bunlardan birine göre gerçek bilgelik, deliliktir. Öteki görüşe göre ise kendini 
bilge sanmak, gerçek deliliktir. İnsana yeryüzünde yaşama gücü kazandıran şey, gerçek bilge olma niteliğiyle doğrudan doğruya deliliğin ken-
disidir. Kitapta delilik (stultitia),  kendi kendisine övgüler düzer; bu arada çocuklukta ve yaşlılıkta, aşkta, evlilikte ve dostlukta, politikada ve 
savaşta, yazında ve bilimde deliliğin nasıl her zaman egemen olduğu gösterilir.

Tüm uğraş alanları, bu arada özellikle din kurumu ve din adamları bu panorama çerçevesinde sergilenir. Deliliği konuşturma kisvesi altında 
Desiderius Erasmus, çağının kilisesine ve o kilisenin mensuplarına en acımasız eleştirileri yöneltir. Bu niteliğiyle “Deliliğe Övgü” çağlar bo-
yunca bağnazlığa karşı kaleme alınmış en yetkin düzeydeki başyapıtlardan biri olmuştur. Yapıtın yazılışını izleyen sonraki yüzyıllarda (haklı 
olarak) düşünce düzeyindeki bağnazlığın her türlüsüne yönelen bir eleştiri diye yorumlanması, belki de bugüne değin koruduğu kalıcılığın baş 
nedenidir.

Yazınsal açıdan Deliliğe Övgü, Latin ozanı Horatius’un “hakikati gülerek söylemek” ilkesinin belki de en yetkin örneğidir. Biçim açısından 
Desiderius Erasmus, yapıtını kaleme alırken daha önce yapıtlarını çevirdiği Lukianos ve Libanios’tan da esinlenmiştir.

Felsefesi ve Eserleri
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Bilim adamlarına göre geçtiğimiz sene Amazon’da yaşanan kuraklığın bir sonucu olarak bölgenin 
karbondioksit emme kapasitesinde ciddi azalmaların olduğu belirtilmektedir.

Bazı uzmanlara göre, Amazon’da  yaşanan kuraklığın ve kaybedilen ağaç sayısının 
2010’a bakıldığında 2005’ekine göre kat ve kat arttığı belirtildi.

Son bir asrın en büyük kuraklığına 2005 yılındaki sıcak hava dalgası sebep olmuş-
tur.
Kuraklığın yaşandığı zamanlarda Amazon karbondioksit yayan bir bölge haline 
gelmektedir.
Bazı uzmanlara göre bu bilgiler, Amazon Ormanları’nı küresel ısınmaya karşı ne 
kadar savunmasız olduğunu göstermektedir.

Geçtiğimiz yılda Amazon Nehri’nin su seviyesi son yarım asrın en düşük seviyesine 
ulaşmıştır. Bu bölgedeki belediyeler hemen harekete geçerek olağanüstü hal ilan 
ettiler.

Uzmanlar iki kuraklık ölçümünün gidişatı görmek için yeterli olmayabileceğini 
fakat yine de bunun endişelendiren bir tablo olduğunu söylediler.

Brezilya açıklarındaki Atlas Okyanusu’nun sularının 
normalden fazla derecede ısınmasının yaşa-

nan iki kuraklığın neden olabileceği 
belirtiliyor.

Buna göre uzmanlar bu tür olayların sürmesi halinde, Amazon Ormanları’nın havada-
ki karbonu emerek küresel ısınmanın etkilerini azaltan bir bölge olmaktan çıkacağını 
belirterek, sera gazı üreten bir bölge haline gelebileceğini söylediler.

Kuraklık nedeniyle ağaçlar yok olmaktadır. Bu nedenle de bölgenin karbondioksiti 
emme kapasitesi gittikçe azalmaktadır.

Uzmanların bu araştırmaları yaparken “Tropikal Yağmur Ölçüm Misyonu” adlı 
uydudan yardım aldıkları belirtildi. Bu uydu Ekvator’un iki tarafını içine alan bir 
bölgede yağmur ölçümleri yapmaktadır.

Bu uydudan verilere göre, 2005 yılında yaşana kuraklık 2 milyon, 2010 yılındaki 
ise 3 milyon kilometrekarelik bir alanı etkilediği belirtildi.

Amazon ormanlarının atmosferden yılda ortalama bir-bir buçuk milyar ton kar-
bondioksit emdiği bilinmektedir. Fakat 2005 yılında yaşanan kuraklığın yıllara 
yayılan sonucu olarak atmosfere beş milyar ton karbon saldığı belirtildi.

2010 yılında ise atmosfere bu bölgeden sekiz milyar ton karbon yayıldığı tahmin 
edilmektedir. Bu miktarın Çin ve Rusya’dan salınan karbon miktarından oldukça 
fazla olduğu belirtiliyor.

Amazon Ormanları
Tehlikede
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Amy
Winehouse

Amy Jade Winehouse İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü 
yazarı. Güçlü kontralto vokalleri ile R&B, soul ve 
caz türlerinde yaptığı çalışmalarla bilinmektey-
di. Madde bağımlılığı ve ruh sağlığı sorunlarıyla 

gündeme geldi.
Winehouse’ın 2003’te çıkan ilk albümü Frank, başarılı satış gra-
fiğinin yanısıra eleştirmenlerce de beğenildi ve Merkür Ödülü’ne 
aday gösterildi. Bir sonraki albümü olan ve 2006’da yayımlanan 
Back to Black ile En İyi Yeni Sanatçı, Yılın Kaydı, Yılın Şarkısı 
dahil olmak üzere altı dalda Grammy Ödülü’ne aday gösterildi 
ve beşini kazandı. Böylece bir gecede en çok ödül kazanan kadın 
şarkıcı rekorunu kırdı ve beş Grammy kazanan ilk İngiliz şarkıcı 
oldu. 14 Şubat 2007’de En İyi İngiliz Kadın Sanatçı dalında bir 
BRIT Ödülü kazandı, ayrıca En İyi İngiliz Albümü dalında aday 
gösterildi. Üç defa Ivor Novello Ödülleri’ne aday gösterildi: biri 
2004’de “Stronger Than Me” ile En İyi Çağdaş Şarkı (söz ve mü-
zik) dalında, biri 2007’de “Rehab” ile En İyi Çağdaş Şarkı dalında 
ve biri 2008’de “Love Is a Losing Game” ile En İyi Söz ve Müzikli 
Şarkı dalında. Albüm, Birleşik Krallık’ta 2000’lerin en çok satan 
üçüncü albümü oldu.

Winehouse, zaman zaman önemli kadın müzisyenler, soul mü-
ziğin popülaritesinin artışında etkisi olanlar ve İngiliz müziğini 
yeniden canlandıranlar arasında gösterildi. Kendine has saç ve 
kıyafet stili, Karl Lagerfeld gibi moda tasarımcılarına ilham kay-
nağı oldu. Şarkıcının uyuşturucu ve alkol bağımlılığı sorunları, 
2007’den ölümüne kadar haberlerde düzenli olarak yer aldı. Bo-
şandığı eşi Blake Fielder-Civil ile birliktelikleri esnasında çeşitli 
nedenlerle sık sık yasal sorunlar yaşadılar ve eşi kısa bir süreliğine 
hapse girdi. 2008’de Winehouse, kariyeri ve hayatını tehdit eden 
bir dizi sağlık sorunu ile karşı karşıya geldi.

Winehouse, Londra’daki evinde 23 Temmuz 2011 tarihinde ölü 
bulundu; polis, ölüm nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı. Ai-
lesi ve arkadaşları, 26 Temmuz 2011’de cenazesine katıldı. Daha 
sonra cesedi Golders Green Crematorium’da yakıldı.

İlk Yılları
Winehouse, Londra’nın kuzeyindeki Southgate semtinde, Yahu-
di bir ailede dünyaya geldi. Ailesi caza yönelmesinde etkili oldu. 
Winehouse’ın babası Mitchell taksi şoförü, annesi Janis (kızlık 

soyadı Seaton) eczacıdır. Bir ağabeyi var-
dır. Mitchell, çocukluğunda Amy’ye sık sık 
Frank Sinatra şarkıları söylerdi.

Winehouse, dokuz yaşındayken büyükannesi Cynthia, Susi 
Earnshaw Tiyatro Okulu’na girmesini önerdi. On yaşınday-
ken çocukluk arkadaşı Juliette Ashby ile Sweet ‘n’ Sour adında 
kısa ömürlü bir rap grubu kurdu. Tam zamanlı eğitim veren 
Sylvia Young Tiyatro Okulu’na başlamadan önceki dört yıl bo-
yunca Earnshaw okuluna gitti ve bir iddiaya göre “okul ve ders-
lere ilgisi olmadığı” ve burnunda piercing olduğu için okuldan 
uzaklaştırıldı. Sylvia Young Okulu’nda 1997’de The Fast Show’un 
bir bölümünde sahne aldı. Daha sonra, Selhurst, Croydon’daki 
BRIT Okulu, Southgate Okulu ve Ashmole Okulu’na gitti.

Diskografi
Winehouse görece kısa süreli müzik kariyeri boyunca 2 
albüm ve 10 tekli çıkardı:

Albümleri
2003: Frank
2006: Back to Black

Teklileri
“Stronger Than Me” (2003)
“Take the Box”; “In My Bed” / “You 
Sent Me Flying”; “Fuck Me Pumps” 
/ “Help Yourself ” (2004)
“Rehab” (2006)
“You Know I’m No Good”; “Back to 
Black”; “Tears Dry on Their Own”; 
“Love Is a Losing Game” (2007)
“Just Friends” (2008)
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Teknolojide Yeni

Dört Şirketten Ortak

Meyveyle Çalışan Saat

Panasonic, Samsung, Sony ve XPAND 3D, “Full HD 3D Gözlük Girişimi” adı altında stan-
dart bir 3D active gözlük geliştirme amacıyla işbirliği yaptı.

Enerjisini tamamen meyvelerden alan “Fruit Clock”, sevdiklerine ucuz ve akılda kalıcı yılbaşı 
hediyeleri almak isteyenler için sıra dışı bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

Bir saat olmanın yanı sıra takvim özellikleri de barındıran Fruit Clock, mikro elektronik tek-
nolojisini meyvelerin doğal elektrik potansiyeliyle birleştirerek çalışıyor.

3D Gözlük

Dört şirket bu yeni anlaşmayla, radyo frekans (RF) sistemli 3D active gözlük teknolojisi lisanslama üzerine birlikte çalışmayı hedefliyor. 
Bu teknolojiye tüketici 3D active gözlük ile televizyon, kişisel bilgisayar monitörleri, projektörler ve XPAND active shutter gözlüklü 3D 
sinema gibi 3D görüntü aktarıcıları arasındaki RF (kızıl ötesi) sistem protokolleri de dahil. 

Panasonic Türkiye VIERA Televizyon Grubu Ürün Müdürü Uluç Özler, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Markaların gözlüklerinin 
birbirini desteklememesi, 3D keyfini yakınlarınızla paylaşmak istediğinizde normalde ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla adette gözlük 
sahibi olmanızı gerektiriyordu. Bu da daha fazla para harcamanız anlamına geliyordu. 

Bu anlaşma Full HD 3D gözlüklerde farklı markaların birbirlerini desteklemesini sağlayacak bir standart getirecek ve böylece kullanıcılara 
çok önemli bir avantaj sağlanacak. Dolayısıyla farklı bir marka 3D TV’si olan arkadaşınızı akşam evde vereceğiniz 3D Sinema partisine 
veya maç izlemeye davet ederken ‘gözlüğünü kap gel’ diyebileceksiniz.”

Basitliği teknoloji ve doğal enerji kaynaklarıyla birleştiren Fruit Clock isimli dijital saat, tipik bir fen 
dersindeki amatör deneyden fırlamış görünümü ve çalışma prensibiyle dikkatleri çekiyor. Temelde tüm 
modern pillerin çalışma yöntemiyle işleyen Fruit Clock; portakal, limon, elma ve muz gibi elektrik enerjisi 
sağlayan kimyasallara sahip pek çok meyve ve sebzeyi enerji kaynağı olarak kullanabiliyor. Çevre dostu 
ürün, dijital bir saat olmanın yanı takvim özellikleri de barındırıyor ve hiçbir sağlık tehdidi içermiyor. Fru-
it Clock, üreticileri tarafından bilime meraklı çocuklar için ideal ve ucuz bir hediye olarak tanımlanıyor.

Trendler
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Sony’nin yeni kuşak oyun konsolu PlayStation 3’ler birleştirilerek tıp araştırmalarında kul-
lanılacak süperbilgisayarlar kurulacak.

Sony, satışa çıktığı gün mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden olan oyun konsolu PlayStation3’ün sadece bir 
eğlence aracı olmadığını savunuyor. PlayStation3’ler birleştirildiğinde, ortaya çıkan süperbilgisayar Stanford Üniversitesi araştır-
macıları tarafından kanser, Alzheimer ve benzer hastalıklarda insan proteinlerinin etkisini incelemek için kullanılacak.

Dünya çapında yüzbinlerce PlayStation fanatiği, oyun konsollarını kullanmadıkları zamanlar, internet üzerinden Stanford 
Üniversitesi’nin Cure(at)PLAYSTATION 3 projesine bağlanacak. Oyun konsolunun kullanılmadığı zamanlar, atıl vaziyetteki 
sabit diskin bir bölümü internetten yüklenen işleri yapmak için ayrılacak. 

IBM’in gelişmiş Cell işlemcisine sahip PlayStation3, saniyede milyarlarca işlem gerçekleştirebiliyor. Bu sayede tek bir süperbilgi-
sayarda aylar sürebilecek bir işlem, birbirine bağlanmış binlerce PlayStation üzerinden sadece günler sürüyor.

Bilim Kuyruğunda

Sony, satışa çıktığı gün mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden olan oyun konsolu PlayStation3’ün sadece bir eğlence aracı 
olmadığını savunuyor. PlayStation3’ler birleştirildiğinde, ortaya çıkan süperbilgisayar Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından kanser, 
Alzheimer ve benzer hastalıklarda insan proteinlerinin etkisini incelemek için kullanılacak.

Dünya çapında yüzbinlerce PlayStation fanatiği, oyun konsollarını kullanmadıkları zamanlar, internet üzerinden Stanford Üniversitesi’nin 
Cure(at)PLAYSTATION 3 projesine bağlanacak. Oyun konsolunun kullanılmadığı zamanlar, atıl vaziyetteki sabit diskin bir bölümü inter-
netten yüklenen işleri yapmak için ayrılacak. 

IBM’in gelişmiş Cell işlemcisine sahip PlayStation3, saniyede milyarlarca işlem gerçekleştirebiliyor. Bu sayede tek bir süperbilgisayarda aylar 
sürebilecek bir işlem, birbirine bağlanmış binlerce PlayStation üzerinden sadece günler sürüyor.

PlayStation3’ler

Sinema 
Sony’nin yeni kuşak oyun konsolu PlayStation 3’ler birleştirilerek tıp araştırmaların-
da kullanılacak süperbilgisayarlar kurulacak.

Gözlük Kenarında
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Gizli Bilimlerin Serüveni

Aklından Bir Sayı Tut

Aşkın Gözyaşları 

Prof. Dr. Zeki Tez
Hayykitap

John Verdon
Koridor Yayıncılık

Tebrizli Şems
Karatay Akademi Yayınları

Günümüzde ‘kara sanatlar’ diye adlandırılan ve tarihi belki de Âdem, Havva ve şeytanın cennetten yeryüzüne düşürülü-
şü kadar eski olan gizli bilimleri inceliyor. Şaman Türklerden Avrupa’ya, eski uygarlıklardan yakın tarihe ‘cadı süpürgesi’ 
üzerinde geziniyor! Gördükleri birbirinden ilginç ve bir o kadar da gizemli: Değersiz metalleri altına dönüştüren sim-
yasal transmutasyoncular, Felsefe Taşı elde ediciler, örümceğin zehrini artıran müzikler, Kabala büyücüleri, yüksek hava 
cinleri, eril ve dişil taşlar, müneccimler, tarotçular, sayı şifresi kırıcılar, ‘bin harfli tanrısal alfabe’nin şifresini çözmeye 
çalışan falcılar… Simgesel matematik temelli gizli-kutsal dili kullanan Platoncular, Hermesçiler, Pisagorcular, Gül-Haç-
lılar, Hıristiyan Gnostikler, Masonlar ve Tapınak Şövalyeleri…

SENİ O KADAR İYİ TANIYORUM Kİ NE DÜŞÜNDÜğÜNÜ BİLİYORUM Bir adam, posta kutusuna bırakılmış 
imzasız bir mektup alır. Mektupta şöyle yazmaktadır: Aklından herhangi bir sayı tut 1 ila 1000 arasında herhangi bir 
sayı. Adam öylesine 658 sayısını tutar. Not şöyle devam etmektedir: Sırlarını nasıl bildiğimi göreceksin küçük zarfı aç. 
Aldıklarını geri vereceksin Vermiş olduklarını aldığın zaman. Biliyorum ne düşündüğünü, Ne zaman uyuduğunu, Ne-
reye gittiğini, Nereye gideceğini. Seninle bir randevumuz var, Bay 658. Sıradanlıklara meydan okuyan, anında başınızı 
döndürecek ve ilgi çekici karakterlerinin kalp atışlarını tüm gerçekliğiyle hissedeceğiniz bir kitap Aklından Bir Sayı Tut 
kolay kolay unutmayacağınız bir roman.

Yedinci ve en tesirli bıçak darbesi ensesine gelir boynu sağa doğru bükülmüştür. Dervişler yere kapanmasını bekleye 
dursun. Şems Hz. Peygamberin şu hadisini sesi boğuk mırıldanır: “Allah’a kavuşmayı isteyeni Allah da sever” Dervişler-
den birisi sırtına tekmeyi vurur. Yüzüstü taş zemine kapanır, dudağı patlamış, dişleri zemine dökülmüştür Siyah feracesi 
kanlar içinde bordoya dönmüştür. Saçlarından tutarak kafasını kaldıran dervişin niyeti Şemsin başını gövdesinden ayır-
maktır. Baş derviş engeller. Bırakın son nefesini versin. Sonra da en yakın bir kuyuya atın. Kıyafetine sarıp atın. Avluyu 
yıkayın. Sabah ile yola çıkarız. Şems hala son nefesini vermemiştir Sille taşının üzerindeki başını hafifçe göğe kaldırır ve: 
“Allah ne güzel sevgilidir. Rabbim sana aşığım. Ve bu canı sana hediye ediyorum.” Mevlana içeri girer, mendili koklar eli 
titreyerek açar. İçinden saman kağıda yazılmış bir not çıkar: “Yemin ederim ki ölümümün gözlerinin önünde olmasını 
isterdim. Gör ki aşk için ölmek ne demekmiş.” Mevlana olduğu yere düşüp bayılmıştır. Geceden sonra doğan ve kalple-
rin çöllerini cennetlere çeviren bir gözyaşı bu. Çoraklaşmış ve çöle dönmüş kalpler; açın sadrınızı! Aşkın gözyaşları, serin 
serin, sağanak sağanak, üzerimize damlıyor; bakın gökyüzüne, nasılda aşk yağıyor..

KültürHazinesiKitaplar



77

Kazım Karabekir’in Gözüyle Yakın Tarihimiz

Evrenden Torpilim Var

Mustafa Armağan
Timaş Yayınları

Aykut Oğut
Dharma Yayınları

Karabekir Paşa’nın askeri ve siyasi hayatında haksızlıklara uğraması yetmiyormuş gibi, tarih kitaplarından da emekleri 
silinmişti. Doğu Cephesi’nde zafer üstüne zafer kazanarak makûs talihimizi yenen Paşa, Sevr’i yırtan ilk antlaşmanın 
altına imza atmıştı. Savaş sonunda adına “Şark Arslanı” diye posterler basılıyor, özellikle Doğu’da savaşın gerçek kahra-
manı sayılıyor, adı efsaneleşiyordu.  

Ne olduysa savaş sonunda oldu ve Karabekir önce ordudan uzaklaştırıldı, derken Meclis’te mücadele ederken görüldü, 
sonra partisi kapatıldı ve ertesi yıl İstiklal Mahkemesi’nde idamla yargılandı. Gözetim altında tam 13 yılını geçirdi. 
İstiklal Savaşı’nı birlikte başlattığı ve en zayıf anında “Emrinizdeyim Paşam” diye desteklediği Mustafa Kemal Paşa ve 
çevresine eserleriyle muhalefet etti.  

İstiklal Savaşı’nı kardeşlik duygularıyla bağlı bir kadroyla vermiştik. Ancak asıl savaş bundan sonra başlamış, iktidar 
rüzgârı, İstiklal Savaşı’nın İlk Beş’inden 4’ünü idam sehpasının önüne fırlatmıştı. Suçları neydi? Muhalefet etmek. Peki 
savaşı esaretten kurtulmak için yapmamışlar mıydı? Şimdi de hem kendi haklarını, hem de milletin haklarını savunduk-
ları için darağaçlarının gölgesinde bir hayata mahkûm ediliyorlardı.  

İşte herkesin sustuğu bir zamanda Karabekir tek başına muhalefet bayrağını açtı ve basının önüne çıktı. İstiklal Savaşı’nı 
sanki sadece Mustafa Kemal Paşa yapmış gibi anlatılıyordu. Oysa Karabekir Paşa diyordu ki: “Onu Anadolu’ya gelmeye 
ben ikna ettim. Hatta bir ay önce, 19 Nisan 1919’da Trabzon’a çıktım…”  

MUSTAFA ARMAğAN, Karabekir’in 1918-1922 dönemini kendi ağzından aktarıyor. Yıllardır susturulmuş olan 
Paşa’yı konuşturuyor. Onun gözüyle tarihimizi sarsan 4 yılın hikâyesini yazıyor. Konuşan ne de olsa bir kahramandır. 
Kahraman olmayanlara düşen ise onu saygıyla dinlemektir, diyor.

Siz hiç 150 kilo oldunuz mu? Sizin hiç yabancı bir ülkede bavulunuzu kaybettiğiniz, sabahları mısır gevreğine bira dö-
küp hayatta kalırken günlerce tek kelime bile konuşmadığınız, dayak yedikten sonra girdiğiniz komadan bir gözünüzü 
kaybetmiş olarak çıkıp tekrar parklara döndüğünüz, annenizi kaybettikten sonra hapiste yatarken babanızı kaybettiğiniz 
oldu mu? 

Benim oldu.  

Peki ya sonra o yabancı ülkenin dilinde şakır şakır konuşup hatta seslendirme yönetmenliği bile yaptığınız, o ülkedeki 
filmlerde başrol oynadığınız,70 kilo verip filinta gibi olduğunuz, yeni ve mutlu bir hayat kurduğunuz, elinizi attığınız 
her işi altın yumurtlayan tavuğa çevirdiğiniz, her saniyenizi gülümseyerek geçirdiğiniz, hayatta istediğiniz her şeyi elde 
etmeye başladığınız oldu mu? 

Benim oldu. Nasıl mı? Gelin anlatayım..
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Akılalmaz

İyi Günde Kötü Günde

Yapım: 2010 - ABD
Tür: Aksiyon, Dram, Gerilim
Yönetmen: Gregor Jordan

Oyuncular : Samuel L. Jackson,  Carrie-Anne Moss,  Michael Sheen,  Brandon Routh,  Austin Nichols,  Gil Bellows,  
Yara Shahidi,  Martin Donovan,  Holmes Osborne,  Benito Martinez,  Michael Edward Rose,  Vincent Laresca,  Dayo 
Ade,  Geoff Meed,  Kal Parekh,  Lora Kojovic,  Chris Mcgarry,  Coby Seyrafi,  Jakob Salvati,  Jillian Bruno

Özet: Bir terörist tarafından gizlinen üç atom bombası, ABD’nin en büyük kabusu haline gelir. Yerleri bilinmeyen bu 
bombaların yerleştirilmesine iki gün kala, bir sorgu yargıcı ile FBI ajanı bu silahları bulmak için mücadeleye girişirler.

Yapım: 2010, 2011 – ABD
Tür: Komedi, Romantik
Yönetmen: Dermot Mulroney

Oyuncular : Kellan Lutz, Mandy Moore, Jessica Szohr, Michael Weston, Jane Seymour, Blythe Danner, James Brolin, 
Michael Showers, Autumn Federici, Beau Brasso, Cynthia Leblanc, Dean J. West, Douglas M. Griffin, Elton Leblanc, 
Joe Chrest, Lauren Rae Sullivan, Marta Zmuda, Michael Arata, Mindy Caraccioli, Monica Acosta

Özet: Evlilik danışmanı olan Ava’nın hayatı, hiç beklemediği bir anda anne ve babasının boşanma haberini alarak altüst 
olur. Kendi düğünün üzerinden çok az bir vakit geçmişken, henüz “cicim aylarındayken” ve anne-babasının evlilik-
lerinin 30. yılı şerefine bir davet vermek üzereyken, yaşanan bu gelişme tüm planları mahvedecektir. Fakat Ava engel 
tanımayacaktır. Ne yapıp edip bu evliliği kurtaracaktır. Ava’nın çabaları başarıya ulaşmasını sağlayacak mıdır yoksa hem 
kariyeri hem de kendi evliliği tehlike altında mı kalacaktır?
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çatı Katı

Maymunlar Cehennemi

Kral Henry

Yapım: 2011 - Hollanda
Tür: Gerilim, Gizem
Yönetmen: Antoinette Beurner

Oyuncular : Charlie Dagelet,  Hadewych Minis,  Anna Drijver,  Barry Atsma,  Carolien Spoor,  Chico Kenzari,  Dani 
Stauder,  Fedja Van Huêt,  Gijs Naber,  Jamie Grant,  Jeroen Van Koningsbrugge,  Katja Herbers,  Kim Van Kooten,  
Lies Visschedijk,  Maxim Van Someren,  Paloma Aguilera Valdebenito,  Sabine Soetanto

Özet: Hepsi evli beş yakın arkadaş beraber bir çatı katı kiralarlar. Metresleriyle beraber güzel vakit geçiren bu beş erkek 
için her şey yolunda gitmektedir. Ta ki sabah uyandıklarında tanımadıkları bir kadının cansız bedenini dairelerinde bu-
lana kadar. Beş arkadaşın içini bir şüphe kemirmeye başlar. Dairenin yalnızca beş anahtarı vardır. Her biri bir diğerinden 
şüphelenmeye başlayan arkadaşlar, aslında birbirlerini düşündükleri kadar iyi tanımadıklarını keşfedeceklerdir.

Yapım: 2011 - ABD
Tür: Aksiyon, Bilimkurgu, Dram, Macera
Yönetmen: Rupert Wyatt

Oyuncular :  James Franco,  Tom Felton,  Freida Pinto,  Andy Serkis,  Don Cheadle,  Brian Cox,  Chelah Horsdal,  
Tyler Labine,  John Lithgow,  Sonja Bennett,  David Oyelowo,  Jamie Harris,  Richard Ridings,  Adrian Hough,  Chris-
topher Gordon,  Devyn Dalton,  Elizabeth Weinstein,  Evans Johnson,  Fernando Lara

Özet: Film, günümüz San Francisco’sunda maymunların zeka gelişimlerini inceleyen bir adamın bu deneyle ilgili tüm 
tecrübelerini anlatıyor. İnsanlar ve maymunlar arasındaki savaşta çok önemli bir figür haline gelen genç bir bilim adamı 
etrafında gelişiyor. wild rodman (james franco), maymunlar üzerinde Alzheimer hastalığına çare bulmak için testler 
yapıyor fakat maymunlardan Ceaser adındaki biri, hızlı gelişim göstermeye başlıyor. Bu yüzden wild rodman (james 
franco)  onu kendisiyle birlikte yaşaması ve acımasız doktarlardan korumak için evine götürüyor. Böylece kaçınılmaz 
maymun devri başlıyor.

Yapım: 2010, Almanya, Fransa, İspanya, Çek Cumhuriyeti 
Tür: 3 Boyutlu, Aile, Animasyon, Fantastik, Komedi 
Yönetmen: Raja Gosnell

Oyuncular : Karl Markovics,  Armelle Deutsch,  Julien Boisselier,  Roger Casamajor,  Wotan Wilke Möhring,  Aida 
Folch,  André Hennicke,  Andreas Schmidt,  Antoine Monot Jr.,  Chloé Stefani,  Christine Urspruch,  Daniele Rizzo,  
Devid Striesow,  Gabriela Maria Schmeide,  Guido Föhrweißer,  Hannelore Hoger,  Joachim Król,  Johannes Silbers-
chneider

Özet: Fransa, 1563. Protestanlar ve Katolikler, inanç farklılıklarını mazeret göstererek, toprak ve iktidar için kıyasıya 
bir savaşa girmişlerdi. Protestanların başında Navarra Kralı Henri vardı. Ordusu Paris’e doğru ilerlerken, içindeki öfke 
yalnızca Katoliklere karşı değildi. Asıl intikam almak istediği, annesinin can düşmanı, Fransa Kraliçesi, Catherine De 
Medici’ydi. Medici Henri’ye, barışı sağlamak amacıyla, kızı Margot’un izdivacını teklif etti. Ancak düğünden sonra Paris 
tam bir kan gölüne dönmüştü. Henri, Aziz Barthelemy Katliamından sağ kurtulmuştu, ancak 4 yıl boyunca sarayda 
esir tutuldu. Fransa tahtına geçene kadar, canını ve askerlerini korumak için dinini değiştirmek zorunda bırakıldı. Tahta 
geçtikten sonra, Fransa topraklarında, monarşiyi yıkıp, düşünce ve inanç özgürlüğünü ilan ederek, ilk hümanist kral 
olarak tarihteki yerini almayı başardı.
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