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Atamızı kaybetmekten dolayı hepimiz ilk 
günkü üzüntü içerisindeyiz. Sadece bir ırk değil tüm 
ülke olarak. Bunun en önemli nedeni ise Atatürk'ün 

döneminde 
yükselen 
Faşizme ve 
Nazizm'e 
rağmen 
birleştirici ve 
bütünleştirici bir 
lider olmasıdır. 

BU TOPLUMUN KADINLARI
Kadın ve erkek eşit midir sizce? Yoksa kadının erkeklerin yaptığı bazı şeyleri yapmaması mı 
gerek? Kadın o kadar sesli gülmemeli midir mesela?  Ya da örneğin neden uzun süre bir 
sessizlik olunca bir kız çocuğu doğdu derler?  Kadınlar ev işlerini yapmak zorunda mıdır 
mesela? Ya da her kadın evlenmek, anne olmak zorunda mıdır? Şimdi size tekrar soruyorum, 
kadın ve erkek eşit midir?  Herkesin sözlerinde kadın ve erkeğin eşit olduğu var. Söylemesi 
kolay ne de olsa. Toplum, kadın ve erkek eşit değildir diyen bir insanı ayıplar. 

IRMAK TUANA 

ÖZTUĞRAN’IN HABERİ 5’TE

BİR DELİ Mİ 
YOKSA BİR 

SANATÇI MI ?         
MELİS CEREN BAYRAK’IN
HABERİ SAYFA 7’DE
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NESİM İBA zor olduğunu çocuklar var, o donanımda 

BİZE KENDİNİZİ düşünmüyorum. Yani ülke öğretmenler var. 
TANITIR MISINIZ? politikası, eğitim politikası İmkânlarımız da var. O 

İşçi bir babanın ve adına söylemiyorum. Bunu zaman ne kalıyor? 
ev hanımı bir annenin yedi büyükler düşünecek.  Her Azmetmek ve inanmak 
çocuğundan, dördüncüsü şeyi kendi zamanı kalıyor. Benim en büyük 
olarak 1973 yılında Iğdır'da içerisinde değerlendirmek hedefim ildeki başarı 
dünyaya gelmişim. 1986 lazım. Eğitim sistemimiz iyi sınırının daha ötesine 
yılında Edirne'ye geldim. değili kabul etmiyorum. Bu geçmek. Biraz daha 
1999 yılında ticarete soyut bir şey, kısa vadeli bir büyümek, bulunduğumuz 
atılmadan önce bedenen iş değil; bugün yaptığınız bu coğrafyada yapanın 
çalışıyordum. Ticarete bir değişikliğin sonuçlarını bizden ne fazlası var? Hiçbir 
atıldığımdan bugüne kadar 5-10 içerisinde fazlası yok. Tek yaptıkları 
6 şirket kurdum. Kurmuş görebiliyorsunuz. Mutlaka çalışmak. Çalışmak, 
olduğum bu şirketler hala eksik yönleri vardır, fakat çalışmak, çalışmak… Bu 
aktif olarak çalışmakta ben iyi yönlerinin ağır yüzden biz burada başarılı 
olup Edirne ölçeğinde 700 bastığını düşünüyorum. O öğrenciler yetiştireceğiz. Bir 
kişiye istihdam yüzden ben bu işi  gözümde gün o çocuğu iyi bir 
sağlamaktadır. çok büyütmüyorum. üniversitede, mesleğinde iyi 

BİRÇOK Burada başarılı olmak zor bir alanda gördüğüm 
bir iş değil. Aşağı yukarı 25 zaman ben o hazzı ŞİRKETİNİZ VAR TED 
yıldır şirket yönetiyorum. yaşarım. Mesela bizim kız EDİRNE KOLEJİ 
Çok büyük sermayeler yurtlarımız var. 2003'ten BUNLARIN 

çok insan vardı. Yani Derneği'nde belli bir puanın güçlü eğitim kadromuza ve yönettim. Yanında beri her yıl 200-300 tane NERESİNDE?
silgidir, kalemdir, üstünde yapan çocuk öğrencilerimize çalıştığım çok büyük öğrenci mezun oluyor.  Evet, birçok şirketim 
çantadır… Ama şimdiki buraya gelip okuyabiliyor. inanıyorum. Nitekim son firmaların bir süre sonra Nereye gidersem gideyim var ama TED Edirne koleji 
çocuklara ben bakıyorum,  Lisemizin adı Anadolu zamanlarda bunu görmeye rakibi oldum. Daha sonra mutlaka o çocuklardan benim için ticari bir kurum 
çantaları pırıl pırıl çok Lisesi ama içindeki başladık, gerek yerel da onları geçtim. 11 yıl biriyle karşılaşıyorum. değildir. TED Edirne Koleji 
güzel, daha iyisine de programlara bakıldığında basında gerek ulusal çalıştığım şirketi geçtim Türkiye'nin çok önemli iş eğitime gönül vermiş ve 
layıklar tabii ki. Mesela şu Fen Lisesi'nden daha iyi basında olsun kolejimiz ile mesela. Dolayısıyla sahalarında çalışan aynı zamanda Fizik 
an buraya Milli Eğitim müfredatlardır. Örneğin ilgili birçok haberimiz başarıyı gözümde çok kardeşlerimiz var. İşte bu, Öğretmeni olan eşimin 
Müdürlüğü özel bir okul BİYP işte B-TEC'i TOEFL'ı çıkmaya başladı. Son büyütmüyorum. Çok zor bir parayla pulla ölçülmüyor. hayalidir. Bu nedenle TED 
olmasına rağmen kitapları bir sürü programımız var. olarak da okula bağlı bir olay değil. İnanmak lazım. Memleketine ailesine Edirne Koleji'nin bizim için 
yolluyor. Yani ekonomik Yani dünya insanı olma hedefim var, daha doğrusu Bu çok klişedir herkes dünyaya faydalı insanların değeri daha çok manevi 
boyutu böyle. Ama mesela yolunda bir sürü seçenek hedefimiz var. Biliyorsunuz söyler inanmak lazım, ama bu okulda yetiştiğini yöndedir. Eşim ve benim bu 
şunu çok yadırgıyorum. var burada. TED'e bir kulüp kurduk ''TED inanmak yetmiyor bir de bilmek, benim en büyük koleji kurmaktaki en büyük 
8.sınıfta  girdiğiniz LGS. baktığınız zaman bundan Edirne Spor Kulübü'' hedefi gözünüzde hedefim şu anda. hedefimiz birçok alanda 
Çocukların en deli dolu 93 yıl önce Ulu Önder aslında biz spor kulübü TÜRK EĞİTİM büyütmemeniz lazım. O donanımlı, kendine 
olduğu çağlar, kendilerini Mustafa Kemal Atatürk'ün olarak Türkiye'de ilkiz. SİSTEMİNİ NASIL nasıl yapmış ben nasıl güvenen, vatanına milletine 
tanımaya başladıkları talimatıyla kurulmuş. Yerli Dünya'ya baktığınız zaman BULUYORSUNUZ? yapabilirim gibi. Burada faydalı olacak, Türk 
zamanlarda psikolojik ve milli olan ve bu yabancı da İngiltere'de birkaç konuşuyoruz ortalamalar EKSİKLERİ NEDİR, insanını en iyi şekilde 
olarak farklı şeyleri misyon okullara kafa tutan okulda var. Başka da bir deneme sınavlarından temsil edecek genç NASIL 
yaşadığı dönemlere denk tek okul. Biz kendimiz için yer de yok. Şimdi bir kürek bahsediyoruz örneğin kuşakların yetiştirilmesidir. GELİŞTİRİLEBİLİR?
geliyor 8. sınıf. Sadece sizin değil ülkemiz için öğrenci takımı kuruyoruz. Benim matematikte 20 soru var TED Edirne Koleji'nin yeri Eğitim sistemi… Bu 
döneminizde değil sizden yetiştiriyoruz. Kendi çok beğenerek izlediğim ve diyor 8-9 neti var diyor. bu şirketler içerisinde soruya cevap verebilecek 
önce de yaşandı bu. Şu müfredatı ve kendi ilkeleri çok güzel bir spor dalı. Tamam da 10 neti var da neresidir diye sorarsanız. yetkinlikte olduğumu 
olabilir miydi diye olan bir okuluz. Benim Bunun akıl hocası, öncüsü neden 20 neti yok. Bunu TED Edirne koleji bizim düşünmüyorum. Bunu 
düşünüyorum. Eğitim söyleyebileceklerim bunlar, Lise Müdürü Kaan Sezgin yapamamasının sebebi bunca yıllık birikimimizin ölçüp değerlendirebilecek 
sisteminde aksayan onun haricinde sınav ve ve Beden Eğitimi nedir? Kendisine mi noktalandığı yerdir. Bu yetkinlikte de değilim. Az 
yerlerden biri olarak eğitim sistemi ile alakalı öğretmeniniz Serkan inanmıyor, öğretmen mi sebeple bizim için çok önce de söyledim aksayan 
gördüğüm bir yer. Yani pek bir bilgim yok açıkçası. Altındiş. Onlarla beraber yetersiz, ortam mı yetersiz, kıymetli ve bir diğer değişle yönleri var mı? Mutlaka var 

 HAYATTA bunu farklı bir dönemde önümüzdeki birkaç yıl ailemi yetersiz, ne yetersiz? TED Edirne Koleji bizim göz ama iyi giden tarafları 
YAPMAK İSTEDİĞİNİZ yapamazlar mıydı? içerisinde dünya çapında Yani eksiği bulup hedefe bebeğimiz… bence daha çok. Siz 
FAKAT HERHANGİ BİR Çocuklar o psikolojik bir organizasyonu burada öyle gitmenin daha iyi EĞİTİM bilmezsiniz mesela ben 

duruma girmeden önce ya yapmayı planlıyoruz. SEBEPLE olduğuna inananlardanım CAMİASINDAKİ kendi öğrenciliğimden 
da sonrasında olabilir Bunun buradaki öncüsünün YAPAMADIĞINIZ BİR ben. O yüzden iyi örnek vereyim, orta 3 AMACINIZ NEDİR?
miydi? Veyahut da TED Edirne Koleji ŞEY VAR MI?yönlendirildiklerinde şimdilerde 8. sınıf oluyor. Aslında ben bu işe  
dünyadaki sistemlere öğrencilerinin olduğunu Evet var. Ben 1986 buradan başarılı çocuklar Kitaplar şimdi biraz ticarete aşağı yukarı bir yıl önce 
bakmak lazım hani bu görmek istiyoruz. Son yılında geçinmek için bu çıkacağına inanıyorum. dökülmüş. Bir sürü girdim. Daha önce hiç 
sınavı yapmak şart mı? Bu olarak Türk Eğitim Derneği bölgeye geldiğimde Arkadaşlar zaten hassasiyet yayınevi var, bir sürü eğitimin içinde 
çocuklara da yazık. Benim olarak 40 tane okulumuz okuyamadım. Ben ortaokul gösteriyor ama ben ayrıca kaynak kitaplar var. Benim bulunmadım. Ama sürekli 
kızım bu sene YKS'ye var . Bunlardan en büyüğü 3. sınıfta okulumu üzerinde durup bu okulun zamanımda ise orta 3 gözlemledim. Buradaki 
hazırlanıyor. Oğlum geçen TED Ankara Koleji, ikinci en bırakmak zorunda kaldım. adını sadece bu ille öğrencisinin kitapları öğretmen arkadaşlardan da 
sene LGS'ye girdi. Kimi özel büyük okul ise TED Edirne Hayatım boyunca bunun sınırlandırmak belliydi. Bu kitaplar çok şey öğrendim. Hepsi 
okullarda yüzde birlik bir Koleji'dir. Ankara Koleji'nin eksikliğini çok hissettim. istemiyorum. Bölgede iyi öğrenciye verilirdi. Öğrenci kendi alanlarında çok 
dilime giriyorsun, istediğin bir mezunlar derneği var. Uzun yıllar başka alanlarda olacağımızdan hiç şüphem kitapları doğru düzgün başarılı insanlar. Bu 
okula gidiyorsun ama yine Sizler lisemizin ilk faaliyet gösterdim. Yani bir yok. Ama biz daha iyisini korurdu. Bu kitaplar yarın işin çok 
para veriyorsun. Hem en iyi öğrencilerisiniz. Mezunlar diplomanızın veyahut da yapabiliriz. Burada o öbür gün mahalledeki konu 
çocuğu alıyor hem de derneği Ankara'da çok aktif. bir üniversiteli işadamı donanımda komşunun çocuklarına 
çocuğun parasını alıyor. Ciddi bir lobicilik kimliğinin olmamasının okuması için verilirdi. 
Ama Türk Eğitim faaliyetleri var. Gelecekte eksikliğini hissettim. Bunlara ulaşamayan 

okulun yönetiminde söz Okuyamadım ama şu anda 
sahibi oluyorlar, bu okuldan dışarıdan okuyarak 
mezun olanların iş eğitimime devam 
hayatına, sosyal hayatına ediyorum. Ortaokulu 
ve normal hayata bitirdim, şuan lise 3. 
atılırkenki etkileri çok sınıftayım ve önümüzdeki 
büyük. İşte ben bu seneki 9. yıl liseden mezun 
sınıflar için 3 yıl sonra olacağım. Ondan sonradaki 
mezun olduğunuzda bu hedefim üniversite sınavına 
değerleri burada kurdurup girerek lisans diploması 
(ki ben burada etkin almak. İşte yapmak isteyip 
imkânları sağlayacağım ve de yapamadığım buydu ve 
buradaki çocuklara yön şu anda da onu yapıyorum. 
gösterme, okula sahip Onun dışında TED Edirne 
çıkma ve buradaki Koleji'nde çok başarılı 
gençlerin farklı alanlarda çocuklar görmek istiyorum. 
başarı sağlamasına Bunu çok arzu ediyorum. 
öncülük etmelerini TED Edirne Koleji isminin 
amaçlayan bir yapıyı başarılı insanlarla 
kurdurup) bu sistemi devam anılmasını çok istiyorum. 
ettirmeyi amaçlıyorum.Bunun da olacağına 

inanıyorum. Buradaki DOĞA YILMAZ

KASIM 
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Capuletler güzel kızlarının klasik olarak hem de yeni Eğer dünyaya az 
ölümünü duyurduklarında dönemlere uygun olarak önce inmiş bir marslı 
haber Romeo'ya ulaşır. uyarlanmıştır. Günümüzde değilseniz Romeo ve Juliet'i 
Karısının öldüğünü duyan geçen bir hikaye, duymamış olmanız 
Romeo ölü de olsa karısını aşıklarımızın ölmediği bir imkânsızdır. Kısaca 
görmeye gider. Fakat odada hikaye gibi orijinal metne konusundan bahsetmek 
sadece Juliet yoktur. Juliet'in sadık kalarak ya da sadece gerekirse her şey iki düşman 
nişanlısı Kont Paris de konuya değinerek de aile olan Montague ve 
buradadır. Çıkan tartışmada uyarlanmıştır. Capuletlerin çocuklarının bir 

BALERomeo kontu öldürür ve baloda tanışmasıyla başlar. Tchaikovsky, Balakirev'in 
     Romeo ve Juliet ilk daha sonra zehir içerek Bu maskeli baloda tanışan yardımlarıyla kasvetli, 
olarak 1785 yılında bale intihar eder. Daha sonra çocuklar da birbirlerine aşık görkemli ve güçlü bir beste 
sahnelerine Eusebio Luzzi rahip gelir ve Juliet'i olurlar. Fakat aileleri yapıyor. Eserler bale için 
adlı bir koreograf sayesinde uyandırır. Uyanan Juliet, düşmandır ve bu ilişkinin kullanılmak istenince de 
taşınmış daha sonra bale Romeo'nun intihar ettiğini asla onaylanmayacağı hızlı ve hareketli 
klasiklerinden biri olmuştur. anlar ve Romeo'nun fazlasıyla açıktır. Bu yüzden eserlerinden eklemeler 
Türkiye'de ise ilk olarak hançerini alıp intihar eder. aşıklarımız iyi kalpli bir yapıyor. 
1971 yılında sergilenen bale Böylece öykümüz trajik bir rahip sayesinde gizlice     Böylece bir tiyatro metni 
eseri çok sevilmiş ve şekilde sona erer. Bu kadar evlenirler. Evlendikleri olarak başlayan bu çarpıcı 
defalarca tekrarlanmıştır. çarpıcı ve trajik bir hikaye günün ertesi sabahında ise öykü sanat dallarının 
Eserde başlarda müzik olan Romeo ve Juliet çıkan bir çatışmada Romeo destekleriyle her alanda 
olarak Prokofiev besteleri yazıldığından bu yana Juliet'in kuzenini öldürür ve insanın ilgisini çekiyor ve 
kullanılmıştır. Daha sonra insanları etkilemektedir. Bu Verona'dan sürgün edilir. Bu zamanla efsaneleşiyor. 
ise Tchaikovsky ve Berlioz nedenle de neredeyse bütün arada Capuletler Juliet'i Şimdi bile Romeo ve Juliet 
tarafından tekrar sanat dalları Shakespeare'in başka bir kontla İngiliz edebiyatının en 
bestelenmiştir.bu eserini işlemiştir.evlendirmek istemektedirler. önemli eseri olarak sayılıyor. 

yönlendirmiştir. Örneğin     Müziğin bu eserle RESİM TİYATROBunu duyan rahip bir plan Bir yanda  müzikler, sahne 
sürrealistlik akımının ilgilenmesinde balenin     Tabi ki bu kadar büyük bir    Zaten orijinal hali tiyatro yapar ve Juliet'e bir şişe dekorları ve dansçılarla 
öncülerinden olan Salvador katkısı fazlasıyla mevcuttur. ilgiyle karşılaşan Romeo ve metni olarak yazılan bu eser verir. Juliet bu şişeyi içince harmanlanan bale eserleri; 
Dali, Romeo ve Juliet için 10 Örneğin; “Rus Beşleri ”inden Juliet ressamlara da ilham tiyatrolarda fazlasıyla ölüme benzer bir uykuya diğer yanda etkileyici metni, 
illüstrasyon çizmiştir. Bu Balakirev , Tchaikovsky'den kaynağı oldu. popülerdir. İlk kez 1594 dalacaktır. Bu arada sahne dekoru ve kostümleri 
eserler oldukça nadirdir, Romeo ve Juliet için bir Özellikle balkon sahnesi gibi yılında sahnelenmiştir. Oyun Romeo'ya da bir mektup ile tiyatro eserleri 
çünkü sadece 999 tane beste yapmasını istiyor. O çarpıcı sahneler ressamların 5 perdeden oluşmaktadır. yollar ve planı açıklar. Fakat sahnelenmeye, tablolar ise 
basılmıştır. sıralar bir kalp kırıklığıyla ilgisini çekmiş ve onları Ülkemizde ve yurtdışında mektup Romeo'ya ulaşmaz. göz kamaştırmaya devam 

MÜZİK uğraşmakta olan tablolar yapmaya çok ilgi gören bu oyun hem Juliet şişedeki sıvıyı içer  ve ediyor.

MİLYONLARI ETKİLEYEN BİR AŞK 
HİKAYESİ '' ROMEO VE JULİET'’

DOĞA YILMAZ

Apple bize bu 
etkinliğinde 2 yeni cihaz 
tanıttı. Birisi Homepod Mini 
diğeri ise İphone 12'ydi. 
İphone 12 tabiki her sene 
olduğu gibi Apple tarafından 
dünyanınen güçlü telefonu 
olduğu söylendi. Ama Apple 
iddialarında haklı da. 
İphone 12 Özellikleri:
 Ekran: 6.1 inç  1170 x 2532 
piksel   Super Retina XDR 
OLED
 İşlemci: Apple A14 Bionic  

diğer özellik olan 5G (11.8 milyar transistör  5 nm- 
teknolojisi artık İphone'lara    Yukarıdaki özellikler 6 çekirdekli)
da geldi. 5G şuan Dünya dışında artık telefonun ekranı  Bellek ve Depolama: 6 GB 
üzerindeki en hızlı mabil daha dayanıklı çünkü ekran  Ram  64 GB, 128 GB, 256 
internet bağlantısı. 5G'nin Apple'ın “Ceramic Shield” GB
İphone'daki Download hızı dediği seramik bir  Arka kamera: 12 Megapiksel 
yaklaşık olarak 574 Mb/s, kaplamayla geliyor. Bir diğer Geniş + 12 Megapiksel Ultra 
Upload hızı ise 41 Mb/s. Peki özellik ise MagSafe. MagSafe Geniş 
böyle etkileyici özelliklere telefonun arka yüzeyinde  Ön kamera: 12 MP kamera 
sahip bir telefonun fiyatı daire şeklinde dizilmiş f/2.2 diyafram
şöyle:mıknatıslara tutunan bir şarj  Batarya: Henüz 
İphone 12 64 GB: 799$aleti ve yeni bir aksesuar açıklanmadı!
İphone 12 Mini 64 GB: 699$olan “MagSafe Wallet”  Bağlantı: Wi-Fi 802.11 
Türkiye fiyatları şu an belli denilen aynı mıknastıslara a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.0, 
değil ama tahmini olarak 10 yapışan deri ya da silikon GPS, GLONASS  5G
bin TL'nin üzerinde olucağı seçenekleri olan bir cüzdana  Renk seçenekleri: Siyah, 
kesin.  olanak veriyor. Ayrıca Beyaz, Mavi, Kırmızı, Yeşil
Kaynakça:MagSafe şarj cihazının hızlı  Boyut ve ağırlık: 146.7 x 

şarj özelliği var. Şimdi bir www.webtekno.com                                                                   71.5 x 7.4 mm  164 gram
EGE DEMİR TÜRKANIL

Müzesi ! Bu müzeyi seçtim konumuna. Müze İngiltere Dünyanın en ilginç müzeleri 
çünkü hepimizin aklında Cornwall' da yer alıyor. bölümümüze hoş geldiniz. 
sihir, büyü, cadı denince Küçük bir müze olmasına Bu seri için çok 
çocukluğumuzdan kalma karşın özellikle Paskalya ve heyecanlıyım çünkü 
bir takım şeyler canlanır. Cadılar Bayramı arasında sıradan müzeleri herkes 
Peki değişik pardösüler 40.000 kadar ziyaretçi bilir. Benim istediğim ilginç 
giyen, uzun şapkalar takan,  ağırlıyor. Çok rağbet gören olanlarını gün yüzüne 
çirkin burunları ve bu müzeye olur da gitme çıkarmak. 
süpürgeleri olan bu cadılar fırsatınız olursa önceden Ben bu yazı için 
hakkında neler biliyoruz? randevu alınması araştırma yaparken gitmek 
Bu müzede aslında gerekildiğini belirteyim. istediğim onlarca yeni müze 
cadılığın bir tür film Benim de gitmek için can buldum . Sizin için de 
malzemesinden fazlası attığım bu müze ile ilgili aynısının olması dileğiyle. 
olduğu anlatılıyor. Çok uzun söyleyeceklerim bu kadar.  Bu ay tanıtımını yapacağım 
zamanlardan beri cadılığın Bir dahaki sayıda,  yepyeni müze Büyücülük ve Cadılık 
var olduğu ve cadılık bir ilginç müzeyle görüşmek 
tarihinin ayrıntıları belgeler üzere!
ve fotoğraflarla gösteriliyor. 
Bu müzede öğreneceğiniz 
gerçekleri 
unutamayacaksınız. Ayrıca 
ziyaretçilerini eski iksir 
tarifleriyle eğlendiriyor. 
Gelelim müzenin 

Büyücülük ve Cadılık Müzesi

EYLÜL OSMANCIKOĞLU

KASIM 



4
Cami, mevlevîhâne, imaret, 
çeşme ve mektepten oluşan 
külliye Murâdiye semtinde 

Saray ovasına hâkim bir 
tepede yer almaktadır. 

Günümüzde hazîresiyle 
birlikte cami sağlam 

durumdadır ve ibadete açıktır
Fotoğrafın çekildiği yer 

: Muradiye Camii 
Bahçesi/Edirne

                                               
Yıl:2019 .

Karmi, Girne'nin 
batısında yer alan 
Kıbrıs'ta bir köydür. De 
facto, 1974'te Türk 
Birlikleri tarafından 
işgal edilmesinden 
sonra, ilan edilen 
Kuzey Kıbrıs'ın 
kontrolü altına girdi.
Fotoğrafın çekildiği 
yer: Karaman Köyü / 
KKTC
Yıl:2017

Ayasofya veya resmî 
ismiyle Ayasofya-i Kebîr 

Câmi-i Şerîfi, eski 
ismiyle Azize Sofya 

Kilisesi, İstanbul'da yer 
alan bir cami, eski 

bazilika, katedral, ve 
müze.

Fotoğrafın çekildiği yer: 
Ayasofya Camii/ 

İstanbul

Yıl:2018

Liman kenarındaki Eminönü, şehrin 

çarşılarının yakınındaki vapur 

iskelelerinde yolcu indiren teknelerle 

doludur. Mısır Çarşısı'nda meyve, çay 

ve baharatlar satan tezgahlar, hemen 

bitişiğindeki Kapalıçarşı'da ise 

rengarenk halı, kumaş, lamba ve 

takılar bulunur. Süleymaniye Camii, 

bölgeyi yukarıdan seyrederken 16. 

yüzyılda inşa edilen Rüstem Paşa 

Camii, İznik çinileriyle ünlüdür. 

Fotoğrafın çekildiği yer: Eminönü / 

İstanbul Yıl:2018

EYLÜL OSMANCIKOĞLU

erhalde hepimiz 
detaylı olarak Haraştırmasak da 

Çernobil'in ne olduğunu 
biliyoruzdur. Yüzeysel 
olarak baktığımızda sadece 
bir patlama olmuş gibi 
görünüyor olabilir ancak 
durum düşündüğümüzden 
biraz daha karışık. Şimdi, 
Çernobil, ne için geliştirildi, 
neler oldu, neden bir 
patlama oldu, sonucunda 
insanlık nasıl bir zarar aldı, 
Türkiye bu duruma nasıl bir 
önlem aldı bir bakalım.

Nükleer enerji, atom 
çekirdeğinde bulunan 
enerjidir ve parçalandığında 
çok kuvvetli bir güç elde 
edilir. Nükleer santraller ise 
nükleer enerjiden oluşan 
enerjiyi elektrik enerjisine 
dönüştürür. Radyasyon ise 
insanların yaşadığı ortamda 
bulunan yüksek miktarda 
atom veya nükleer kaynaklı 
enerjidir. 

Çernobil Nükleer 
Santral'i dünyada bulunan 
nükleer santrallerden 
sadece biriydi ve Sovyetler 
Birliği'nin övgüsüydü. En 
ufak bir şeyde anında 
Çernobil'i örnek gösterir, 
mükemmel bir yapıt 
olduğunu vurgulardı. Ancak 
anlayacağınız gibi 
Sovyetler Birliği birazcık 
hızlı davranmış sanırım. Ne 
derler bilirsiniz, nazar(!). 

26 Nisan 1986'da 
saat 01.00 civarında 
aslında dolaylı yönden de 
olsa tatbikat yapılmak 
isteniyordu. Amaç, olası bir 
durumda reaktörün nasıl 
tepki vereceğini, sorun olup 
olmadığını kontrol etmekti. 
Ve tabii ki bu da bazı 
önlemler doğrultusunda 
yapılacaktı. Ancak 
görevlilerden bazıları 

SADECE UFAK(!) BİR PATLAMA
ÇERNOBİL

kuralları dinlemedi ve ekipleri gönderildi. Ama "Yolda santralde çalışan bir toplanıyor ve santraldeki 
bunun sonucunda reaktörün maalesef oraya giden tanıdığıma rastladım. kazayı konuşuyorlardı. 
gücü normalin 120 katına itfaiyeciler reaktörün çok Dördüncü reaktörün Cumartesi akşamı Pripyat'ın 
fırladı ve sıcaklığı 4500 yakınında bulunduğu için çatısının çöktüğünü söyledi. parti ve belediye yöneticileri 
dereceye kadar çıktı. Bu da radyasyonla yakın temasa Şoke olmuştum. Oğlumla ailelerini şehir dışına 
yaklaşık olarak Güneş'in geçtiği, yakınında birlikte garaja vardığımızda, çıkardılar. Bu haber hemen 
yüzeyinin sıcaklığı eder. bulunduğu için kısa süre dördüncü bloktan dumanlar yayıldı. Biz ise esirdik. Pazar 

Bunun üzerine sonra hayatlarını yükseldiğini gördüm. günü insanları götürmeye 
kontrol odasına haber geldi kaybetmişlerdi. Garajın çatısına çıktığımda başladılar. Kazadan önce 
ve acil durdurulma O sırada Çernobil'de çalışan korkunç bir tabloyla her şey normaldi. İnsanlar 
düğmesine basıldı. Ama bu görevlilerin ve onların karşılaştım. Reaktörün otomobil satın alıyor, 
işleri daha da kötüleştirdi. ailelerinin yaşadığı yer olan kapağı geniş bir açıyla evlerini yapıyorlardı. 
Düğmeye basılmasıyla Pripyat şehrinde bulunan kalkmıştı ve boru hatları Umutları vardı. Ama bir an 
reaktör daha da zorlandı ve insanlar bir köprünün üzerinde asılıydı. Bunun geldi ve onlar için değerli 
yaklaşık 1000 ton üzerinde radyasyonun üzerine eve dönmeye karar olan her şey yok oldu...”
değerindeki kapak yerinden ortaya çıkardığı ışıkları verdim. Mesai Patlamadan kısa zaman 
fırladı. Bu, birinci izliyordu. Onlarda arkadaşlarımla benim sonra Pripyat şehri 
patlamaydı. radyasyonla etkileşime evimde toplandık ve kazayı boşaltılmaya başlandı. 
Reaktörün kapağının geçtikleri için kısa zaman konuşmaya başladık. İnsanlar sadece gerekli 
yerinden fırlaması içeriye sonra hayatlarını Pripyat'tan çıkmak mümkün eşyalarını alabiliyordu. 
oksijen gazının girmesine kaybetmişlerdi ve yıllar değildi. Tüm dolmuşlar Pripyat'ta kalan diğer 
neden oldu ve hidrojenle sonra bu köprüye “Azrail durdurulmuştu, özel canlılar ise toprak altına 
temas eden oksijen, Köprüsü” adı verildi. otomobillerle de çıkışa izin gömülerek veya başka 
diğerinden daha yıkıcı bir Ukrayna Nükleer Enerji ve verilmiyordu. Pripyat'ta 26 yöntemlerle imha edildi, 
patlamaya daha neden Sanayi Sektörü Emektarları Nisan'ın diğer günlerden bir çünkü onlar radyasyon 
oldu. Birliği Başkanlığı'nı yürüten farkı yoktu. Günlük hayata taşıyıcısı olarak 
Patlamanın hemen ardından Maksim Kremen, 26 Nisan dair hiçbir uyarı ve görünüyordu.  
bölgeye yangının 1986 Cumartesi gününü sınırlama yapılmadı. Olayların ardından 
durdurulması için itfaiye böyle anlatmıştı: İnsanlar gruplar halinde reaktörün üzerinin 

kapatılması, daha fazla 
radyasyon yayılmaması ve 
radyoaktif maddelerin 
temizlenmesi için 
çalışmalar başlatılmıştı. 
Yardım eden insanların 
radyasyon nedeniyle 3 
dakika ya da 3 dakikadan 
bile az kalması gerekiyordu. 
Bu olanlar  yetmezmiş gibi 
reaktörün üzerinin 
kapatılmasında bulunan 
helikopterlerden biri düştü 
ve içinde bulunan insanların 
hepsi öldü.
Patlamadan çıkan 
radyasyon rüzgar ve 
yağmurlarla dünyayı sardı 
ve içme suları, sebzeler, 
meyveler gibi besinler birer 
radyasyon taşıyıcısı haline 
geldi. Diğer ülkeler önlemler 
alırken Türkiye'de bu olay 
hafife alındı. İnsanlar bunu 
o kadar umursamadı ki 
dönemin Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Cahit Aral bu 
konuyla alay edip 
kameralar önünde çay içti. 
Tabii bunun acısı sonradan 
çok büyük olmuştu. 
Marmara Bölgesi'ndeki 
kanserli kişi sayısı iki 
katına, Karadeniz 
Bölgesi'nde ise üç katına 
çıktı. Dünya çapında 
bebekler ölü veya engelli 
doğmaya, insanlar kalıcı ya 
da geçici hastalıklara 
yakalanmaya başladı.
Olayın üzerinden otuz 
yıldan fazla zaman 
geçmesine rağmen 
Çernobil'deki patlamanın 
hasarları hala duruyor ve 
uzmanlar bu patlamanın 
hasarlarını en az 4000 yıl 
daha göreceğimizi söylüyor. 

BİLGE NAZ AYBEKE

KASIM 
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fikirleri ile basit çözüm   Global Goals Jam, 
yollarına ayrılıyor. Sonra University4Society 
“Sürdürülebilir Gelişme tarafından düzenlenen 
Amaçları” başlığı altından 17 SİYAMDER tarafından da 
hedeften birini seçmeniz desteklenen bir projedir. 
isteniyor. Bu yaptığınız Ortaokul düzeyinin 
seçim, hangi konu üzerine üstündeki bireylerin 
çalışacağınızı belirliyor. başvurusuna açık olan bu 
Sizinle aynı konuyu seçen projenin amacı, belli 
takım arkadaşlarınız ve yönergeleri takip ederek 
kuruluşa üye olan bir “Sürdürülebilir Gelişme 

kuruluş ile birlikte projenin hakkında bilinçli olup sizin danışmanınız ile fikirlerinizi Amaçları”na çözüm yolu 
patentini de alabiliyorsunuz. de bir daha böyle hatalara tartışıyor ve argümanlı bulmaktır. Bu sene 
Program sona erdiğinde ise düşmemeniz engellenmiş fikirler olmasını Türkiye'de online olarak 
size mail yoluyla gönderilen oluyor. sağlıyorsunuz. Bu sayede düzenlenen bu program, 
sertifikayı almış      Dünyamız oldukça çözüm yolu bulmak da bir İstanbul ve Ankara olmak 
oluyorsunuz. Bu programa değerli ama değerini hayli kolaylaşıyor ancak üzere ikiye ayrılıyor. Aynı 
katılmış bir öğrenci olarak bilmezsek aslında herkesi tasarladığınız projeyi hayata zamanda temsili şehirleri oluyor. Bu da projenizi kolaylaştırılmaya çalışılıyor. sadece bir proje tasarlamış kendi ellerimizle geçirmeden önce prototip İstanbul ve Ankara olmasına yabancı ülkelerdeki bireylere Bu sayede projenizi bir olmakla kalmayıp hayata öldürdüğümüzü fark hazırlamanız ve GGJ deki rağmen Türkiye'nin herhangi tanıtmanız gerektiğini kuruluşun desteği ile hayata karşı da bu amaçların ne edeceğiz. Bu yüzden bu tarz diğer bireylere sunum bir yerinden yapılacak gösteriyor. Yabancı geçirmenize fırsat sunuyor. kadar önemli olduğunu projelere katılmak sizin yapmanız isteniyor. Bu başvuruya da açık. İki gün ülkelerdeki kuruluşlar da bu Ayrıca tasarladığınız projeyi öğreniyorsunuz. Bu sayede elinizde. Haydi, siz de bize aşamalardan sonra dünya süren bu program, önce programı izleyebiliyor. Bu onaylatıp hayata geçirdikten etrafınızda yapılan yanlışlar katılın!genelinde bir program katılan bireylerin aktif sayede sponsor bulma işi sonra programı destekleyen 

Global Goals Jam

ASYA HİLAL NAR

mer Seyfettin'in 
hikayelerinden olan ÖYalnız Efe sadece bir 

kahramanlık hikayesi değil, 
aynı zamanda zamanın 
şartlarında uygulanan 
haksızlık ve baskıya bir 
başkaldırıdır bence. 
Hikayeden kısaca bahsetmem 

söylemesinin nedeni ise bu gerekirse zamanında bir 
sayede Eseoğlu gibi köyde yaşayan Yörük Hoca 
insanların haksızlık eşinin vefatının ardından 
yapmasını engelleyebileceğini kızıyla tek başına kalır. Yörük 
düşünmesidir. Yörük Hoca Hoca köylüler tarafından 
bunu kızının arkasından sevilen ve saygı gören bir 
sakince söylediği için kızının karakterdir. Başka bir köyde 
bunu duymadığını zanneder yaşayan Eseoğulu tüm halka 
fakat duymuştur. Bu lafa kendisinden para 
içerlenen kızı sabaha kadar alabileceklerini söyleyerek 
uyuyamaz. Yörük Hoca da bonkörlük yaptığını 
borcunu almak için sabah düşündürmüştür. Fakat bu 
erkenden yola çıkar, akşam borçların geri ödenişinin bir 
olur fakat Yörük Hoca hala misliyle yapılmasını 
ortalarda yoktur. Kızı istemektedir. Fakat Eseoğlu'na 
endişelenir ve dayısının evine inanan halk ondan borç 
gider. Tabii yaşadıkları yerler almayı kabul eder. Ne yazık ki 
çok yakındır ve küçük geri ödeyecek paraları yoktur. 
yerlerdir, haber çabuk yayılır. Bunun üzerine Eseoğlu halkın 
Yörük Hoca'nın vefatının bütün mal varlığı olan 
haberi erkenden gelir. Bunun tarlalarına el koyar ve kendi 
üzerine kızı köye gider. Sorar getirdiği insanlara verir.  
soruşturur, babasını öldüreni Eseoğlu'nun yaptığı bu 
ve babasının ölüsünü bulmak haksızlık kısa sürede bütün 
için nerdeyse tüm gününü çevre köy ve kasabaların 
harcar. Kimse ona söylemek kulağına gitmiştir. Bu 
istemez.  Babasının ölüsünü haksızlığa çok sinirlenen 
görür, görür görmesine ama Yörük Hoca akşam misafirleri 
ağlamayı bile beceremez. geldiğinde Eseoğlu'nun 
Devamında köyüne döner ve kendisine borcu olduğundan 
çıkılması Eseoğlu tarafından bahsetmiştir. Buna çok 
yasaklanmış dağa çıkar. Ve şaşıran misafirleri senet alıp 
eşkıya olur ama öyle bilinen almadığını sorarlar ve 
eşkıyalardan değil Eseoğlu olumsuz yanıt aldıklarında o 
gibi halka zulüm eden başka borcu bir daha alamayacağını 
eşkıyaları öldürür. söylerler. Bunun üzerine Yörük 
Kadınlardan başkasına Hoca ve misafirleri arasında 
gözükmez. Bir yaveri bir iddialaşma peyda olur ve 
olmadan dağlarda tek başına yarın parasını gidip alacağını 
yaşadığı için de adı Yalnız Efe söyler. Bunu duyan kızı 
olarak kalır. Haksızlığa endişelenir ama babasına bir 
tahammülsüz, doğrunun şey diyemez. Misafirlerin 
yanında, vatanının yanında ardından daha eve giremeden 
bir Yalnız Efe…Yörük Hoca kızına keşke 

erkek olsaydın der. Bunu 

Yalnız 
Efe

İLAYDA AYDOĞDU

boyuna göre belki, belki de Kadın ve erkek eşit 
üstündeki tişörte göre. Eğer midir sizce? Yoksa kadının 
eteğinin boyu yeterince erkeklerin yaptığı bazı 
toplumun istediği uzunlukta şeyleri yapmaması mı 
değilse toplum ona ''Basit gerek? Kadın o kadar sesli 
kadın o.'' der.  Kadınları gülmemeli midir mesela?  Ya 
fiziksel özelliklerine göre da örneğin neden uzun süre 
yargılar. ''Sarışın kadınlar bir sessizlik olunca bir kız 
aptaldır.'' der bu toplum. Bu çocuğu doğdu derler?  
toplum kendini o kadar zeki Kadınlar ev işlerini yapmak 
sanır ki  bir kadını saç zorunda mıdır mesela? Ya da 
rengine göre ölçebileceğini her kadın evlenmek, anne 
düşünür. Ama asıl bu toplum olmak zorunda mıdır? Şimdi 
aptaldır. Bu toplum size tekrar soruyorum, kadın 

dünyaya getirmek senin kadın ve erkek eşittir diye feminizmi kadının kendi ve erkek eşit midir? 
vazifendir, sana bir kadın haykıracağız. Hep eşitti ve haklarını yüceltmesi sanır. Herkesin sözlerinde 
bedeni verilerek bir görev hep eşit olacak diye Kadınların erkeklerden üstün kadın ve erkeğin eşit olduğu 
yüklenmiştir ya. Eğer çocuk bağıracağız. İstediğini de olduğunu savunduğunu var. Söylemesi kolay ne de 
sahibi olmazsan o toplum giyecek, istediğini de zanneder. Halbuki feminizm; olsa. Toplum, kadın ve erkek 
seni her gördüğü yerde   '' söyleyecek, istediği gibi de toplumda kadının haklarını eşit değildir diyen bir insanı 
Eee çocuk ne zaman?'' diye gülecek!  Uzun süre bir çoğaltma, erkeğinkiler ayıplar. Ama aynı toplum 
sorar. Ne tezattır ki bu sessizlik olunca bir kız düzeyine çıkarma, eşitlik sorgulamaz ayrıca. Aynı 
toplumu da biz çocuğu doğdu derler ya; bu, sağlama amacını güden toplum kadın olmayı 
oluşturuyoruz. Zorlar seni dünyada duyduğum en düşünce akımıdır. Eşitliktir ayıplaştırır.  Namus  denilen 
toplum her şeye, hatta adeta saçma şeylerden biri. 14 sadece. Ama bu toplum bir kavramı kadın bedeni 
kafana vura vura öğretir yaşında kadın olma feminist olanlara ''İlgi üzerinden değerlendirir bu 
sana. potansiyeli taşıyan bir kız çekmek için feminist oldu. toplum. Ve size ilginç bir 

O kadar kalabalıktır çocuğuyum ve bundan 14 yıl Bu devirde de böyle değişik bilgi işte o toplumun 
ki bu toplum ve o kadar hep önce benim doğduğum değişik şeyler çıkardınız.'' anladığı namus kavramının 
bir ağızdan söylüyordur ki hastanede bir sessizliğin derler. Bu topluma göre başka hiçbir dilde karşılığı 
boyun eğersin. Toplumun aksine çok neşeli insanlar kadınlar eve bakmalıdır yoktur. Toplum ayıplar bir 
istediği de budur ya. Boyun varmış. İyi ki bir kızım. İyi ki mesela. Ev işlerini onlar kadını söyledikleri için 
eğ ve kuralarımıza uy. Ve dünyaya geldiğim beden, yapmalıdır. Çünkü o bir mesela. Kullandığı dil için ya 
sonunda verdiğin savaşta beyin, saçlar bu. İyi ki kadındır ve bu onun da. Toplum bir kadını bir şey 
yenik düşersin. Hayır! Yenik dünyaya geldiğim görevidir ya. En iyisinden yapmadan önce ''El alem ne 
düşmek yok. Sonuna kadar kahkaham bu. Kahkaham ''Kocam da bana ev işlerinde der.''i düşünmeye zorlar. 
savaşmaya devam var. Bu doğduğum gün çevremdeki çok yardımcı olur''u Kadın olmayı ayıplar bu 
hayata bir kere geliyorsun ve insanlardan öğrendiğim ilk duyarsın. Yardım etmek… toplum. Kadına kadın demez 
bu hayat bir güruh insanın ve kaybetmek Eğer yapmazsan toplum mesela. Kız der, bayan der 
sözlerine kulak asıp kendini istemeyeceğim en değerli sana ''Beceriksiz kadın, ama bir kadın, kadın olmak 
kısıtlamak için fazla kısa. Bu şeyim… Kadın ve erkek ilgisiz kadın bir yemek yapıp için çok yol almalıdır çünkü 
hayat toplumun, sistemin, eşittir sevgili okurlarımız, kocasının önüne koymuyor, topluma kolay kolay 
düzenin dayattıklarına ayak sadece kadın ve erkeğe eşit bir kıyafeti ütüleyemiyor.'' dedirtemez bunu. Kadını 
uydurup yaşamak istediğin bakmayı öğretmemiz derler. Sanki hür iradenle kahkahası yüzünden yargılar 
hayatı heba etmek için fazla gereken bir toplum var yapmama hakkın yok. mesela toplum. O kadar 
kısa. Bu hayat başkalarının elimizde. Ben bu yazıyı Mesela toplum ''yaşın sesli gülmemelidir kadın 
istekleri, beklentileri için yazarak ilk adımı attım.  geldiğinde'' evlenmeni toplumca. Kadının giydikleri 
özgürlüğünü prangalamak Şimdi sıra sizde. Bu toplumu bekler. Evlenmek istememe üzerinden değerlendirir bu 
için fazla kısa. Ve ne mutlu sadece yine bu toplumun hakkı tanımaz sana toplum, toplum mesela. Eteğinin 
ki sen kendi istediğin hayatı üyeleri eğitebilir. Bu evlenmezsen sana ''O evde 
yaşamak için fazla toplumun çocukları, bu kalmış. '' derler.  Anne olman 
güçlüsün. toplumun gençleri, bu beklenir mesela toplum 

Kadını ezmek isteyen toplumun erkekleri ve bu tarafından. Anne olmak 
bilinçsiz, sorgulamaktan toplumun kadınları…istemen gerekir. Bir çocuk 
kaçan bu toplumun inadına 

BU TOPLUMUN KADINLARI

IRMAK TUANA ÖZTUĞRAN
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arkadaşın yaptığı gibi dönerken işine dahi tam harcardı o zamanı sanki. Bazı Güneş her günkü gibi 
hayatlarından konuşmaya odaklanamaz oldu. Yapması geceler uyumazdı işlerini doğuyordu tekrardan. Güneş 
başladılar. Arkadaşı sordu '' Her gerekenler karman çorman yetiştirmek için. Zamanı, her doğduğunda olduğu gibi 
şey yolunda mı, mutlu musun olmuştu. Dikkatini toplamak hayatı ellerinden kayıp şehir de yavaş yavaş 
hayatından?'' Normal bir istiyordu ama bir türlü beynine gidiyordu sanki. Mesela tekdüzeliğine giriyordu. Her 
soruydu belki bu. Her zaman söz geçiremiyordu. Bu hobileri vardı eskiden. Fotoğraf gün bir diğerinin aynısıydı. En 
sorulabilecek türden. Ama o durumun böyle gitmeyeceğinin çekerdi gezip gördükçe sevdiği başta herkesin yapmak için 
gün ona çok tuhaf farkındaydı ve hiç şeyleri. Ama şuan fotoğraf güne başladıkları amaçları, 
hissettirmişti. Akşam eve yapmayacağı bir şey yapıp makinesi rafta dura dura artık bir amaçtan çok 
döndüğünde beyninde bu iki birkaç gün izin almaya karar tozlanmıştı. Sorsanız çektiği ezberlenmiş bir hikayeyi tekrar 
soru dönüp durmaya verdi. Sorularının cevabını fotoğrafların yerini bile okumakla aynı tadı vermeye 

kaçtıklarımız.'' diye düşündü.  kendi yazdıklarını oynayacaktı. 
başlamıştı. Şu an bulup geri dönecekti işe. Tuhaf bilmezdi. Bir gençlik zamanı başlamıştı. Yolda yürüyen 

''Ama yaptığımız şeylerden Kaldırımlar, dolayısıyla da 
düşüncelerinde bir savaş vardı hissediyordu. Hiç böyle şeyler eğlencesi olarak kalmıştı onun insanlar vardı. Gülümsemeyen 

kaçmak değil hiç insanlar bitmişti. O hala nereye 
adeta. Beyninin en derinindeki düşünmezdi. Pek vakti de için bu. Yaşlanmıştı. Belki yüzü insanlar. Mutsuz değildiler belki 

yapmadıklarımızdan, gideceğini bilmiyordu. Sanki 
düşüncelerde mutlu olmadığını olmazdı zaten iş hariç bir şey daha kırışmamıştı ama ruhu çünkü mutsuz olmaları için elle 

yaşamadıklarımızdan yollar fısıldıyordu ona nereye 
söyleyen bir ses vardı. Ama o, o düşünmeye. Son zamanlarda kırış kırıştı. Hala koşup tutulur, somut bir sebepleri 

kaçmak…''  Birileri onun için o gitmesi gerektiğini. Ya da en 
sese inat mutlu olduğuna yorulduğu için böyle tuhaf zıplayacak gücü vardı belki yoktu, soyut şeylerle de pek 

yolu çizerdi, radikal bir karar azından nereye gitmemesi 
kendini inandırmaya soruların aklına takıldığını ama bunu yapabileceğine ilgilenmiyorlardı  nitekim  

varsa alırdı ve önünde sonunda gerektiğini… Şehirden, 
çalışıyordu. Çünkü korkuyordu. düşündü. Evet, birkaç gün izin inanacak gücü yoktu. Fotoğraf mutlu olmadıklarına da 

onlar gittiğinde, onun için karar arabalardan, insanlardan 
Ev, araba, iyi bir iş, lüks iyi gelecekti. İş düşünmeden makinesini aldı eline, şöyle bir emindiler. Hisleri körelmişti,  ne 

verecek kimse kalmadığında uzaklaştıkça uzaklaştı. Bir göl 
restoranlar… Mutsuz olduğunu birkaç gün… En son ne zaman baktı. Ne de özlemişti. Aslında hissettiklerini bilmiyorlardı 

bir boşlukta kalırdı. Ne gördü ve de ağaçlar. Durdu.  
söylemek şımarıkçaydı sanki. izin aldığını düşündü. Bir buçuk tekrardan  yapmaması için ne artık. Sevinç, hüzün, korku 

yapacağını bilemezdi, eli Arabadan indi.  İçine çekti 
Ama mutluluk neydi?  Para mı? yıl önceydi galiba, dedesi sebep vardı  ki o istemediği hepsi kaybolmuştu. Tek 

ayağına dolaşır, düğümlenirdi havayı. Derin derin nefes aldı. 
Ev mi? Araba mı?  Lüks öldüğü zaman. Halbuki daha sürece? Belki tekrar hissettikleri yorgunluktu. Ama 

adeta. İki seçeneği vardı hep ya Sustu ve sessizliğin sesini 
restoranlar mı? Sözlüğü mü dün gibi aklındaydı o gün.'' başlayabilirim diye düşündü. bu öyle bir yorgunluk ki 

düğümleri çözüp korkusuyla dinledi. Aslında sessizlikte ne 
açıp bakmalıydı? Hayır, bunu Zaman ne de hızlı geçiyor.'' Mutfağa gitti. Bir koku vardı çözümü yoktu. Uyusan da 

yüzleşirdi ya da hareket etmez kadar çok şey saklıydı.          
yapmadı. Mutluluğun yazılmış dedi kendi kendine. Şirketten mutfakta. İlginç bir kokuydu dinlensen de geçmeyen bir 

öylece durup sorunu onun için Göldeki balıkların sıçrayışı, 
birkaç sözden ibaret olacak çıktı. Etrafına baktı. Kocaman ama bir o kadar da güzel. yorgunluk. Bedenler değildi 

birinin çözmesini beklerdi. O kuşların cıvıltısı, yaprakların 
kadar basit olmadığının binalar vardı sokakta. Sonra Mutfak camının önündeki çünkü,  ruhlardı yorgun olanlar. 

hep durmayı seçenlerdendi. Bu hışırtısı… A evet o yapraklar, 
farkındaydı. Ona göre yere baktı. Kaldırımın  üstü sarı sardunyaları gördü. Onlardan Her şey siyah ve beyazdı sanki. 

yüzden duvarlar en başta neyse yine onlar. ''Ne kadar da 
yeryüzündeki her insanın farklı sarı dökülmüş yapraklarla geliyordu bu koku. Nasıl da Maviler, pembeler, yeşiller 

şimdi de öyleydi tıpkı korkuları güzeller.'' diye düşündü. 
bir mutluluk tarifi olabilirdi. Bu doluydu. O sırada içini ilginç fark etmemişti bu muazzam soluk… Yukarıdan geçen birkaç 

gibi. Bunları düşündükçe kalbi Sonbahar bütün güzelliğiyle 
düşünceler kafasında dönerken bir sıcaklık kapladı. kokuyu bu kadar süredir? Gerçi martının sesi korna seslerinin 

acıdı sanki. Şu an tek istediği gelmişti. Fotoğraf makinesini 
işe varmıştı bile. İşte de Sonbahar… Ne kadar da son birkaç saatte yıllardır arasında kayboluyordu. 

çıkıp gitmekti evden. Kapıya aldı ve çekti hepsini. Güneş 
kafasında hep bu sorular güzeldi aslında sonbahar. kaçırdığı pek çok şey fark Sokaklarda yürüyen insanlar 

doğru yaklaştı ve tam batıyordu şimdi de. Ne kadar 
dönüyordu. Gün içerisinde Solmuş yaprakların rengi bile etmişti ya. O yıllardır pahalı vardı bolca ve bir de trafik. 

çıkacakken yıllardır da harikaydı öyle. Yüzüne 
birkaç kişiye sordu '' Sizce ne kadar da canlıydı aslında. parfümlerin kokusunu almıştı Arabalar vardı. İçlerinde yine 

dokunmadığı fotoğraf vurdukça parlaklığı daha hızlı 
mutluluk nedir?'' diye. Mesela Denize baktı. Masmaviydi sadece. Toplantı odalarını insanlar olan arabalar. Hepsi 

makinesini kaptı ve dışarı attı çarptı kalbi. Kendi için ilk kez 
kat görevlisi arkadaşı ''Benim deniz. Üstünde gemiler vardı dolduran parfümler… Ama bir yere yetişmeye çalışıyordu. 

kendini. Duygular üstüne radikal bir karar almaya 
için mutluluk şöyle güzel bir ufuğa doğru giden, denizin hiçbiri ona bu kadar iyi Yerde sararmış yapraklar vardı. 

üstüne geliyordu sanki. Hiç bu hazırdı. Çözmüştü düğümlerini. 
evde yaşamak'' dedi. ''İki katlı bilinmezliğinde kaybolan. Ne gelmemişti. Odasına gitti Duygular gibi kurumuş ve yere 

kadar yoğun hissetmemişti Bir hissiyat belirdi aniden. 
olsun, büyük bir bahçesi olsun, kadar özgürdüler aslında. oradan. Eşyalar yerli yerinde düşmüş yapraklar. İnsanların 

duygularını. Ağırlaşmıştı ama Hayır bir tane değil, sadece bir 
çocuklarımı daha iyi Uzakların bilinmezliğinde gibiydi ama bir dağınıklık vardı telefonlara bakarken fark 

bu kötü bir ağırlaşma değildi. tane değil. Seçim yapmışlığın 
imkanlarda yaşatayım, onları kaybolup giden özgür gemiler. sanki. Belki de içine girmeye etmeyip üstüne basıp çiğnediği 

Yıllardır gömdüğü duyguların gururu, değişmişliğin verdiği 
en iyi yerlerde okutup, en iyi Hatta mutluydular belki de. başladığı yeni düzene uygun yapraklar. Bir sonbahar 

açığa çıkmasıydı. Üzüntü,  heyecan ama en çok da 
yerlere getirmek, en iyi Sormak istedi onlara ''Mutluluk değildi oda. Eski ona göre sabahıydı bugün. Dün de 

pişmanlık, endişe ama en çok aradığını bulmuşluğun verdiği 
şeylerden yedirmek istiyorum. nedir?'' diye. Sonra acıdı gayet topluydu belki ama yeni öyleydi ve yarın da öyle 

da merak. Hala bulamamıştı mutluluk. Artık geri dönemezdi. 
Benim çocuklarım okusun, kendine mutluluğun ne kendi için fazla düzensizdi. olacaktı. O da, o gün her 

sorularının cevaplarını Cevabını bulmuştu ve 
büyük adam olsun, çok paralar olduğunu dilsiz gemilere Değişiyordu, sorguluyordu, fark zamanki gibi her zamanki 

neticede. Arabasına bindi. kaybetmeye hiç niyeti yoktu. 
kazansın istiyorum.'' dedi. İşte sormaya muhtaç olduğu için.  ediyordu artık ve şu an bu oda saatinde uyanmıştı. O kim mi? 

Nereye gideceğini bilmiyordu. Arabaya bindi, sürmeye 
bu onun daha da kötü Köpekler vardı nedensizce onun yeni keşfettikleri için fazla Annesiyle babasının biricik 

Sadece sürüyordu. İnsanlar başladı. Ne yapacağını, nerede 
hissetmesine sebep olmuştu. arabalara havlayan. Belki onlar keşfedilmemişti. Kendi toplu çocuğu. İyi liselerde ve 

vardı kaldırımda yürüyen. kalacağını, parayı nereden 
Tarif edilen evin çok daha da o arabaların gelip onların ama ruhu dağınık, mutsuz bir üniversitelerde okumuş biri. 

Sanki şu an onların ruhunu, bulacağını düşünmüyordu. Ne 
iyisine sahipti. Onun yaşadığı mutluluklarını ezip gitmesinden odaydı. İçeri döndü tekrar. Ne Hayat onun yüzüne her zaman 

beynini çırılçıplak görüyordu. de olsa mutlu olduktan sonra 
hayat bazılarının hayaliydi. Ne korkuyorlardı.  İnsanlar vardı. kadardır bu duvarların rengini gülmüş. Önünde sonunda 

Korkuları vardı bu insanların, bir yolunu bulurdu. Hem artık 
kadar da bencil ve nankördü. Çok insan…  Hepsi bir değiştirmeyi düşünüyordu. Ama düzenin bir parçası olmuş gerçi. 

kaçtıkları vardı. Hepsinin kafasını kurcalayan bir soru da 
Ama o sevmek zorunda mıydı telaştaydılar. Telaşlarından hiçbir zaman fırsatı olmamıştı. Ama en azından piramidin en 

anlamsız amaçları vardı. yoktu. Nasıl biteceği bile 
bunları? Öğretilen bu mutluluk gemileri, köpekleri, yaprakları Gerçi o da pek uğraşmamıştı, üstlerinde.  Toplantıya geç 

Paraydı amaçları, lükstü ya da. belirsiz olan bu yolda 
unsurları yalandı belki de. Kim kaçıran insanlardı bunlar. Hepsi isteklerini sadece birer düşünce kalsa bile beklenen, onsuz 

Daha düne kadar o da bu insan hayatında hiç olmadığı kadar 
doğru olduğuna karar kılmıştı gözleri gören körlere olarak kafasında bırakmaya başlanmayanlardan hani. İyi 

selinin içinde kaybolan sıradan netti.  Sadece gidiyordu. Ama 
ki bunun? Bir iş arkadaşı '' benziyordu. Kendisini gördü alıştırmıştı kendini. Bahanesi bir şirkette,  iyi bir pozisyonda.  

biriydi. Sorgulamadan, kendine bu sefer gittiği yol kendi çizdiği 
Bence pırlantalar mutluluk, onlarda. Bu değildi mutluluk. de hazırdı. İş var, vakit yok. Maddi anlamda da kendini çok 

sormadan, seçim yapmadan yoldu. Artık yaşayacağı öykü 
onların o parlaklığını görmek Kabul etti  bu fikri sonunda. Bu Aslında tek neden bu değildi. iyi tatmin ediyor. Evi, arabası, 

yürüyen. Belki de onlara kendi yazdığı öyküydü. ''Kimse 
bile beni mutluluk değildi. Evine gitti. Radikal değişiklikler hep maaşı hepsi yerli yerinde.  Ama 

öğretilen buydu. Kalabalık bir için yazılmış bir öykü yoktur.'' 
heyecanlandırıyor.''demişti. Ne Evi daha önce ona hiç bu kadar korkutmuştu gözünü. Ya bir son zamanlarda kafasını çok 

güruh insan tarafından onlara dedi kendi kendine. ''Sadece 
yani mutluluk yerin altından karanlık gelmemişti. Hayır bu sorun çıksaydı. O, ayağı taşa kurcalayan bir şey var. Sürekli 

söylenen buydu. Benim kendi öyküsünü yazmaktan 
çıkarılan pahalı taşlar mıydı? ışıkları açınca geçen cinsten bir takılmadan ilerlemeyi aynı sorular dönüp duruyor 

çocuğum büyüyüp çok paralar korkup başkalarının 
Parayla alınan parlak taşlar. karanlık değildi. Ev mutsuzdu sevenlerdendi. Kendi adına beyninde. Önce soruyor 

kazanacaktan başlayan anlattıklarının arkasına 
Kafası iyice karışmıştı. Başka sanki. Üstüne üstüne geliyordu hiçbir radikal değişiklikte kendine '' Ben mutlu muyum?'' 

sıradan bir öyküyü yaşıyorlardı saklanan insanlar vardır, ama 
bir iş arkadaşı da ''Tabi ki terfi adeta. Bu karanlık, ruhunu bulunmamıştı. Saçı, giyimi, Ardından ikinci soru takip 

hepsi. Hepsine okunmuş bir kimse için yazılmış bir öykü 
almak.'' demişti. Hayır, o hala sarmıştı evin. Dosyalar vardı düşünceleri en başta neyse ediyor bunu ''Peki mutluluk ne 

öyküydü bu ve daha düne yoktur.'' diye yineledi kendini. 
bu işte bir terslik olduğunu her yerde. İmzalı kağıtlar vardı oydu hep. Aslında kendi adına ki?'' 

kadar o da bu öyküyü ''İsteyen herkes kendi öyküsünü 
seziyordu. Ev, para, statü bir de. Kitapları vardı bolca. pek bir seçim yaptığı da     Aslında bu soruyu sormaya 

yaşayanlardan biriydi. Sıradan yazar ve benim öyküm şimdi 
bunlar mutluluk değildi. Bunlar Severdi kitap okumayı. Ne çok söylenemezdi. Onun için birkaç gün önce başlamıştı 

öykünün klişeleşmiş, başlıyor.'' dedi.  ''Benim öyküm 
hırslarımızdı. Mutluluk ve hırs okurdu eskiden. Ama son çizilmiş bir yol vardı hep. Ona kendine. Arkadaşlarıyla 

sıradanlaşmış başkahramanı. bir sonbahar akşamı 
ne kadar da birbirine zamanlarda hiç okuyamaz düşen görev kendi ağzıyla o buluşup bir akşam yemeği 

Ama artık değildi. Artık sıradan günbatımında okunacak 
karışmaya hazır iki duygu diye olmuştu. Zamanı olmazdı yolu seçtiğini söylemesiydi.  yemeye karar kılmışlardı. O 

bir öyküye itaat edecek zamanı cinsten. Benim öyküm bir 
düşündü. Ama o, bunların kendine vakit ayırmaya. Sanki Halbuki ilerlemek için başka gece uzun süredir görmediği bir 

yoktu onun. Bundan sonra  o sonbahar öyküsü…''
gerçek mutluluk olmadığını onun zamanı herkesin seçeneği olmazdı zaten.  arkadaşıyla karşılaşmıştı. Uzun 

yazacaktı kendi hikayesini ve 
biliyordu. Kafasında bu sorular zamanıydı. Herkes dilediğince ''Korkularımız aslında süredir birbirlerini görmeyen iki 

 BİR SONBAHAR ÖYKÜSÜ

IRMAK TUANA ÖZTURAN   

abut: ölülerin mezara götürülürken içine konulduğu bir tür sandıktır. Peki ya içindeki ulu önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ise? İşte o vakit yalnızca bir beden 
değildir taşınan. O küçücük sandıkta büyük fikirleri olan dev bir adam yatıyor. O sandıkta, küçücük bir bebeğin öğrendiği ilk kelime yatıyor. Kaç genç sığar Tbir tabuta? Kaç inkılap taşır peşinde? Kaç ananın gözyaşı ile ıslanır? Kaç omuz dokunmadan taşır o yükü yüreğinde? Kaç çocuk dökülür sokaklara? Kaç ihtiyar 

ağlar eski ahşap camlarda? Kaç vatan evladı tekrar tekrar ölür onunla? Kaç düğme atar farklı inançtaki yüreği bir insanlar? Kaç şiir, kaç kitap yazılır ardından? 
Sayamıyorum parmaklarla, sayamıyorum onlarla, yüzlerle, binlerle, minyonlarla… 
   82 yıl oldu Atam. Ne tabutlar taşındı… Hiçbiri seninki kadar ağır olmadı. Yokluğunda dahi ışık oluyorsun bizlere. Açtığın yol, gösterdiğin hedef söylediğin her söz 
pusuladır her Türk'e. Bugün başımız dikse, yazıyorsam bu satırları özgürce, gidiyorsa küçücük Ayşe mektebe, oy kullanabiliyorsa Mete, sensin nedeni sensin 
asırlardır yaşayan kalplerde. 
   Ölümünün 82. yılı diyoruz bu güne. Oysa ölüm bedenler içindir. Fikirler ölmez. İnkılaplar ölmez. Özgürlük ölmez. Aydınlık ölmez. Geçmiş ve gelecek ölmez. 

Vatan kahramanları ölmez. Harap olmuş bir millete uzanan el ölmez. Yani Mustafa Kemal Atatürk ölmez. Bugün yanımızdan 
yalnızca bedenen ayrılışının günüdür Atam. Bugün öldüğün değil, ölümsüzleştiğin gündür atam. 
    “Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve 
hissediyorsanız, bu kafidir.” diyor Ulu Önder. Bugün Mustafa Kemal'i gören milyonlarca yürek var. Bugün gözlerle değil akılla, 
ilimle kalbimizle görüyoruz seni. Attığımız her adımda, aldığımız her kararda, kullandığımız her oyda, yazdığımız her satırda, 
kutladığımız her bayramda, yas tuttuğumuz her 10 Kasım'da… İşte tam orada. Bembeyaz bulutların arasında, yüzünde tatlı 
bir gurur, her zaman olduğu gibi dimdik ve asalet dolu duruşu. Seyrediyor bizleri. Yukarıya bakın. İstikbal duruyor orada. 
Selam olsun Atam. Selam olsun kalbi, gayesi güzel insan. Selam olsun Paşam. Selam olsun…
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incent Willem van Gogh ( 30 Mart 1853), Hollanda Reform Kilisesi rahiplerinden Theodorus van Gogh ile eşi Anna Cornelia Carbentus'un oğludur. Bazı aile bireylerinin ve 
ölü doğan ağabeyinin adı Vincent'tı. Ardından diğer kardeşleri dünyaya geldi. Ancak o ve kardeşi Theodorus (Theo) arasında çok özel bir bağ vardı. Aralarındaki mesafe Vne olursa olsun sürekli iletişim halindeydiler. Yedi yaşındayken yaşadıkları yerdeki okula başladı ancak bir kaç yıl sonra yatılı okula verildi. Küçük Vincent sevilmediğini 

ve terk edildiğini düşünerek depresyona girdi. Ailesi onu yatılı okuldan aldıktan sonra evde eğitim almasına karar verdi. Ardından ortaokula gitti ama burada da mutsuzdu. 
Oğlunun ilgisini dağıtmak için annesi onun çizim yapmaya başlamasını sağladı ancak Vincent yine mutsuzdu. İki yıl sonra okulu bırakıp eve geri döndü. Daha on üç 
yaşındaydı ama çok içine kapanıktı. Biraz daha büyüyünce bir kaç iş denedi ama başarısız oldu. İlahiyat eğitimi almak istediğine karar verdi. Amsterdam Üniversitesi 
sınavlarında başarısız olunca Protestan misyoner okulunun açtığı üç aylık kurslara katıldı. Ardından Belçika'da bulunan kömür madenleriyle ünlü Boringa bölgesine vaiz 
olarak gönderildi. Burada gördüğü sefalet ve yoksulluk Vincent'ı derinden etkiledi. Burdaki insanlara elinden geldiğince yardım ediyordu. Hatta onlar gibi derme çatma evlerde 
yaşıyor bazen yemek bile yemiyordu. Bir gün onu denetlemeye gelenler onu bu şekilde görünce Kilise'nin imajını zedelediğini düşündükleri için onun işine son verdiler. Görevi 
sona erdikten sonra da orada kalmaya devam etti. Burada madencilerin resimlerini de yaptı. Ama bu süreçte ailesi Vincent'tan haber alamadı ve Theo'yu onu bulması için 
gönderdiler. Theo'yla birlikte ailesinin yanına döndü. Ardından Theo Paris'e gitti ve böylece Vincent ve Theo arasında olan meşhur mektuplaşmalar başladı. 

BİR DELİ Mİ YOKSA BİR SANATÇI MI ?         

Belçika'dan döndükten sonra vaizlikten kopup yönünü iyice sanata çevirdi. Van Gogh Jean 
François Millet'yi çok seviyordu. Ve onun resimlerini tekrardan resmetti. (Aşağıda görebileceğiniz gibi.)
Van Gogh o dönem ailesiyle yaşıyordu. Bir gün dul kuzeni Kate küçük kızıyla ziyarete geldi. Van Gogh 
kuzeninden çok etkilendi ve ona evlenme teklifi etti ama kuzeni bunu kabul etmedi ve ailesinin yanına 
döndü. Bu olaydan sonra Van Gogh bir başka kuzeninin yanına gitti. Uzaktan akrabası olan Anton 
Mauve da bir ressamdı ve Van Gogh'a resmini geliştirmesi için yardım etti. Ancak Vincent'ın çocuklu ve 
fakir bir kadınla yaşamaya başlaması ve bazı hareketlerini onaylamaması yüzünden onunla iletişimini 
kesti. Van Gogh ardından maddi sıkıntılar ve bazı anlaşmazlıklar yüzünden bu kadınla da yollarını 
ayırdı. Bu sıralarda aile evinde bazı sıkıntılar vardı. Van Gogh'u bir çeşit hata olarak görüyorlardı, 
sonrasında babası rahatsızlandı. Theo ve Van Gogh babalarını ziyarete gittiklerinde  babalarını 
kaybettiler.

Theo bir resim simsarıydı. Van Gogh'un onunla Paris'e gelmesini istedi ama o bunu kabul etmedi. Theo Paris'e döndü ama Van Gogh 
orada kaldı. O dönem elinde tuvali her gün bir yerde dolaşıyor resimler yapıyordu. Ardından 32 yaşında “Patates Yiyenler” resmini yaptı. İlk 
önemli resmidir sanatçıdır. Kendisi resme çok geç başlamıştır. Bu ilk dönem resimleri çok karanlıktır, henüz alışkın olduğumuz Van Gogh 
değildir yani. 1886'da Paris'e Theo'nun yanına gitti. Paris'te çokça resim sergilerini gezdi ve Theo sayesinde çevre edindi. Bunlardan biri 
Henri de Toulouse-Lautrec'ti. İkili sıkı arkadaş oldu.

Sanat çevresi ona mesafeliydi, yeteneğini sorguluyorlardı. Resimleri satılmıyordu. Van Gogh resimlerini satması için bazı resimlerini 
butik bir sergi salonu olan Pere Tanguy'a götürdü. Orada Cezanne ve Gauguin ile tanıştı. Cezanne resimlerine baktıktan sonra “Doğrusunun 
isterseniz pek beğenmedim, bunları sanki bir deli yapmış gibi.” dedi. Van Gogh şaşırmış ve üzülmüştü. Paul Gauguin ile dost oldular.
Van Gogh resimlerini satmaktan çok anlaşılmak istiyordu. Konuşmayı sevmiyordu, resimleri konuşsun istiyordu.Devamında Van Gogh 
Arles'e gitti. Arles'te bir oda kendisine, bir oda da Britanya'da olan Gauguin'e edindi. Theo'nun da yardımıyla Gaugin'i Arles'e getirdi. Ama 
anlaşmazlıklar yaşamaya başladılar. Bir gün çok şiddetli bir şekilde tartıştılar. Van Gogh Gauguin'e bıçak çekti. Gauguin evi terk edip otele 
geçti. Van Gogh sinirden kulağından bir parça koparttı. Bu olaydan sonra herkes ona deli gözüyle bakmaya başlamıştı. Van Gogh sara 
hastasıydı ve kişilik bozukluğu gibi çeşitli hastalıkları vardı. Bir akıl hastanesine kaldırıldı. Burada da resim yapmaya devam etti. Bu 
hastanenin zemin katındaki atölyesinde “Yıldızlı Gece” tablosunu yaptı. Bu resmin ilginç yanı onu tamamen bir hata ve bir başarısızlık 
örneği olarak görmesiydi. Van Gogh akıl hastanesinde bir yıl kaldıktan sonra kendisine göz kulak olsun diye Theo tarafından Dr. Gachet'in 
yanına gönderildi. Burada hayatının son 2 ayını geçirdi.  O dönem yaptığı “Dr. Gachet” portresi 1990 yılında 82 milyon dolara satılmıştır. 
Dr. Gachet'ın yanında kalıyordu, birlikte sık sık sohbetler ediyorlardı.         Bu dönemde oldukça üretkendi. Günde ortlama üç resim 
yapıyordu.

Theo'ya yük olduğunu düşünmeye başlamıştı. Sürekli yalnız başına resim yapıyordu. Sarı renk onda saplantı haline gelmişti. 
Kendini sorgulamaya başlamıştı ve kardeşinin üstündeki yükü azaltmak istiyordu ama elinden bir şey gelmiyordu. 1889'da son 
otoportresini yaptı. Çok yalnızdı bu onu tüketiyordu. 27 Temmuz 1890'da “Buğday Tarlası ve Kargalar” resmini tamamladıktan sonra göğsüne ateş etti. Ölüm döşeğinde “Bunu 
bile başaramadım, ölümü bile.” dedikten iki gün sonra öldü. Van Gogh ölmeden önce Theo'ya iki mektup bıraktı. “Herkes kurtuluyor benden, ben de kurtuluyorum bu 
dünyadan. Bir cehennemde yaşadım, gittiğim yer daha kötü olamaz” diyen Van Gogh'un resimlerinin değeri o öldükten sonra anlaşıldı. 37 yıllık yaşamı boyunca hak ettiği 
değeri görmeyen bu sanatçıyı saygıyla anıyoruz. “İşte böyle, gerçek olan şu ki, yalnızca resimlerimizi konuşturabiliriz.” 27 Temmuz 1890/ Son Mektubu MELİS CEREN BAYRAK

Rusya'dan Ay'a: 4 kişilik Mürettebat Gönderilmesi Planlanıyor
 Roscosmos açıklamalarında, iniş-kalkış modülünün götürmesi planlanan süper ağır roketler ile birlikte dünyanın uydusuna 4 
kişiden oluşan bir mürettebatı da göndermesinin düşünüldüğünü söyledi.
Roscosmos “ En az 14 gün sürmesi planlanan insanlı uçuşta kullanılacak iniş-kalkış modülüne ait detaylı bir rapor 
düzenlenecek” diye ekledi. Geçtiğimiz eylül ayında Roscosmos, 2019 yılında hazırlanmış taslak tasarımla birlikte Yenisey 

roketinin teknik projenin geliştirilmesi sırasında bazı değişiklikler geçireceğini söylemişti.
Vladimir Putin'in geliştirilmesini istediği süper ağır sınıf taşıyıcı roketlerin 2028'de Vostoçnıy 
Uzay Üssü'nden uzaya gönderileceği düşünülüyor.
Daha öncelerde Sputnik'e ulaşan bir bilgiye göre, roket ve uzay endüstrisinden bir kaynak 
daha fazla yük taşıma imkanı olan ve Yenisey adlı yeni bir süper ağır sınıf taşıyıcı olan Don 
roketinin projelendirildiğini aktarmıştı.
Tasarlanan taşıyıcı roketlerin, 27 ton ağırlığına sahip Ay iniş kalkış modülü ile birlikte 20 ton 
ağırlığındaki Orel pilotlu kargo gemisinin ve 27-32 ton civarı ağırlığındaki ay üssünün 
modellerinin taşınması için kullanılacak. 
Kaynakça: https://tr.sputniknews.com/bilim/202010241043082326-rusya-aya-dort-kisiden-
olusan-bir-murettebat-gondermeyi-planliyor/

12 yaşındaki Nathan'ın bulduğu 69 milyon yıllık fosil
Kanada'nın Alberta eyaletinde  babasıyla beraber çıktığı bir doğa yürüyüşünde 12 yaşındaki Nathan Hrushkin 

tarafından 69 milyon yıllık dinozor fosili bulundu. Nathan, bir kayanın içinde duran fosilin ucunu ilk gördüğünde donup 
kaldığını söyleyerek, “ O kadar şaşırdım ki heyecanlanamadım bile” diye ekledi.
 3 ile 4 yaş aralığındaki bir hadrozorun kemikleri Nathan fosillerin koruma altında bulunmasından dolayı , prehistorik
yaşam ile ilgili çalışmalar yürüten Royal Tyrrel Müzesi'ne haber verdiklerini, buldukları koordinatlarla birlikte fosilin 
fotoğrafını da gönderdiklerini anlattı. Yapılan incelemeler  sonucunda kemiklerin 3 ile 4 yaş aralığındaki bir hadrozora ait 
olduğu tespit edildi. Kazı çalışmaları sonucunda 30-50 civarında kemik bulundu.
Kaynakça: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54567454

Bir Keşif Daha: Mars'ta Yeraltı Gölleri
 Geçtiğimiz yıllarda, Mars'ta tespit edilen su sinyalinden 
sonra yapılan araştırmalar sonucu Mars'ın  güney kutbu 
yakınlarında dört tane yeraltı gölü keşfedildi. Sıvı halde 
bulunan suyun yaşam için kritik bir öneme sahip 
olması nedeniyle Güneş Sistemi'nde yaşam arayan 
bilim insanları tarafından bu keşif önemle takip ediliyor. 
Ancak bulunan göllerin son derece tuzlu olduğu 

tahmini, yaşam ihtimalini 
imkansız kılmasa da 
güçleştiriyor.
Kaynakça:https://www.bbc.
com/turkce/haberler-dunya-
54344157

Covid-19:Koku Duyusu Kaybı da Önemli Bir Belirti mi?
İngiltere'nin  Londra şehrinde bulunan UCL Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda, koku duyusu kaybının öksürük veya ateşten daha güvenilir bir koronavirüs belirtisi olma ihtimali 

mevcut. Yapılan incelemelerde, daha önce koku ve tat alma duyusunu kaybetmiş 590 kişiden %80 oranındaki hasta sayısında Covid-19' a karşı antikor oluştuğu görüldü.
Koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış kişilerin yüzde kırk oranındaki kısmında tat ve koku duyusu kaybı dışında başka belirti ortaya çıkmamış. Öte yandan, yapılan incelemelerde sadece 
hafif belirti gösteren kişilerle yapılmış. (Koku ve tat alma duyusunun geçici olarak kaybedilmesinin Covid-19 belirtisi olma ihtimali nisan ayında konuşulmaya başlanmış ve mayıs 
ortalarında resmi Covid-19 belirtileri listesine eklenmişti.)
Kaynakça: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54391002
Covid-19'daki Vaka Sayısı 42 Milyonu Geçti
 İstatistiklere göre, dünyadaki toplam vaka sayısı 42 milyonu geçerek rekor kırdı. İyileşen sayısının 28.5 milyon olmasına karşın ölüm sayısının da 1.14 milyona ulaşması ve hızlı bir şekilde 
artmaya devam etmesi şüphe uyandırıcı.  Ortalama 223.000 ölüm sayısı ile ABD liderlikte olmasına karşın 118.000 ölüm sayısı ile Hindistan da ikinciliği korumakta. Hindistan'ın ardından 
gelen Brezilya, Rusya, Arjantin, İspanya, Fransa, Kolombiya, Meksika, Peru, Birleşik Krallık, Güney Afrika, İran, Şili, İtalya, Irak, Almanya, Bangladeş, Endonezya, Filipinler' i 21. olarak 

Türkiye takip etmekte. Toplamda 360.000 e yakın vaka sayısı bulunan Türkiye' de ölüm sayısı ise 10.000'e yakınlaşmış 
bulunmakta. En belirgin semptomları ise bildiğimi üzere ateş, kuru öksürük ve yorgunluk. Bir diğer görülebilecek semptomlar 
ise ağrı ve sızı, ciltte döküntü ya da el ve ayak parmaklarında renk değişimi, ishal, konjunktivit, baş ağrısı ve koku duyusunun 
kaybı olarak belirlenmiştir. 
Kaynakça:https://www.google.com/search?q=Koronavir%C3%BCs&oq=covid+19+toplam+vaka+&aqs=chrome.2.69i57j0l2.
6922j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-
8&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NMwySk6OL8zJecTYwMgt8PLHPWGp8klrTl5jLOQS901NyUzOzEt1ySxOTSxO9clPTiz
JzM8T0uNic80rySypFFLhEpRCNUeDQYqfC1VISI2LA65XiotHikM_V9_AKMvcEKiYiwvO49nFxJFfllpUlplavoiVxzu_KD8vsSyz6PC
eYgB82rsurwAAAA&ictx=1&ved=2ahUKEwiwxOSeyczsAhXrsIsKHbHTBLwQyNoBKAB6BAgWEAY#wptab=s:H4sIAAAAAAAA
AONgVuLVT9c3NMwySk6OL8zJecTYwMgt8PLHPWGp8klrTl5jLOQS901NyUzOzEt1ySxOTSxO9clPTizJzM8T0uNic80rySypFFL
hEpRCNUeDQYqfC1VISI2LA65XiotHikM_V9_AKMvcEKiYiwvO49nFxO2RmphTkhFcklhSvIhVKju_KD8vsSyz6PCeYoXMYqAokMj
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Yıl 1941. Nazi Almanya'sı Sovyetler Birliği'ni işgal ediyor. 
Savaş nedeniyle okullar, üniversiteler kapatılmış 
durumda. Ülkede 9 ila 60 yaş arasındaki herkes seferber 
olmuş durumda. Durum böyle olunca da Dinamo Kiev 
gibi futbol takımlarının oyuncuları da cephede savaşmak 
için takımlarından ayrıldılar. 1942 yılında bu futbolcular 
Ukrayna'ya geri döndü. Ukrayna o sıralar Nazi 
Almanya'sı tarafından işgal edilmişti. Çoğu insan 
Almanya tarafından silah ve cephane yapmaları için zorla ölene kadar çalıştırılıyordu. Dinamo Kiev'in kalecisi 
Nikolai Trusevich bir fırında iş buldu. Fırının sahibi Alman asıllı Losif Kordik'ti. İkisi birlikte çalışarak Dinamo Kiev 
takımını tekrar toplamaya başlarlar. Eksik olan 3 kişiyi demiryolu işçilerinin kurduğu takım olan Lokomotiv'den 
bulurlar. Sonunda 11 kişiyi bir araya getirirler ve “tam bağımsız bir ulusun yeniden başlangıcını” simgelemesi için 
adını “Start” (Başlangıç) koyarlar. Nerdeyse hiç doğru düzgün antrenman yapamayan, her gün farklı işlerde 
çalışması gereken ve yedeği olmayan bu takım tüm bu olumsuzluklara rağmen ligde fırtına gibi eser. Romanya 
Garnizon takımını 11-0, Macaristan'a karşı maçı 6-1 ve Alman asker takımı PSG'yi de 6-0 yenerek herkese adlarını 
duyururlar. Bu sonuçlar Almanları rahatsız etmiştir fakat propaganda için bu durumu kullanmaya karar verirler. 
Sovyet halkı gözünde iyice büyüyen FC Start'a karşı rövanş teklif ederler. Kazanırlarsa Zenit Stadı'nı onlara geri 
vereceklerini söylerler. Rövanşta onları yenerek Almanların hem en iyi olduğunu gösterecek hem de askerlerin 
moralini yükselteceklerini düşünmektedirler. FC Start'ın karşısına havacılardan oluşan “Yenilmez” unvanı ile anılan 
Flakelf çıkacaktır. Alman komutası takımlarının bu fırıncı takımını yeneceğinden emindir. İlk maç 6 Ağustos 
1942'de yapılır. Maçtaki nerdeyse her taraftar Nazi askeridir. Hakem de bir Nazi subayıdır. Sonuç hariç maçtaki her 
şey FC Start'ın aleyhinedir. Fırıncıların takımı sözde “Yenilmez” olan Alman takımını 5-1 ile ezer geçer. Bu maçın 
sonucu hiçbir gazetede yayınlanmaz ve üstü örtülmeye çalışılır. Öte yandan üç gün sonrasına 2. defa rövanş maçı 
koyar Almanlar. O rövanş maçının tarihi 9 Ağustos'tur. Tribünler aynı geçen maçtaki gibi Nazi askeri doludur. Maç 
başlamadan önce FC Start oyuncularına “Nazi Selamı” vermeleri için sert bir şekilde uyarılır. Flakelf takımı Hitler 
Selamını çakıp “Heil Hitler” derken FC Start oyuncuları onlara inat olsun diye Sovyetler Birliği'ne gönderme 
yaparak “Çok Yaşa Spor” der. FC Start oyuncuları bu maçı kazanırlarsa ne olacağını gayet iyi biliyordur. Kendi 
ülkelerinde esir edilen, savaşta ağır yenilgiler tadan halklarına kısa süreliğine de olsa zaferi tattırmak için canla 
başla oynarlar maçı. Hakem bütün  kasdi faulleri es geçse de sonucu değiştiremez. İlk yarıyı 2-1 FC Start önde 
bitirir. İkinci yarı çok daha çetin geçer. Fakat Almanlar yine FC Start'ı yenemez. Maçın 5-3 devam ettiği sırada 
savunma oyuncusu Klimenko'nun herkesi geçip boş kaleye şut atmak yerine dalga geçer gibi orta sahadaki takım 

arkadaşına pas vermesi Almanlar için son damla olur. 
Hakem daha 80 dakika dolmadan maçı bitirir. ”Ölüm 
Maçı” olarak anılmasının sebebi bu maçın ardından 
takımdan 9 kişinin tutuklanıp kurşuna dizilmesidir. 
Oyuncuların kaderleriyle ilgili 10'a yakın senaryo ortaya 
çıktı. Bazılarına göre idam edilmişler, bazılarına göre gaz 
odalarına götürülmüşler, bazılarına göre ise kaçmayı 
başarmışlardır. Almanlar ise 70'li yılların ortalarında bu 
sporcuları toplama kamplarında kurşuna dizdiğini 

mahkeme kararıyla kabul 
etmiştir. Elimizde somut bir 
kanıt yok ama Kievli 
sporcuların o maçı sonucu 
bile bile halklarına kısa 
sürede zaferi tattırmak için 
ölümüne oynadıkları somut 
bir gerçektir.

Ölüm Maçı

Atamızı kaybetmekten dolayı hepimiz ilk günkü 
üzüntü içerisindeyiz. Sadece bir ırk değil tüm ülke 
olarak. Bunun en önemli nedeni ise Atatürk'ün 
döneminde yükselen Faşizme ve Nazizm'e rağmen 
birleştirici ve bütünleştirici bir lider olmasıdır. Bu vasıf 
her liderin erişebileceği bir vasıf değildir. Üstelik bu 
kadar etnik bir çeşitliliğin olduğu bir coğrafyada bunu 
yapmak daha da zordur. Olay Sunay Akın'ın 
hatıralarında şöyle vuku bulmuştur.
Atamızın naaşı Ankara'ya götürülecek. İstanbul'da 
tören yapılırken Ata'mızın naaşının üstünebir düğme 
düşüyor. Sonra bir daha ve bir daha, renk renk 
düğmeler. Atamızın naaşı aniden düğmeler içinde 
kalıyor. Kim atıyordu bu düğmeleri? Bir de bakıyorlar 
ki ülkemin Yahudi vatandaşları liderlerine, atalarına 
düğme atıyorlar. Peki neden? Yahudi geleneklerinde 
düğme atmanın anlamı:
Ben senden sonra eksiğim demekmiş.    
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