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19.200 kilometre hızla giriş Geçtiğimiz haftalarda 
yapan Perseverance; alçalma Mars'ın yeryüzüne NASA 
sürecini yavaşlatmak, Mars tarafından bir araç indirildi. Bu 
yüzeyindeki farklı tehlike ve araç Mars'ın keşfi ve insan 
engellerden korunmak ve altı yaşamı için oldukça kritik bir 
tekerleğinin üzerine dik olarak noktada bulunuyor. Bence bu 
yumuşak iniş yapmak için son araç; insanlık tarihi için 
derece karmaşık bir dizi kelimeler ile ifade edilemeyen, 
manevrayı öz güdümlü olarak adeta farklı bir dünya 
gerçekleştirdi. NASA yaratabileceğimiz düşüncesi 
uzmanları, Perseverance'ı, adına üst düzey bir olgu. Asıl 
Amerika'nın yaklaşık 20 yıldır amaçlarından biri Jezero 

denenmesi için tasarlandı. sayısının ASCII tablosundaki 
Mars'a düzenlediği misyonların Krateri incelemek olan bu araca 

NASA Jet İtişi karşılığı D harfidir. Bu şekilde 
en iddialısı olduğunu söylüyor. NASA, Perseverance yani 

Laboratuvarı'ndan yetkililer, işlemi yapmaya devam 
Mars'a daha önce gönderilen Türkçe ifade ile Azim ismini 

sadece 1 kilo 800 gram ettiğimizde bakın nasıl bir yazı 
dört araca kıyasla daha büyük vermiştir. Bu aracın Mars'ın 

ağırlığındaki mini helikopterin ortaya çıkıyor:
olan ve daha fazla aygıtla yeryüzüne geçerli bir iniş 

Mars'ta başarılı olması DARE MIGHTY THINGS
donatılan gezici robot yapabilmesi için birkaç adım 

durumunda gelecekte “Muhteşem şeylere cesaret et” 
Perseverance'ın Mars'ın bir ilerlemesi gerekmiştir. 

gerçekleştireceği düşük irtifalı demek. Hemen devamında elde 
zamanlar daha sıcak, daha ıslak Bu adımlar 

uçuşlarla uzak dünyaları ettiğimiz veriler ise bu tasarımı 
ve belki de içinde yaşam Perseverance ile yaklaşık yedi 

havadan keşfedebileceğini yapan NASA'nın JPL 
barındıran bir gezegen dakika sürmüştür. NASA'da 

söyledi. Ayrıca Perseverance laboratuvarının koordinatlarını 
olduğuna ilişkin daha önceki çalışan mühendisler bu sürece 

Mars'ın yeryüzüne inerken veriyor, yani bir çeşit imza 
keşiflerin üzerine yenilerini “Yedi Dakikalık Dehşet” adını 

açtığı paraşütte gizli bir mesaj atıyorlar bu sözün altına. 
eklemesi umuluyor. vermişlerdir. Bu süreçte 

taşımaktaydı. Paraşütteki “Muhteşem şeylere cesaret et” 
Perseverance'ın 2 milyar 700 Perseverance, başarılı bir iniş 

kırmızı bölümleri 1 ve beyaz ilk kez 1899'da ABD başkanı 
milyon dolara mal olan iki yıllık gerçekleştirmek için sesten 

bölümleri de 0 olarak kabul Roosevelt'in yaptığı bir 
misyonunun ana hedefi, daha yüksek hızla ilerlerken 

edersek bilgisayar dilinde konuşmada söylenmiş. 
bundan 3 milyar yıl önce, paraşütünü açması, enerjisini 

kodlanmış bir mesaj ortaya Atatürk'ün söylediği “istikbal 
Dünya'da hayat ortaya çıkmaya ateşlenen roketlerden alan ve 

çıkıyor. Önce 0 ve 1'leri 10'lu göklerdedir” sözü gibi bir 
başlarken Mars'ta yaşayan Mars atmosferine giriş 

gruplar halinde birleştiriyoruz benzetme yaparsak yanlış 
mikropların izlerini araştırmak. kapsülünden ayrılacak şekilde 

sonra da 64 ekleyerek olmaz. İşte böyle bir sözü 
tasarlanan "gökyüzü vincini" 

bilgisayarlardaki standart kodlamışlar paraşütün 
çalıştırması, güvenli bir iniş 

ASCII kod karşılıklarına desenlerine. Peki bir tesadüf 
noktasına uçması, gezici aracın 

bakıyoruz. Örneğin 7 beyaz olamaz mı? Hayır. Çünkü Percy 
vinçten Mars yüzeyine bağlarla Perseverance'ın çizgi, bir kırmızı çizgi ve 2 iniş yaptıktan sonra kendi 
indirilmesi, en sonunda da taşıdığı bir başka deneysel beyaz çizgiden oluşan 10'lu bir twitter hesabından tam da bu 
vincin yeterince uzak bir aygıt, çok küçük bir helikopter. grup (0000000100) 4 sözleri twitledi: DARE 
noktaya uçarak yüzeye sert iniş Bu helikopter, bir başka rakamının binary dildeki ikili MIGHTY THINGS “Muhteşem 
yapması gerekiyordu. Mars gezegende ilk kez bir hava sistemdeki karşılığıdır. Buna 64 şeylere cesaret et!” 
gezegeninin atmosferine saatte aracının kontrollü uçuşunun eklediğimizde elde ettiğimiz 68           Asya Hilal NAR

kayalardan toplanan çözelti atmosferindeki karbondioksiti 
örneklerini almak ve bunları saf oksijene dönüştürecek bir 
Dünya'ya getirmek için iki aygıt. NASA Gezegen Bilimleri 
misyon daha planlıyor. Bölümü Başkanı Lori Glaze, 
Perseverance, bunun için içinde kutu şeklindeki aygıtın, farklı 
yaşam barındırmış olma bir gezegende insanların 
olasılığı en yüksek kayaları doğrudan kullanabileceği bir 
lazerle parçalayacak, ortaya doğal kaynağı çıkarmak için 
çıkan buharı inceleyecek ve tasarlanan ilk araç olduğunu 
kayaların içinde delikler açacak. söylüyor. Bu aygıtın, Mars'ta 
Toplanan yaklaşık yarım gelecekte kurulacak hayatı 
kilogram ağırlıktaki taş ve toz, destekleme ve astronotların 

Uzmanlar, Perseverance'ın titanyum tüplere yerleştirilerek Dünya'ya geri uçması için füze 
Mars yüzeyindeki kayalardan gelecekte Mars'a gönderilecek yakıtı imal etmede son derece 
çıkarması planlanan çözeltilerin araçların toplaması için hazır değerli bir kaynak olabileceği 
içinde biyolojik işaretler tutulacak. düşünülüyor. 
bulmayı umuyor. Bunlar, Perseverance ayrıca Mars'a 
insanoğlunun bir başka yapılması planlanan insanlı 
gezegende topladığı ilk çözelti yolculukların önünü açacak 
örnekleri olacak. NASA, projelerin denemelerini de 
önümüzdeki 10 yıl içinde yapacak. Bunlardan biri, Mars 

YENİ BİR DÜNYA: MARS

sonucunda Good asılarak geliştirmeye başladılar. iyilerin kazandığını görür ve sönmemiştir. Kardeşi 
idam edildi. Bundan sonra Altında yatan neden çok sevinir. Cadının ölümü Grete'nin yardımı ile 
tutuklanan çoğu kadın itiraf basitti, insanlar cadılardan ne aklında kalmaz bile. Cadı Katharina'yı Spessart 
etmeyi seçtiğinden kadar nefret eder, onlara yoktur, çocuklar sağdır ve Ormanı'ndaki evine kadar 
tutuklamalar azalmak yerine verilen cezaları daha da artık babaları ile takip eder ve Katharina ile 
katlanarak artmaya başladı. ağırlaştırmak için yardım yaşayabileceklerdir. Bu hikâye Hansel ve Gretel  masalındaki 
Üstelik hemşire ve köyde sözü ederlerse şüpheleri küçükken dehşete düştüğüm cadının sonu aynı olur. Daha 
geçen kadınlardan biri üzerlerinden çekeceklerine birkaç hikâyeden biriydi. sonra kardeşler yakalansa da 
tutuklanınca kendilerinin her inanıyorlardı.  Daha önce Çocukların cadıyı fırına serbest bırakılır. Trajik bir 
zaman kiliseye gittiklerini, vatana ihanet gibi büyük atması günlerce rüyalarıma öykünün kurbanı Grimm 
eğer kendileri suçlu bulunursa suçlarda uygulanan kazıkta girmişti. Şimdi neden bir Kardeşler'in masallarında iğneleri sahibine de zarar adın olmanın başlı 
herkesin cadı olabileceğini yakarak öldürme gibi cezaları çocuk masalında böyle bir kötü karakter olarak da olsa verecek güçte olmasından başına bir cadılık 
söyleyince, herkes muhtemel tekrardan gün yüzüne hikâye olduğunu merak etmiş ölümsüzleştirilir. Fakat hikaye K bahsedilir.) Kasabanın olduğunun 
şüpheli olarak görülmeye çıkardılar. Fakat bununla ve sorgulamaya başlamış sonradan unutulunca doktoru kızların hiçbir fiziksel düşünüldüğü bu dünyada, 
başlandı. Cadı avları bu sınırlı kalmak onlar için olabilirsiniz. Fakat masalın Katharina ile ilişkisi yok olur. hasar ya da rahatsızlığa sahip kadın olmak için en kötü 
şekilde devam etti ve bir yılda yeterli olmamış olacak ki yeni yazarlarının eserlerinin çoğu Cadı avları süresince 40.000 olmadığını söyleyince ise zamanda ve yerde doğdunuz. 
100 den fazla kişinin ölümüne ölüm yolları keşfetmekten geri böyledir aslında. Eğer orijinal ila 60.000 insanın hayatını Sarah Good, Sarah Osborne ve Cadı olmakla suçlanıyorsunuz. 
sebep oldu. Ta ki bölge durmadılar. Örneğin metinlerini okursanız kaybettiği biliniyor. Karanlık Tituba  adlı üç kişi kızlara acı Kendinizi haklı çıkaramazsınız 
valisinin karısı suçlanana Mezopotamya'da insanların çoğunun sonunun kötü Çağ olarak anılan bu çağ ve ızdırap çektirdikleri çünkü cadı olduğunuzdan 
kadar. Kendi karısı suçlanınca masum olduğu anlaşılamazsa bittiğini anlayacaksınız.  fazlasıyla sır, psikolojik baskı gerekçesi ile tutuklandı. Sarah endişelenmiyorlar, cadı 
bölge valisi duruşmaları şüpheli suya atılır eğer sudan Çünkü Grimm Kardeşler de ve akıl almaz zalimliklerle Good fakirdi, bazen dilencilik olduğunuzu biliyorlar. İki 
askıya aldı. Cezalar çıkarsa Tanrı ona yardım etti bazı masalcılar gibi iyi ve kötü dolu. Birçok Avrupa ülkesi bu yaptığı olmuştu ve en son seçeneğiniz var. İki cadının 
değiştirildi, mahkumlar düşüncesi ile serbest ayrımı yapmak değil gerçek çağı atlattıklarını kanıtlamaya Sarah Osborne'un  yanına ismini söyle ve kurtul ya da bir 
serbest bırakıldı ve t bırakılırdı. Ortaçağ kiliseleri hayat dersleri vermekle unutmaya çalışıyor. Fakat hizmetçi olarak girmişti. kazığa bağlanıp yakılarak öl. 
utuklamalar durduruldu. bunu alıp geliştirdi. Kişiyi ilgilenir.  Örneğin Andersen'in bana göre  bu çağ unutulması Sarah Osborne kiliseye çok Siz ne yapardınız? Ölmeyi 

suya atmadan önce deniz kızı olmaktan bir erkek gereken bir olaylar silsilesi Peki neden kadınlar?nadir uğrardı. Tituba ise farklı seçerim, iki kadını kurtarırım 
bağlıyorlardı. Genellikle için vazgeçen Ariel'i gerçek değil. İnsanların korkudan Cadı avlarında bir etnik kökendendi. Bu mı derdiniz? Sanmıyorum. 
boğuluyorlardı ama masalda aşkı ile kendisi neler yapabileceğini, kadınların yanında erkeklerin kadınlar cadı olmak için her İnsanların, kendilerinin 
kurtulanlar da oluyordu tabi arasında kalıp ölmeyi tercih çoğunluğun azınlıklara ne de idam edildiği bilinen bir şartı taşıyorlardı.  suçlanacağını düşündükleri 
ki. İşte o zaman da şeytanla iş etmiştir. İşte Hansel ve Gretel kadar baskın gelebileceğini gerçek.  Ama tutuklananların Yukarıda yazdığım için başkalarını suçladıkları 
birliği yaptığı kanıtlanıyordu de gerçek bir hikâyenin gösteriyor. ve idam edilenlerin dörtte üçü seçim bu kadınlara da ama cadılık “suçunun” kendi 
ve çıkan kişiyi orada üzerine oturtulmuş bir masal. Herkesin kendini  kadındı. Genelde yoksul, yaşlı yaptırıldı. Ya idam edilecek ya  üzerlerine illa ki yapışacağını 
öldürüyorlardı.  Yani eğer Arka planı bilmediğimiz için kurtarmak için dolaylı ya da ve dul kadınlar suçlanırdı. itiraf edip  bir daha yapmayıp  bildiği bir atmosferde, kimse 
boğulurlarsa suçsuzluğu saçma gelen bazı şeyler bu doğrudan başkalarının canını Birçok nedenleri vardı fakat başkalarını suçlayacaklar ya kahraman ya da kötü karakter 
kanıtlanmış ve namuslu biri hikâye ile örtüşüyor. yaktığı bir çağ unutulmamalı. öne çıkan bazı sebepler var. da öleceklerdi. Tituba itiraf değildir. Herkes kurbandır. 
olarak ölüyorlardı. Hatta Katharina Scharederin, Ders çıkarılmalı. Aslında Kadınlar hemşirelik, aşçılık etmeyi seçti ve Good ile Salem Kasabası
lütfedip arkalarından dualar 1600'lü yılların başında keşke cadı avları çok kötüydü gibi otlarla ve sıvılarla Osborne'u kendisini cadılık Salem kasabası 
okuyorlardı. Diğer türlü hem Almanya'da yaşayan ve ve geçti gitti diyebilseydim. uğraşılan işlerde çalışırdı ve yapmak için zorlamakla olayları, üzerine tonlarca film 
cadı hem de ölü oluyorlardı ki özellikle zencefilli kurabiyeleri Fakat bilinen bir gerçek ki bunlar iksir hazırlayan cadılar suçladı. Birkaç ay sonra ve dizinin çekildiği, (her ne 
bu yüzden çoğu kişi çok ünlü bir aşçıdır. Kendisine 2013 yılında Papua Yeni için ideal uğraşlardı. Üstelik hapisten çıktı. Fakat Good ve kadar filmler gerçek atmosferi 
boğulmayı tercih ediyordu. özel tarifleri vardır ve Gine'de iki kadın cadı genelde birbirleriyle kavga Osborne masum oldukları yansıtmasa da) insanların 

kimseyle paylaşmamakta oldukları gerekçesi ile idam etmez lanet okurlardı ve bu da Hansel ve Gretel konusunda direttiler. Osborne içine korku salacak kadar 
oldukça ısrarcıdır. Hans edildi ve bazı ülkeler hala cadı cadıların büyü ve lanetleri ile “Birçok masal ve bu hapiste daha fazla korkunç bir olaylar zinciridir. 
Metzler adındaki bir aşçı bu avını yasal kabul eden bağdaştırılırdı. Üstelik Âdem masalların ardındaki efsaneler dayanamadı ve öldü. Salem kasabasında yaşayan 
kadının tariflerini vermesi yasalara sahip. Üstelik artık ile Havva hikâyesinden yola aslında rahatsız edici tarihsel Good için işler çok daha Papaz Samuel Harris'in kızı 
karşılığında para ve evlilik eskisi kadar olmasa da şu çıkarak, kadınların olayların yumuşatılmış kötüydü. Kendi kocası onun Betty Harris garip davranışlar 
dahil birçok şey teklif eder anda bile insanlar kadınlara karakterinin erkeklere göre yorumlarıdır.” Anneleri aleyhinde tanıklık etti ve onun göstermeye başlamıştı. Bu 
fakat Katharina kabul etmez.  karşı ön yargıya sahipler ve daha zayıf olduğunu ve şeytan öldükten sonra babaları ve bir cadı olduğunu ya da kızın yaşlarındaki iki çocuk ve 
Hans reddedilmeyi psikolojik olarak kendini tarafından daha çabuk üvey anneleri tarafından olabileceğini söyledi. Çünkü genç bir kızla beraber  toplam 
hazmedemez ve Katharina'nın kurtarma düşüncesi kandırılabileceğini reddedilen zavallı Hansel ve bu sırada Good hapiste bir dört kız bağırmaya, eşyaları 
bir cadı olduğu dedikodusunu süregelmeye devam ediyor ve düşünüyorlardı. Gretel, karınlarını doyurmak bebek doğurmuştu fakat fırlatmaya, garip sesler 
yayar. edecek. Umarım bir gün ne için gittikleri yemekten Akılalmaz uygulamalar bebek ölmüştü. Üstelik bu çıkarmaya, kendilerini yerlere 

Bunun sonucunda cadı avları ne Karanlık Çağ ne yapılmış evde bir “kötü kalpli ve cezalarkadarla da  kalmadı, Good'un atmaya başlamıştı. Üstelik 
Katharina yargılanır ve de onların etkilerinin sürdüğü bir cadı” ile karşılaşır. Cadı İlk başlarda cadılar 4 yaşındaki kızı “genlerini kızlar iğnelerin kendileri 
işkencelere maruz kalır. En yerler bulunmaz, insanlar onları yiyecektir fakat zeki asılarak idam ediliyordu. taşıdığı” gerekçesiyle üzerinde bazı delikler 
sonunda masum olduğu bunlardan ders çıkarıp her kardeşler ondan kurtulur ve Fakat daha sonra cadı tutuklandı ve mahkemede açtığından 
anlaşılınca serbest bırakılır. şeyiyle iyi, bencil olmayan bir onu fırında yakıp hazinesini avlarının yaygınlaşması ile annesine karşıt ifade vermesi şikâyetçiydi.(Wodoo 
Fakat Hans'ın intikam ve dünyada yaşamaya başlar. alıp babalarına götürür. İşte insanlar farklı yollar için zorlandı. Bu olaylar bebeklerinin bebeğe batırılan 
kıskançlık ateşi hala              Doğa YILMAZburada masalı dinleyen çocuk 

CADI AVLARI VE SALEM KASABASI
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Dünya su olmadan var olmazdı

Ata AKTOZ

Medusa, Forkis ve Ceto'nun dokuz 
çocuğundan biridir. Tarihte Yunan 
Mitolojisi'nde gözlerine bakanı taşa 
dönüştürdüğü söylenen yılan saçlı, keskin dişli 
bir kadındır. Aslında çok güzel bir kadınmış 
Medusa. Öyle ki dünyanın en güzel kadını, diye 
bahsedilirmiş ondan. Tüm kadınlar onun 
güzelliğini kıskanırmış, tüm tanrılar ona 
aşıkmış.

Medusa, iki kız kardeşi ile Zeus'un kızı 
Zeka Tanrıçası Athena'nın tapınağında yaşarmış. 
O zamanlar Poseidon ile Athena birliktelermiş ve 
Poseidon Athena'nın tapınağında Medusa'yı 
görünce ondan çok etkilenmiş. Fakat Medusa bir 
ölümlü olduğu için bunu kendi gururuna 
yedirememiş ve ona yaklaşmamış. Bir gün 
Athena birlikte olduğu Poseidon'un Medusa'ya 
karşı olan ilgisini Zeus'tan öğrenmiş. Poseidon 
bunu reddetmiş ve Athena'yı kendisinin 
Medusa'yı sevmediğine ikna etmiş. Ancak 
Poseidon Medusa'ya olan takıntılı aşkını 
yenemeyince bir gece gizlice Athena'nın 
tapınağına girip Medusa'yla zorla birlikte olmuş. 
Bu Athena'nın kulağına gidince Athena 
Medusa'yı önce kıskanmış, sonrada ondan nefret 
etmiş. Bunun üzerine Athena, Medusa'yı ve kız 
kardeşlerini ifrite çevirmiş. Artık ne Medusa'ya ne de kız kardeşlerine kimse bakmıyormuş 

çirkinliklerinden. Ancak Athena'ya bu da yetmemiş. 
Medusa'yı ona bakanı taşa çeviren bir yaratığa 
dönüştürmüş ve onu kuzeye sürmüş. 

Bir zaman sonra bununla da yetinmeyen 
Athena, Medusa'yı öldürmek için üvey kardeşi 
Persus'la bir anlaşma yapmış. Persus, Athena'nın 
ona verdiği bir ayna ile Medusa'ya yaklaşmış ve 
daha taşa dönüşmeden kızın kafasını kılıcıyla 
kesmiş. Ancak Athena'nın da Persus'un da 
bilmediği bir gerçek varmış ki o da Medusa'nın 
Poseidon'dan hamile olmasıymış. Persus, 
Medusa'nın kafasını kestiği gibi Medusa'nın 
karnındaki Pegasus ve Chrysaor doğmuş. Athena bu 
çocukları gördüğünde onlardan iyi birer savaşçı 
olacağını düşünmüş ve onları yanında köle gibi 
çalıştırmaya başlamış.

Kimi kaynaklara göre Persus, Medusa'nın 
kafasını kestiğinde Medusa'nın iki damla kanı 
denize düşmüş ve bu şekilde çocuklar oluşmuş veya 
Medusa'nın kanının her bir damlası bir yılana 
dönüşmüştür.           Bilge Naz AYBEKE

MEDUSA

Xiaomi markasının üzerinden şarj oluyor ve 
alt firmalarından biri 18 W a kadar hızlı şarjı 
olan poco amiral katilleri destekliyor. Bu telefonun 
telefonlarıyla kendinden bu fiyat bandında olan 
söz ettirmişti. telefonlara göre farkı üç 

En son çıkardıkları kamerası olması. 
Poco M3 modeli ile bunu Ana kamerası 48 
bir kez daha doğruladılar. MP, 2. arka kamerası 2 

Poco M3 6.53 MP, 3. arka kamerası 2 
inçlik IPS LCD ekranla MP ve ön kamerası 8 MP 
geliyor. Bu ekran FHD+ çözünürlüğe sahip ve 
1080 2340 piksel saniyede 30 kare çekim 
çözünürlüğe ve 60 Hz yapabiliyor. Bu telefon 
tazeleme hızına sahip. 4.5G ve Bluetooth 5.0 
Poco M3 Qualcomm desteği sunuyor. 
Snapdragon 662  8 Telefonun 64 GB 
çekirdekli ve 2.0 GHz versiyonu 2548 TL.
işlemciden gücünü alıyor. Editör Görüşü: Bu 

Bu işlemcinin telefon diğer Poco 
yanında 4 GB belleğe cihazları gibi bir fiyat 
sahip. performans telefonu 

Depolamada ise 64 fakat bana sorarsanız bu 
ve 128 GB seçeneklere fiyat bandında 
sahip fakat bu size alabileceğiniz daha güzel 
yetmezse 512 GB'a kadar telefonlar var. 
micro sd kart desteği Benim önerim 
sunuyor. Tabi ki böyle biraz daha para koyup 
güçlü bir telefona güçlü ucuz Samsung 
bir pil lazım. Pilimiz modellerini ya da Poco 
6000 mAh ve Type-C usb X3 NFC alabilirsiniz.  

Ucuzun Ucuzu Telefon Poco M3

Ege Demir TÜRKANIL

içerisinde ihtiyaç duyacağı Bu hikaye Omega 
diğer şeyleri de bu zekayı takımının hikayesidir. Omega 
kullanarak öğrenebilirdi. takımı yetenekli insanlardan 

Bir cuma sabahı saat kuruldu. Şirketin karizmatik 
09.00'da Omega takımı CEO'su tarafından tek tek 
tamamladıkları bu kodu yani görüşülerek seçildi bu insanlar. 
“Prometheus”u çalıştırmaya Kendi alanlarının en iyisi olan 
karar verdiler ve düğmeye araştırmacılardan, 
bastılar. İyi havalandırılmış mühendislerden, 
kapalı bir odadaki bilgisayarda yazılımcılardan oluşan idealist 
çalışmaya başladı Prometheus. bir grup. Amaçları insanlığa 
Güvenlik gerekçesiyle onu yardım etmekti. Fakat görevleri 
internete bağlamamışlardı. çok tehlikeliydi. Eğer 
Fakat yanındaki sabit disklere geliştirecekleri kod yanlış 
internetteki bazı sitelerin insanların eline geçerse çok etmedi. Fakat görev sayısı Prometheus'un böyle 
kopyalarını koymuşlardı. kötü sonuçlar doğurabilirdi. arttığı için Prometheus'un bir seviyeye gelmesi için 
wikipedia, youtubedan bazı Zamanında “Manhattan üzerinde çalıştığı bilgisayar yazılımını 5. sürümüne 
kanallar, twitter ve facebooktan Projesi” için de dünyanın en yetersiz kalmaya başlamıştı. yükseltmesi gerekiyordu. Onu 
bazı sayfalar… Bu bilgileri zeki beyinleri böyle bir araya Bunun üzerine Omega takımı da öğleden sonra saat 2.00 
kendini eğitmek için getirilmişti. Ama sonuçta ne bir başka Amazon servisini civarında gerçekleştirdi. Omega 
kullanacaktı. Diğer şirketlerin oldu? Nükleer silahlar ortaya kullanarak sanal bilgisayarlar takımı ağızları açık bir şekilde 
de yıllardır faydalandığı makine çıktı ve dünya savaşlarında kiraladı. Buraya harcadıkları onun hızla kendi yazılımını 
öğrenmesi yöntemi için bu tür neredeyse insanlık yok her 1 dolar karşılığı güncellemesini izliyorlardı.  
örnek verilere ihtiyaç vardı. oluyordu.  Bir kez daha böyle Prometheus'un yaptığı işlerden Akşama doğru Prometheus 
Omega takımının üyeleri bir sonucun ortaya çıkmaması 2 dolar kazanıyorlardı. 10.00'da hazırdı. Omega takımı 
tanıdıkları kişilere hiçbir için bırakın diğer uluslararası Amazon'un bir servisine planın ikinci aşamasına 
şeyden bahsetmemişlerdi. şirketleri, çok güçlü yatırım yapıp, diğer servisinden geçmeye karar verdi. Para 
Sadece o hafta sonu bir şirket hükümetlerden bile gizli olarak kazanç elde etmek! Bu fikir kazanma aşaması. 
etkinliği düzenledikleri için eve geliştirmeleri gerekiyordu bu Amazon'un bile aklına İlk hedefleri Mekanik 
gelemeyeceklerini kodu. Yapay zekanın adına gelmemiştir herhalde. İzlerini Türk'tü. Amazon tarafından 
söylemişlerdi. Prometheus “Prometheus” demişlerdi. Diğer kaybettirmek için Omega 2005 yılında kurulmuştu. 
çalışmaya başlayınca önceleri teknoloji şirketlerinin o güne takımı Mekanik Türk üzerinde Burası kitlesel bir kaynak 
çok başarısız programlamalar kadar geliştirdikleri “dar yapay binlerce sahte hesap açmıştı. pazarıydı. Dünyanın dört bir 
yaptı. Fakat bir programcının zeka” örneklerinden farklıydı. Prometheus'un elde ettiği kar tarafından insanlar bu siteye 
binlerce yıl sürebilecek Omega takımı Prometheus'u her 8 saatte iki katına gelip çeşitli görevleri yaparak 
çalışmasını birkaç saniye içinde “genel yapay zeka” olması için çıkıyordu. Bir süre sonra para kazanıyordu. Web 
yapabildiği için hatalarını hızla geliştiriyordu. İnsanların sahip Mekanik Türk'te sayfalarının ya da resimlerin 
düzeltmeye başladı. Saat 10.00 olduğu sosyal becerilerden tamamladıkları görev sayısı açıklamalarını yapmaktan 
olduğunda kendi yazılımının 2. şimdilik yoksundu belki ama belli bir doygunluğa erişince bu tutun, ses dosyalarını metne 
versiyonunu hazırlamıştı bile. bir konuda en iyi olması için yöntemle günde birkaç milyon çevirmeye kadar pek çok görev 
İlkine göre biraz daha iyiydi çalışmışlardı. Prometheus dolardan daha fazla para gerçekleştiriliyordu burada. 
ama hala insana göre alt başka yapay zeka sistemlerini kazanamayacaklarını anladılar. Prometheus bu siteye sahte bir 
seviyedeydi. Oysa bazı dar programlayabilme yeteneğine Ama bu miktar bile bir sonraki isimle girerek normalde 
yapay zeka yazılımları sahipti. Adeta makine aşamayı fonlamaları için insanlar tarafından yapılan 
dünyanın en usta Go tasarlayabilen bir makine gibi yeterliydi. Devam edecek…görevleri yapmaya başladı. Bu 
oyuncularını bile yenerek olmasını istemişlerdi onun. Bu masal Max Tegmark'ın Life görevleri bir insan kadar iyi 
insanüstü bir seviyeye çoktan Eğer kendinden daha iyi bir 3.0 kitabından alınmıştır.yaptığı için kimse bir insan 
ulaşmıştı. zekayı geliştirebilirse, zaman tarafından yapılmadığını fark 

Modern Bir Masal 

Ege Demir TÜRKANIL
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Minimalizm sanatını olmaz deyip daha sonra 
daha önce duymuş paketini dahi açmadığımız 
muydunuz? Eğer eşyalar ile dolup taşmış 
duymadıysanız hazır olun durumdayken minimal bir 
çünkü yaşam kalitenizi insan olmaya adım 
arttıracak bir akımdan söz atmamızın tam zamanı. İşe 
ediyoruz! ilk olarak elzem olan 
Minimalizm, kökeni 1960 eşyalarınıza karar vermek ile 
yıllarına dayanan yeterliliği başlayabilirsiniz. 
ve sadeliği esas alan ve ABC Diğer bir adım çevrenize göz 
sanatı olarak da bilinen, gezdirip uzun süredir 
Türkçe karşılığı “en az” olan kullanmadığınız eşyaları 
akımdır. Sosyal medyada eleyerek ilerlemek.  Sıra 
veya televizyonda elediğiniz eşyalardan 
ihtiyacımız olmayan fakat kurtulmakta, bu eşyalar 
bizde ihtiyaç duygusu zaten çok kez okuduğunuz 
uyandıran hatta onu kitaplarınız, giymediğiniz 
almazsak mutlu kıyafetleriniz ve ne için 
olamayacağımıza inandıran aldığınızı bile 
binlerce reklam var. hatırlayamadığınız diğer her 
Çoğu insan parasının büyük şey olabilir.
bir kısmıyla son model bir Evinizde uzun süredir 
telefon satın alıyor ve kısa işlevsiz duran bu eşyaları 
bir süre sonra yeni çıkan gerçekten ihtiyacı olan 
başka bir telefon için para insanlara verebilirsiniz, 
biriktirmeye başlıyor, peki unutmayın ki eşya sadece 
yaşamak için mi ihtiyaç sahibindeyken 
çalışıyorsunuz, yoksa satın mutluluk sağlar çünkü 
almak için mi?  Bu durumda mutluluk istediğini elde 
sizin ile mutluluğunuz etmek değil, sahip 
arasında engel teşkil eden olduklarını istemektir.
tek şey sahip olmadığınız her Kaynakça: 
şey. Etrafımıza şöyle bir https://tr.wikipedia.org/wik
baktığımız zaman çoğu i/:Minimalizm
eşyamız bunu almazsam 

Anlamlı Bir Yaşam Minimalizm

Elif KARAGÖZ 
MERVE KARAGÖZ

Tarihteki ilk fotoğraf 1826'da duymadınız- fotoğraf koruyarak Herkese 
Joseph Nicéphore tarafından çekebilen bir makine üretti! yapmış.Teknolojinin Merhabalarrrrr!  Ben Eylül 
Fransa Burgundy'deki evinin Bu makine saniyeyi 440 gelişimini gözler önüne seren Osmancıkoğlu. Artık 
penceresinden helyograf trilyonda bir oranına bölme bu örnekler beni hayrete alışılmışın dışında müzelerin 
yöntemiyle çekilmiştir. özelliğine sahip. İlk fotoğrafı düşürmüştü. Umarım sizler yanında bölüm bölüm 
Devam etmeden önce geride bırakıp sizi ilk de benimle aynı duyguları fotoğrafçılık hileleri ve 
helyograf tekniğinin ne özçekim (selfie) hakkında paylaşıyorsunuzdur diyerek öğrenimi hakkında 
olduğunu da açıklayayım. bilgilendirmek istiyorum. yazımı noktalıyor ve bir yazacağım. Bu da bu 
Kara bir kutu kullanarak Artık çılgınlık halini alan ve  dahaki yazımda temel bölümün ilk yazısı olacak. 
görüntüyü kurşun-kalay her anımıza dahil ettiğimiz fotoğrafçılıkla devam Eğer sizler de fotoğrafçılığa 
alaşımı özel bir plakaya özçekim! Çekim alanına edeceğimi bildiriyorum! ilgi duyuyorsanız bu köşeyi 
düşürme / yansıtma işlemine basılı tutarak bile saniyeler her sayıda takibe alın derim ! 
denir. içinde yüzlerce özçekim Dilerseniz fotoğrafçılığın kısa 

Yan tarafta da çekebiliyoruz öyle değil mi? tarihiyle başlayalım.
görebileceğiniz bu fotoğraf   Peki ben size ilk özçekimin Fotoğraf sözcüğü ilk 
tamı tamına 10 saatte çekilmesinin 3 ila 15 dakika kez İngiliz fizikçi Sir John 
çekilmiştir. Günümüzde ise sürdüğünü söylesem. Üstelik Herschel tarafından 
bilim insanları gelişen ilk özçekimi çeken Robert kullanılmış olup Fransızca 
teknoloji ile birlikte saniyede Cornelius bunu bu süre kökenli photographe 
6.1 milyon -evet yanlış boyunca hareketsizliğini kelimesinden gelmiştir. 

FOTOĞRAFÇILIK BAŞLANGIÇ

Eylül OSMANCIKOĞLU

Bahar canlılıktır, 
tazeliktir. Doğa bu mevsimde 
kendine gelir. Kelebekler 
kozalarından sabırsızlıkla çıkar, 
ağaçlar çiçeklerle bize merhaba 
der. Kuşlar adeta bize şarkı 
söyler, soğuk geçen kışın 
ardından içimizi ısıtır havalar… 
Kışın ardından gelen özgürlük 
hissiyle evlerimizden çıkıp 
atarız kendimizi dışarı. Sanki 
ilk defa buluşuyormuş gibi el 
sallarız güneşe, bedenimizi 
ısıtmasına izin veririz. Sevgi 
dolu oluruz bu mevsimde, doğa 
renkli örtüsünü sermiştir 
üzerimize.  Enerjik de oluruz 
aynı zamanda, sanki bütün kış 
bunu beklemişiz gibi. Havada 
aşk vardır, canlılık vardır, mis 
gibi kokular vardır. Hayata yeni 
bir umuttur bahar, bazen de yol 
ayrımı…

Sanatçılara ilham 
kaynağıdır bahar. İnsanın ruh 
halini tasvir etmekte iyi bir 

bahar ve yaz aylarında artsa da; kişinin ruhsal yoldur. Sadece pozitiflik değil 
kendilerini daha üretken, durumu, beslenme bozukluğu yanında karamsarlığı da getirir 
enerjik ve iyi; sonbahar ve kış ve hastalıklar bu durumun bazen. Orhan Veli, “Güzel 
aylarında ise depresif, yorgun önüne geçebiliyor. Bazı Havalar” şiirinde bu durumu 
ve bıkkın hissetmektedir. Aynı hormonlar güneş ışığında daha güzel yansıtmış. Kendisini 
zamanda ilkbahar mevsimi ile fazla salgılanırken bazı bahar havalarının mahvettiğini, 
birlikte gelen yorgunluk, melatonin gibi hormonlar ışığın kötü alışkanlıklar kazandığını, 
mutsuzluk, konsantrasyon olmadığı,karanlık yerlerde daha işinden istifa ettiğini aynı 
bozukluğu gibi sıkıntılar baş iyi salgılanıyorlar. Baharın zamanda böyle havalarda âşık 
gösterebiliyor. Bahar gelişiyle beraber güneşle daha olduğunu söylemiş.
yorgunluğu ya da mevsimsel haşır neşir oluyoruz, kış Doğadaki bu büyüleyici 
depresyon olarak adlandırılan aylarına göre üzerimizdeki değişimlerden sonra insan 
bu durum daha çok biyolojik sersemliği atıyoruz. doğasına nasıl etki eder bu 
nedenlere bağlı ortaya çıkıyor. Mevsim geçişlerinde; mevsim? İlk başta mevsim 
Genetik olarak buna yatkın olan adapte olmak için değişikliği kaynaklı 
kişilerde bu depresyon daha sık beslenmemize, uyku alışkanlıklarımız değişir. Uyku 
görülüyor. düzenimize, güneş ışığından süremiz, yemek seçimimiz, 
Bahar aylarında insanın enerjik faydalanmaya, spor yapmaya ve sosyal aktivitelerimiz diğer 
ve mutlu olmasını sağlayan planlı olmaya dikkat etmeliyiz. mevsimlere göre farklılık 
serotonin gibi hormonların Bu bahar size canlılık ve gösterir. Bunlarla birlikte 
salgılanmasında artışlar mutluluk getirsin. Baharın psikolojik değişimler de 
meydana geliyor. Her ne kadar renklerini içinizde hissedin!gözlenebilir. Araştırmalara göre 
vücudumuzdaki bu hormonlar      Ezgi Selin BULUTinsanların büyük bir bölümü 

BAHAR GELDİ
Çeşitli ahlak 

değerlerini öğrenmeye 
başladığımız zamandan beri 
empati kulağımızda yer 
etmiş kavramlardan biri. 
Hepimiz empati nedir diye 
sorulduğunda kendimizi 
karşıdaki kişinin yerine 
koymak diyebiliyoruz. Peki 
uygulamada nasılız? 
       Bizi biz yapan 
özelliklerimiz var. 

Bizden başkasını 
bilmediğimiz, görmediğimiz 

bu öteki haline getirme 
bazen de görmeyi 

tutkusu? 
reddettiğimiz. Kendimiz gibi 

Küçük yaşlardan aşina 
olmayanı görmezsek hayata 

olduğumuz o empati nerede? 
daha mutlu devam 

Seçili insanlara göstermek 
edeceğimizi düşündüğümüz 

üzere bir rafa kaldırılmış 
düşüncelerimiz var. 

saklıyor muyuz? 
Kendimiz gibi olmayandan 

Her insan anlayış 
uzaklaşmak gibi çözüm 

bekliyor. Sadece insanlar 
önerilerimiz var.

değil. Her canlı karşısındaki 
tanımayan iki canlıyı ortak  İnsanları bizim gibi 

tarafından anlaşılmayı 
duygulardan bağlamaktır...olmayan, bana benzemeyen 

istiyor. Başkalarının 
Anlayalım. diye nitelendirdiğimiz 

duygularını anlama ve 
Birbirimizi, kendimizi, sıfatlarımız var. Niye bu 

hissemedir empati. 
herkesi… sınıflandırma merakı, neden 

Duygudaşlıktır. Birbirini hiç 
Anlamaya uğraşalım. 

Bizi birbirimizle bağlayan bir 
bağ olsun. Görünmez bir 
bağ. Birbirimizi anlamanın 
verdiği mutluluk 
sağlamlaştırsın o bağı. 
Anlayış, sevgiye ve saygıya 
dönüşsün.  

Bürüsün bütün 
dünyayı. Duygudaş 
insanların oluşturduğu bir 
toplum olalım.

 '' İnsan acı 
duyabiliyorsa canlıdır. 
Başkasının acısını 
duyabiliyorsa insandır.'' Lev  
Tolstoy

 DUYGUDAŞLIK

Irmak Tuana ÖZTURAN
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fili yutmakta olan bir boa karşılaşır. Küçük Prens'in günümüzde gördüğümüz Küçük Prens 7'den 
yılanı olduğunu anlamanızı karşılaştıkları anda istediği kişiler aslında, Küçük 70'e çoğumuzun duyduğu 
beklemiyorduk) O kapısını ilk şey bir koyun çizimi olur.  Prens'in gözünden farklı bildiği fakat kitapta da 
çarparak çıktığınız hayal Çizim kariyerine bir fili gezegenlerdeki farklı eleştirildiği üzere çocuk 
dünyasının içinde biz yutmakta olan boa yılanı insanların hikayelerini kitabı olarak nitelendirilen 
küçükler yalnız kaldık. çizerek başlayan ana okuyoruz. Bu yüzden siz ve küçümsenen bir kitaptır. 
Nerden geldiğini tam olarak karakterimiz, çiziminin bir sevgili büyüklerim; herhangi Yıllar içinde geçirdiğimiz 
öğrenemediğimiz küçük şapka sanılmasının ardından bir kitap, film veya dizinin değişimler bizlerin 
prens, kim bilir hangi kariyeri başlayamadan biten size yetersiz geleceğine küçüklüğümüzde çok sevdiği 
çarpılarak kapatılan ana karakterimiz. inanıp küçümsüyorsanız şeyleri yetersiz görmeye 
kapıların ardında kilitli ve Birçok Küçük Prens okuduğumuz bu neden oluyor. Veya böyle 
yalnızdı. Ve bu evrende tarafından beğenilmeyen gezegenlerden birinde gelmiş böyle gidecek diyerek 
Küçük Prens neresi çizim denemesinin kendinizi görebilirsiniz bu aslında küçük görmediğimiz 
olduğunu bilmediğimiz bir ardından, çözüm olarak bir sefer yaşını belirten sayının olguları, küçük 
gezegenden gezgin olmak çekmece çizerek Küçük küçük olduğu için gördüğümüzü düşünüyoruz. 
üzere yola çıkmıştır. Prensin koyununun içinde küçümsediğiniz bir çocuğun Bu sefer yaşları büyük olan 
Büyümüş fakat hayallerini olduğunu söylemiştir. Bu gözünden kendinizi insanların küçükleri yetersiz 
terk etmemiş olan ana fikre çok sevinen Küçük okuyabilirsiniz. Tüm görmesi yerine, ana 
karakterimiz (kendisi ayrıca Prens koyununun dünyanızı sayılara çevirmek karakterimiz ve hikâyesini 
yazarımızdır) büyüklerin boyutlarını sormuştur. yerine açık uçlar yazmaya söz verdiği Küçük 
fikirlerini kabullenip fakat Çünkü Küçük Prensin geldiği bırakabilirsiniz. Prens büyükleri yetersiz 
kendi hayallerinden de gezegen kendine ve onun Sizlerden rica görmekte. Yaşınızı belirten 
vazgeçemeyip pilot için çok değerli gülüne ancak ediyorum geçireceğiniz bu sayı büyüdükçe sayılara 
olmuştur. Issız olan bir yetmektedir, büyük bir 23 Nisan'da eğer çocuğunuz karşı sevginizin artması veya 
çölün üstünde uçağı koyunu gezegenine varsa çocuğunuzun en soyut dünyalara, hayal 
arızalanır ve zorunlu iniş götürmesi mümkün değildir. sevdiği kitabı okuyun, diziyi gücünüze açtığınız kapıyı 
yapmak sorunda kalır, tek Konuşmayı çok sevmeyen veya filmi izleyin çarparak kapatmanız 
başına yetebilmeyi Küçük Prens'in ana beğenmesinin nedenini gerekmezdi. Kitabın en 
bilmektedir fakat bir süre karakterimize anlattığı öğrenin. Çocuk olmak başında ana karakterimizin 
sonra suyu tükenmeye kadarını okuduğumuz bu dünyaya daha farklı bakmak çizdiği resme bir şapka 
başlar. En yakın yerleşim kitapta, Küçük Prens'in demek olabilir fakat sizin diyerek kenara atmak, 
bölgesini yürüyerek gitmeye dünyamıza gelene kadar rast düşündüğünüz gibi küçümsemek yerine biraz 

dünyamıza yeterli olun ve istediğiniz zaman ise en azından gitmeye geldiği gezegenlerde dünyadaki olaylara ilgi duysaydınız yeterliydi. 
çarparak kapattığınız kapılarınızı çarpmayın… çalışmaya karar verir. Bu yaşadıklarını okuyoruz. Her yetememek değildir. Bir (Ki kesinlikle siz sevgili 
kapılarınızı açın, çıkmak   İlayda AYDOĞDUyolda Küçük Prensle bir gezegende yaşananlar seferliğine sizler bizim büyüklerimizden onun bir 

Küçük Prens

Bu yılın Avustralya 
Açığı COVID-19 yüzünden 
farklı bir şekilde yapıldı. İlk 
değişiklik normalde 19 
Ocak'ta yapılacak 
turnuvanın 3 hafta ileriye 
alınarak 8 Şubat'a alınması 
oldu. Avustralya hükümeti 
31 Ocak'ta başlayan egzersiz 
antrenmanları başlamadan 
gelen oyuncuları 14 günlük 
karantinada tuttu. 
Turnuvanın tarihinde ilk kez 
eleme maçları Avustralya'da 
yapılmadı. 30 Ocak'ta 
günlük izleyici sayısı 30.000 
yani normal izleyici 
kapasitesinin yarısında 
tutulacağı açıklaması 
yapıldı.12 Şubat'ta ise 5 
günlük sokağa çıkma yasağı 
ile 17 Şubat'a kadar maçlar 
seyircisiz oynandı. Maçlara 
gelecek olursak erkeklerde 
yine her zamanki gibi büyük 
üçlünün ikisi olan Nadal ve 
Djokovic, kadınlarda ise bu 
zamana kadar en çok grand 
slam kazanmış Serena 
Williams, dünya 1 numarası 
Ash Barty ve Naomi Osaka 
favoriydi. Serena Williams 
çeyrek finalde Simona 
Halep'i  elese bile Naomi 
Osaka'ya yarı finalde yenildi 
ve turnuvaya veda etti. 
Dünya 1 numarası Ash Barty 
ise sakatlığı yüzünden çeyrek 
finalde elendi. Erkeklerde ise 
Nadal 2-0 önde olduğu maçı 
3-2 lik bir geri dönüş yapan 
Tsitsipas'a kaybetti. 

olduğu gibi çeyrek finalde Erkek finalist 
Avustralya açığın erkekler 

elenebiliyor. Ancak birkaç Medvedev ise 20 maçtır 
kanadındaki sonucu bizi yine 

istikrar sağlamış isim var yenilmiyordu ve rakiplerini 
pek şaşırtmadı.  Son 70 

onlardan biri de bu senenin yene yene finale çıkmayı 
grand slam'in 58'ini kazanan 

şampiyonu Naomi Osaka. başardı. 3-0 kaybetse bile 
büyük üçlüden olan Novak 

Geleceğin Serena Willams'ı karşısında Djokovic olduğu 
Djokovic kupayı evine 

olabileceği hislerini veriyor için çok bir hayal kırıklığı 
götürdü. Ne kadar 33 

bana. Elemelerden gelip yarı yaşadığını düşünmüyorum. 
yaşında olsa da kendisi bir 

finale yükselen beşinci, ilk Turnuvanın maçı ise bence 
makine gibi genç rakiplerini 

grand slam'inde yarı finale Tsitsipas'ın 2-0 dan 2-3 
yerle bir ediyor. Kadınlarda 

yükselen ilk tenisçi olan Rus yaparak Nadal'ı yendiği 
ise bu kadar bir kesinlik yok. 

raket Aslan Karatsev de maçtı. Diğer bir aday ise 
Her grand slam bir 

adından  söz ettirecekmiş Muchova-Brady maçı.     
belirsizlik hakim. Dünya 1 

gibi gözüküyor. 
numarası bu turnuvada da 

2021 Avustralya Açık

Mehmet Fuat Apaydın

Starbase, Tesla ve olarak hem çevreyi sistemi' için çalışmalarına 
SpaceX CEO'su Elon Musk, koruyacak olabilir hem de devam ediyor. 'Super Heavy' 
SpaceX şirketinin 2014 doğal yaşamı yok etmiş isimli sistem, bugüne kadar 
yılından beri Starship şehirler için örnek olabilir. inşa edilmiş en güçlü itici 
roketlerini geliştirdiği Starbase için hala mahkeme roket olacak ve yaklaşık 70 
Teksas Boca Chica'da yeni kararları açık değil maalesef metre yüksekliğe (Starship 
bir şehir kurmak istediğini ancak Cameron County ile birlikte 120 m.) ve sıvı 
sosyal medya hesaplarından hakimi Eddie Trevine Jr. da oksijen ile metan yakıtla 
paylaştı. Twitter hesabından konuyla ilgili Insider'a doldurulduğunda ise 3500 
açıklamalarda bulunan Elon yaptığı açıklamada şirket ton ağırlığa sahip olacak. 
Musk, "Teksas'ta Starbase tarafından 'Starbase' şehri Musk'ın 'Starbase' 
şehrini oluşturması, oradan için resmen başvuru şehri haline getirmek 
Mars'a ve dolayısıyla yapıldığını söyledi. istediği Boca Chica, elektriği 
yıldızlara" ifadelerini Açıklamada şu olmasına rağmen halka açık 
kullandı. ifadelere yer verildi: "Elon bir su sistemine sahip değil. 
Bu Starbase bizlerin bilim Musk'ın Boca Chica Ocak ayında Insider ile 
kurgu filmlerinde Köyü'nü 'Starbase Şehri'ne paylaşılan sızdırılmış bir 
gördüğümüz şehirlerden dahil etme talebiyle ilgili belgeye göre ise, SpaceX'in 
biri olabilir hatta şehirler olarak SpaceX tarafından Boca Chica tesislerinde 'en 
için yeni bir devir de resmen temasa geçildi ve fazla beş doğal gaz kuyusu 
denebilir. Bu şehir kararı bugün erken saatlerde ve gazla çalışan elektrik 
akılda birkaç soru bırakıyor. Cameron İlçe Komiserleri santralleri kurmayı 
Bunlar: Starbase'in Mahkemesi, SpaceX'in planladığı' ortaya çıkmıştı. 
kurulacağı yerde bulunan çabalarından haberdar (Açıklama 
yerleşimlere ne olacak? edildi. SpaceX ve Elon https://tr.sputniknews.com
Oradaki insanlar ne Musk, bu yolu takip etmek / internet sitesinden 
yapacak? Bu şehir doğal istiyorsa, tüm eyalet alınmıştır)
yaşama adapte olabilecek yasalarına uymalıdırlar. Starbase şehrine ne 
mi, yoksa tamamen doğal Cameron County, olacağını gelecek bize 
yaşamı yok mu edecek? yürürlükteki yasalara uygun gösterecek ve bu kararla 
Bunlar daha sorulardan olarak uygun dilekçeleri birlikte modern geleceğe bir 
birkaçı. Ama Elon Musk'ın işleme alacaktır." Öte adım daha yakın, gezegenler 
daha önceden çevre dostu yandan SpaceX, bugüne arası ulaşım için de yeni bir 
şeyler yaptığı için bu kadarki 'en yüksek itici dönemin başlangıcı haline 
şehride doğa ile adapte gücüne sahip fırlatma gelebilir. 

Geleceğe Bir Adım STARBASE

Ömer Koray YILDIRIM
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dünyasına yerleştirdiği Walter Elias “Walt” 
“Alice Comedies” 'i çekti. Bu Disney 5 Aralık 1901 yılında 
serinin ilk birkaç filminin Chicago Illinois'de dünyaya 
animasyonunu kendisi gelmiştir. Kendisi Flora 
yapmış ve canlı sahneleri Disney ve Elias Disney'in 
kendisi yönetmiştir. Alice oğludur. Üç erkek, bir kız 
Comedies sinemalarda kardeşi vardır. Walt 
gösterildiği sırada, Walt karikatür çizmeyi, kostümler 
meslektaşı olan Ub Iwerks'i giymeyi ve insanları 
yeni Disney Stüdyosu'na eğlendirmeyi severdi. Daha 
katılması için davet etti ve gençken bu ilgisinin ve 
böylece Ub Iwerks de ekibe yeteneğinin peşinden 
katıldı. Iwerk'in ekibe gitmiştir. Gençken sanat 

York'taki Colony Prensesler ve Yedi Cüceler katılmasıyla 1924 yılında dersleri almış ve okul 
Sineması'nın müdürü hakkında “ Peri Walt çizim yapmayı bıraktı. dergileri için karikatürler 
göstermeyi kabul etmiş ve masallarındaki tüm Walt hepimizin çizmiştir. 1919-1920 yıllarına 
böylelikle dünya Mickey ile karakterler arasında en çok bildiği ve sevdiği Mickey'i geldiğimizde Walt Kansas 
tanışmıştır. Mickey çok kısa Pamuk Prenses'i severdim ve Kaliforniya'ya döndüğü bir City'de küçük bir gazete 
bir sürede çok büyük bir ün ilk uzun metrajlı filmimi tren yolculuğunda ofisinde tiyatro reklamları 
kazanmıştır. 1929 yılına yapmayı planladığımda, o yaratmıştır. Walt Mickey'i üzerinde çalışıyordu. 
gelindiğinde Mickey artık kaçınılmaz olarak büyük yuvarlak kulaklı, kıpır Reklamlar için çizim yaparak 
kabul görmüş bir gişe yıldızı kahramanım oldu.” demiştir.kıpır bir fare olarak hayal masasını bedavaya 
haline gelmişti ama Pamuk Prenses ve etmiş ve adını Mortimer kullanabiliyordu. 
hayranları daha çok Mickey Yedi Cüceler'in maddi koymak istemiş ancak sonra Ardından ilk 
istiyordu böylece Mickey başarısıyla Walt 1938'de bu isim değişmiş ve yerini stüdyosu olan Laugh-O-
ürünleri çılgınlığı başladı. muhteşem animasyon artık hepimizin bildiği gram Films 'i kurdu. Bu 
Artık o çok sevdiğimiz fare stüdyosunu kurmaya karar Mickey almış. Walt baş stüdyoyla amacı “ara 
şemsiyeler, saatler, oyunlar, verdi. Stüdyo, 1940 yılında animatörü ve Mickey'nin doldurmak” için kullanılan 
telefonlar gibi birçok Burbank, Kaliforniya'da tasarımcısı olacak olan Ub kısa filmleri geçip ülke 
yerdeydi. Mickey'nin açılmıştır ve asıl amacı Iwerks'e danışmış ve hemen çapında gösterilebilecek 
başarısıyla Disney Stüdyosu animasyon filmlerin ilk Mickey Fare çizgi filmi animasyon filmleri 
büyümeye başladı ve daha prodüksiyonunu yapmaktı. olan Plane Crazy(1928) üretmekti. Ancak yaptığı 
çok Mickey çizgi filmleri Ancak zamanla stüdyo, canlı kanserinden vefat etmiştir. küçük demeden herkesi üzerinde çalışmaya birkaç uyarlamadan sonra 
yaratmaya başladılar. Tabi ki çekim filmlerin Walt'ın yokluğunda Woolie ekranlara kilitlemeyi başlamışlardır. Iwerks ilk stüdyo iflas etti. 1923 yılında 
bu kadar popüler bir prodüksiyonunu da Reitherman filmin başarmışlardır. Walt üretilen Mickey Fare çizgi Walt Hollywood'a taşındı ve 
karakter yalnız kalamazdı. kapsayacak şekilde tamamlanmasına rehberlik Disney'nin gelişiminde filmi Plane Crazy'yi tek o yılın sonlarına doğru hem 
Ve böylece Mickey'e gelişmiştir. Günümüzde 18 etmiş ve The Jungle Book  büyük rol oynadığı başına animasyon haline iş ortağı hem de kardeşi olan 
maceralarında eşlik edecek hektarlık bir alanı prömiyerini Hollywood'un animasyon film sektörü gün getirmiştir. Ancak hiçbir Roy Disney ile ilk gerçek 
olan arkadaşları da ortaya kapsamakta ve dünya dünyaca ünlü Grauman's geçtikçe daha da gelişiyor. dağıtımcı, bağımsız bir stüdyolarına geçti. Burası 
çıktı. Mickey'nin kız arkadaşı çevresindeki Disney ekibinin Chinese Theatre adlı Walt Disney'in miras prodüktörün yarattığı bu aylık 10 dolara kiraladıkları 
olan Minnie Fare de Mickey tamamı için genel merkez salonunda yapmıştır. Bu bıraktığı Disney dünyası gün karakterlerle riske girmek vitrinli bir emlak ofisinin 
gibi Steamboat Willie'de olarak kullanılmaktadır. yeni animasyon devasa bir geçtikçe daha da genişliyor istememiş. Ama Walt arka odasında olan bir 
çıkış yapmıştır. Ardından Walt ölümünden uluslararası hit haline ve birçok insanın yüreğine yılmamış ve “konuşan film” stüdyoydu. Ayrıca dış mekân 
Pluto, Donald ve Goofy de önce son bir şahesere gelmiştir ve Walt Disney dokunmaya devam ediyor. çağının başlamasıyla çekimleri için de küçük bir 
Mickey'e katılmıştır. imzasını atmıştır. The tarafından “Çizgi film animasyonu, Mickey'nin bir nehir yer kiralamış ve 200 dolarlık 
1937 yılında Disney'in ilk Jungle Book'u(1967)  Walt mükemmelleştirilen dünyanın her yerinde her gemisindeki bir kamera almışlardır. 
uzun metrajlı animasyonu 1930'ların ortasından beri animasyon sanatının artık yaştan insana, keyif ve bilgi maskaralıklarıyla senkronize Walt'ın da sık sık değindiği 
Pamuk Prenses ve Yedi Disney animasyonuna kalıcı bir sanat formu olduğu getirebilecek bir hikâye edilmiş müzik ve ses gibi burası Kaliforniya'daki 
Cüceler  uzun uğraşlar uyarlamak istiyordu ve anlaşılmıştır. Walt'ın anlatımı ve görsel eğlence efektleri içeren Steamboat ilk  animasyon stüdyosuydu. 
sonucu çıkış yaptı ve hem sonunda isteğini ölümünden bu yana Disney ortamı sunuyor.” Walt Willie'ye(1928) başlamıştır. Bu stüdyoda, sessiz 
eleştirmenler hem de gerçekleştirdi. Ancak çok büyümüş ve yapılan bir Disney Mickey Fare çıkış filmi olan bir kısa animasyon serisi 
izleyenler çok sevdi. prodüksiyonun ortasında 15 sürü animasyonla büyük       Melis Ceren BAYRAKSteamboat Willie'yi, New olup canlı bir kızı animasyon 

Walt Disney, Pamuk Aralık 1966'da gırtlak 

Animasyon Ustası Walt Disney

23 Nisan 1920, Ulu babalarını bekliyordu. Kimi bey babalarına sonsuz bir 
Önder Mustafa Kemal elma şekeri yiyor, kim eline minnet duyuyordu.
Atatürk biz çocuklara kırmızı bir balon almış ona Yıllar geçti ilk 23 
dünyada eşi benzeri olmayan gökyüzünü gezdiriyordu. Nisan'ın üzerinden ve yıllar 
özel, unutulmaz bir armağan Mustafa kemal Atatürk geçti Mustafa Kemal 
verdi. Türk çocuklarının, kürsüye çıktı ve etrafı derin Atatürk'ün küçük hanım ve 
dünya çocuklarının bir bir sessizlik kapladı. Bu beylere seslenişinden. Onlar 
bayramı vardı artık. Mustafa sessizlik ıssız olanlara hiç büyük insanlar oldu ve 
Kemal her fırsatta dile benzemiyordu. Bu sessizliğin bizlerin meşalelerini 
getirirdi çocukları ne kadar bir kalbi vardı ve bu kalp tutuşturdu. Şimdi bu güzel 
çok sevdiğini ve her birini coşkuyla atıyordu. “Küçük bayram bize, asla elimizden 
evladı gibi gördüğünü, Hanımlar Küçük Beyler!” alınamayacak bir hatıra 
hissettiğini. O bir babaydı ve dedi  Mustafa Kemal. Onlara oldu. Hatıramıza sahip 
çocuklarını tüm kalpleriyle okulu, istikbali anlattı. Her çıkacağız Atam. Bu sene de 
kucaklayabilecekleri birinin yüreğine cayır cayır 23 Nisan'ı coşkuyla 
kocaman, güzel ve bir o yanan birer meşale kutlayacağız. Gerek 
kadar özel, dünyada eşi yerleştiriyordu. O küçük evlerden, gerek milyonlarca 
benzeri olmayan bu biricik hanımlardan Sabiha küçücük yürekten. Sen rahat 
bayramı hediye etti. GÖKÇEN ilk kadın pilot uyu ATAM! Meşalen ilelebet 

İlk bayram sabahı, oldu. O küçük beylerden bizlerde ve kalbimizin en 
meydanda bir sürü kız, erkek Sadi IRMAK Türkiye'nin il derininde. Seninle ve 
ve bir sürü heyecanla atan Ordinaryüs Profesörü oldu. güvende… 
taze yürek. Herkes Ata'yı, Ve nice küçük hanım, küçük         Nehir GÖNÜL

MEŞALEN İLELEBET BİZLERLE

Bütün canlılar 
yaşamak için enerjiye ihtiyaç 
duyar ve bunu da hücre 
içerisinde gerçekleşen bir dizi 
kimyasal reaksiyon sonucu 
elde ederler, buna solunum 
denir. Solunum iki türde 
görülür: oksijenli solunum ve 
oksijensiz solunum. Kimi 
canlılar oksijeni kullanarak 
besin parçalayıp enerji elde 
ederken kimisi oksijensiz bir 
biçimde bu işlemi 
gerçekleştirir. Biz insanlar, 
oksijenli solunum yaparız ve 
oksijeni havadan nefes alma-
vermeden oluşan istemsiz 
çalışan eylemle alırız. Bu 
nedenle, nefes almak 
insanoğlu yaşamı için 

gerçekleşebilecek kalıcı bir partikülün buluşu için Dr. zorunludur ve nefessiz 
hasara engel olmak için ideal. Kheir'a ilham oldu.yaşamak imkânsızdır. Boston 

Boston Çocuk Buluşun medikal, Hastanesi'nden bir grup bilim 
Hastanesi'nin kardiyoloji askeri, özel sektör gibi adamı, geliştirdikleri mikro-
departmanında çalışan ve alanlarda potansiyel kullanım partikülle imkânsızı 
projeyi başlatan Dr. John alanları mevcut. Hastalarda başardılar ve nefes alma 
Kheir'ın, ileri seviye zatürre akciğer inflamasyonu ve yetisine sahip olmadan 
teşhisi ile yoğun bakımda yetmezliği sırasında nefes yaşamanın formülünü 
yatan bir hastası alışverişinde, ihtiyaç buldular.
bulunuyordu. Kızın nefes durumunda askeri nedenlerle Bilim adamları, 
alma tüpü yoktu, aynı anda suyun altında uzun süre geliştirdikleri mikro-
akciğer kanaması (akciğerin durabilme, zehirli gazlardan partikülle en büyük medikal 
kanla dolması) geçiriyordu. yüz maskesi olmadan buluşlardan birine imza 
Kalp krizi geçirmeye kaçınabilme gibi durumlarda attılar. Kişinin damarlarından 
başlamasıyla doktorlar kullanılması planlanan mikro-kan akışına enjekte edilerek 
hastanın akciğerinde bulunan partikül, medikal alan için çok çok kısa bir sürede oksijen 
kanı dışarı pompalayarak büyük bir önem taşıyor.verebilen bu partikül, nefes 
nefes almasını sağlamak için KAYNAKÇA: alma eylemi engellendikten 
çalışmalara başladılar. 25 https://www.biomedya.com/veya durduktan 30 dakika 
dakikalık çabaya rağmen nefes-almadan-yasamayi-sonrasına kadar canlıyı 
oksijen yetmezliğinden dolayı saglayan-oksijen-partikulu-hayatta tutma özelliğine 
beyin hasarı geçiren kız icat-edildi sahip. Bu süre, kalp krizini 
hayatını kaybetti. Bu da,      Nisa KAPLANERönlemek ve beyinde 

Nefes Almadan Yaşamak
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müzik dinlemek de insan vermeye yardımcı olmak çalmak hiperaktivite sorunu Aileler her zaman 
psikolojisi üzerinde etkilidir. müziğin sihrinin ile karşı karşıya olan bir çocuklarının derslerinde 
Müziğin beynin ruh halini, etkilerinden bazılarıdır. Tüm kişinin dikkatini daha çabuk başarılı olmasını isterler ve 
duygu durumu düzenleme ve bunların yanında Edirne'de toplamasını ve bir şeye bu nedenden dolayı da 
dikkat üzerinde etkileri bulunan sağlık müzesinde odaklanmakta kendini sosyal ve sanatsal alanlar 
vardır. Osmanlı zamanlarında da geliştirmesini sağlar. geri planda kalmış olur. 

Müzik aslında müzik ile tedavi yapıldığının Günümüzdeki ve geçmişteki  Müzik geri planda kalan 
bilinenden daha da etkilidir bilgisine sahibiz. başarılı şarkıcı veya alanların başında gelirken 
ve birçok alan ile ilişkilidir. Müzik yüzyıllardır müzisyenlerin bazıları insanın psikolojisi ve 
Müzik terapisi stres ile başa insan sağlığı için kullanılan hiperaktivite ve dikkatsizlik gelişiminde de en etkili 
çıkmak için kullanılan bir yan etkisi olmayan bir sorunu olan kişilerdir ve bu faktörlerden biridir. Küçük 

müzikte bulabilirler. Müzik sorunlar ile başa çıkmanın 
tedavi yöntemidir ve birçok ilaçtır. sorunlarıyla müzik sayesinde yaşta bir enstrüman 

ile ilişkili olan insanların en kolay ve masrafsız yolu ve 
psikolojik sorunda tedavi Odaklanma sorunu yaşayan başa çıkıp başarıya çalınmaya başlanması, 

ders başarılarında yaklaşık sonu başarıya çıkan fakat 
olarak kullanılır. Hafızayı ve hiperaktivite sorunu olan ulaşmışlardır. müzik ile ilgili bir eğitim 

%50 oranında bir artış çok kullanılmayan, 
güçlendirmek, uyku bireylerin çoğu bu sorun ile Çocuklarının alınması gibi faktörler bir 

görüldüğü kanıtlanmıştır. kullanılması gereken bir 
sorunlarını azaltmak, müzik sayesinde başa derslerinde başarılı olmasını insanın gelişiminde çok 

Müzik; birçok insanın yoldur. 
motivasyonu arttırmak, kilo çıkarlar. Bir enstrüman isteyen aileler de yardımı büyük bir rol oynar. Ayrıca 

kurtarıcısı, psikolojik Sinem DEMİRALP

Müziğin İnsan Üzerindeki Etkileri

40-65 muharebeye hazır uçak yaklaştı. 
Mısır: 10.000-20.000 Piyade İSRAİL KARŞI 
,50-80 Tank , 30-35 savaş uçak SALDIRISI
Irak: 3.000 Piyade, 20-30 Mısır'ın Tel-Aviv'e 30 
Tank, 40 tane muharebeye kilometre kadar 
hazır uçak yaklaşmasından sonra İsrail 
Ürdün: 6.000 e yakın Piyade genelkuramayı Negev bölgesini 
Suriye: 3.000 e yakın Piyade ele geçirmek için 2.000 civarı 

çekmekteydiler. Mısır'daki bir Lübnan 2.000 e yakın Piyade piyade ile 2.500 kişilik Mısır 
İngiliz subay konuyla ilgili şöyle Suudi Arabistan : 1.000 e yakın ordusuna karşı taarruza geçti Ve ilerleyen günlerde 
diyor”Araplar Filistin'i o dört Piyade fakat ağır zayiatlardan sonra Beerşeba da İsrail'in eline geçti.
hafta içerisinde kaybettiler.” 4 MISIR TAARUZU ilerleyiş durdu. Aynı zamanda HOREV 
haftalık ateşkes sonucunda İlk taarruz Mısır İsrail Hava Kuvvetleri kod adı OPERASYONU
taraflar masada anlaşamayınca tarafından Negev bölgesini ele “Pleshet” olan ve Mısır'ın hava Yoav operasyonun 
İsrail dört cepheden karşı geçirmek amacıyla General üslerini hedef alan İsrail'e, Sovyet uydusu olan Osmanlı devamı niteliğindeki Horev 
taarruz başlattı ve Mısır'ı Ahmed Ali tarafından başladı operasyonuna başladı. Çekoslavakya'daki Skoda İmaparatorluğu'nun Orta operasyonu İsrail kuvvetlerinin 
Filistin'den tamamen çıkardı. fakat koordinasyon eksikliği ve Operasyon sonucu İsrail hava fabrikalarından çok büyük Doğu'dan çekilmesinin Gazze şeridine saldırması ile 22 
Suriye'ye karşı üstünlük sert İsrail direnişinden dolayı üstünlüğünü garantiledi ve miktarlarda silah satımı yapıldı. ardından bölge İngilizlerin Aralık'ta başladı. Bir 
sağlayamadı. Lübnan'ın ise %15 taarruz başarısızlıkla Mısır'ın taarruz gücünü yok Bu silahlar 1. Arap İsrail verdiği sözlere rağmen Britanya Tamila'daki Mısır 
inden fazlasını işgal etti. 15 sonuçlandı. Aynı zamanda etti. Arap Lejyonu'nun Batı Savaşında kilit rol mandası altına girdi. Bölgenin garnizonlarının iyi bir şekilde 
Temmuz'da ise 2. ateşkes ilan Mısır Hava Kuvvetleri Tel- Şeria'ya olan taarruzu sonucu 1. oynayacaklardı.  Britanya kontrolüne girmesinin koordine olamamasından 
edildi.Aviv'deki havaalanlarına eş İsrail Tugayı geri çekildi ve ağır I. Dünya Savaşı'ndan akabinde çok büyük miktarda mütevellit İsrail birkaç gün 

YOAV OPERASYONUzamanlı başarılı operasyonlar bir muharebeden sonra Kudüs bu güne artan gerginlik ve Yahudi göçü almaya başladı. II. içerisinde bölgeyi ele geçirdi. 
2. ateşkesten de sonuç gerçekleştirdi. 2. Mısır hava Arap Lejyonu'nun eline geçti. İngilizlerin bölgeden çekilmesi Dünya Savaşı'nın ardından Ve ana Mısır ordusu çembere 

çıkmaması sonucunda General operasyonunda ise İsrail'in Lübnan ve Suriye'nin sonucunda İsrail'in  gelen Decolonization akımı ile  alındı. Bozgunun farkına varan 
Yigay Allon önderliğinde Yoav uçaksavarlarından ötürü gerçekleştirdiği taarruzlarda ise bağımsızlığını ilan etmesinden beraber Britanya Mısır hükümeti 24 Şubat'ta 
operasyonunu başladı. başarısızlıkla sonuçlandı. Bu cephe hattı kayda değer bir sonra Arap Koalisyonu (Mısır, sömürgelerinden çekilmeye barış imzaladı. Mısırı Lübnan, 
Operasyona ağır topçu ve yakın operasyon sonucunda Mısır değişime uğramadı. Savaş Ürdün, Suriye, Irak ve Suudi başladı. Suriye, Irak ve Ürdün takip etti. 
hava desteği ile desteklenmiş 3 Hava Kuvvetleri çok sayıda Arapların lehine iken Birleşmiş Arabistan) sonrasında Lübnan Bu durum bölgede güç Savaşın sonucunda İsrail 
piyade tümeni katıldı. Buna pilotunu ve Spitfire taarruz Milletler 4 haftalık ateşkes İsrail'e savaş ilan etti. Savaşın ve otorite boşluğunun bugünkü sınırlarının çoğunu 
karşın Mısır'ın 15.000 piyadesi uçağını kaybetti. 2. Mısır kara istedi. Bu 4 haftalık ateşkes sırasında ülkelerin askeri oluşmasına sebebiyet verdi. elde etti ve Ürdün Batı Şeriya'yı 
bulunmaktaydı. Operasyon 15 taarruzunda ise ağır kayıplara sırasında İsrail'e savaşı kapasiteleri:Birleşmiş Milletler'in kararı ile ele geçirdi. Barış imzalanmıştı 
Ekim'de saat 15.30'da başladı. rağmen Mısır Kibbutz'u ele kazandıracak Skoda yardımı İsrail: 35.000- 40.000 Piyade, bölge ikiye bölündü. fakat yeni savaşlar daha 
Operasyonun ilk 14 gününde geçirdi ve bu taarruz yapıldı Araplar ise birlikler 50 den fazla Tank (savaşın Amerika'daki Yahudi lobisi ve şimdiden ufukta görünüyordu.   
Mısır Gazze ve Musevi'yi sonucunda ise 1. Mısır ordusu arasındaki organizasyonu başlangıcında sadece 3 Sovyetler'deki Yahudilerin 
kaybetti. Tel-Aviv'e 30 kilometre kadar sağlamada halen güçlükler Sherman Tankı bulunuyordu), komünist olacağı düşüncesi ile 

1.ARAP İSRAİL SAVAŞI

Mehmet Han ATALAY

Erteleme bir işin yapılması gerektiğini bilmek fakat o işi eyleme geçirmemek olarak tanımlanır. Yapısal ve sistematik erteleme 
olarak ikiye ayrılır. Yapısal erteleme bireyin yapacağı işin farkında olmaması veya o işi yapmayı kesin bir şekilde reddetmesidir. Örnek 
olarak bireyin banka ya da fatura  ödemelerini reddetmesi verilebilir fakat buna neden olan şey parasal durum veya maddiyat değildir. 

Bunun nedeni o ödemeyi yapınca hissedeceği kayıptır. Sistematik 
erteleme ise yapacağı işin farkında olması ama onun yerine beynini 
meşgul edeceği farklı ve gereksiz eylemleri gerçekleştirme isteği 
anlamına gelir. Örneğin bireyin çalışması gereken bir sunumu veya 
okuması gereken önemli bir makalesi var fakat bu eylemleri 
gerçekleştirebilmesi için gerekli sistematik bilgiye sahip değil, işte  
bu durumda sistematik erteleme görülür.  Çünkü beyin sunuma 
çalışmaya veya makaleyi okumaya değil işten nasıl feragat edeceğini 
düşünür ve aslında yapılması kesin olmayacak eylemleri yapmaya 
başlar. Çoğu zaman bunu bizim bilgimiz olmadan yapar.

Yine ertelemenin doğurduğu, başarının önündeki büyük 
engellerden olan  ve duyguları idare edememekten kaynaklanan 
bulguya erteleme hastalığı denir. Genellikle erteleme hastalığına 
yakalanmış ve bunun farkında olmayan bireyler bulunuyor çünkü 
bulunduğumuz durum söz konusu olduğunda "sonra yaparım " 
demek elbette ki daha kolay oluyor. Bunun yanında sahip olduğu 
böylesine kötü bir alışkanlığının farkında olup bur durumu 
değiştirmek isteyen bireyler de mevcut.

Erteleme hastalığına yakalanması kolay ama kurtulması zor 
olduğundan, bununla ilgili araştırma yapmanın yararlı olabileceğini 
düşündüm ve araştırmalarım sonucu elde ettiğim en nitelikli 
kaynağın, erteleme hastalığının ustaca kaleme alındığı John 
Perry'nin yazdığı "Erteleme Sanatı " adlı yapıtını fark ettim. 
Öncesinde bir makale olarak yazılan eser sonrasında kitaba 
çevrilmiştir. Perry bu eserinde ertelemenin bir hastalık değil sanat 
olduğundan bahseder. Yani tek erteleyicinin siz olmadığını fark 
edersiniz ve bu biraz olsun içinizi rahatlatmaya yeter. Kitapta geçen 
ve beni en çok etkileyen cümlelerden biri John'un kendisine 
söylediği  "En önemli başarısızlığım ertelemedir." sözü oldu çünkü 
hayatımızda karşılaştığımız başarısızlıklarımız veya yaptığımız 
hatalar bizi daima ileriye götürür. Aynı şekilde ertelemenin bir 
başarısızlık olduğunun bilincinde olmak ve başarısızlıklarımızın 
aslında ilerideki tecrübelerimiz olacağının farkına varabilmek bile 
kendimiz için attığımız önemli adımlardan olacaktır.

Sonuç olarak ertelemek, irademizi kullanabildiğimiz anda 
hastalık değil sanata dönüşür. Bu sanat kendini yönetebilme 
sanatıdır. Birey ancak kendi benliğine sahip çıkarsa başarıya ulaşır 
ve kuşkusuz bu başarının en doğru olanıdır.              Zeynep FİDAN

Erteleme Sanatı
Evettt, serinin bir 

başka bölümünde daha hoş 
geldiniz diyorum. Bugünkü 
müze için çok heyecanlıyım 
çünkü sanırım sanatımın 
değer görebileceği bir yer 
buldum sonunda!  Yani Kötü 
Sanat Müzesi (MoBA). Şakayı 
bir yana bırakıp tanıtıma 
başlıyorum o halde.  
Massachusetts'te bulunan The Museum of Bad Art (MoBA), 
kurulduğu 1993 yılından beri koleksiyonuna kötü sanatları  
katmaya devam ediyor. 

Bir antika koleksiyoneri olan Scott Wilson'ın 
bugünlerde ikonik bir esere dönüşen Lucy in the Field with 
Flowers tablosuna çöpte rastlamasıyla ortaya çıkan kötü 
sanat müzesi kurma fikri, arkadaşlarının Wilson'ı 
cesaretlendirmesiyle üç ayrı galeride hizmet veren büyük bir 
müzeye dönüşmesini sağlamış. Toplam 600 eser sergilenen 
müzede, “göz ardı edilemeyecek kadar kötü” sanat eserleri 
serileniyor. Kuruculardan olan Marie Jackson müzeye 
gönderilen 10 eserden 9'unun “yeterince kötü “olmadığını 
söyleyerek geri çevirdiklerini söylüyor. Müze, kötü sanat 
koleksiyonuna çocukların çizdiği resimlerin alınmadığını da 

belirtmiş.
Sanatçıların kendi 

eserlerini de bağışlayabildiği 
müzenin koleksiyonu Google 
Open Gallery'den de 
gezinebilirsiniz. Eğer yolunuz 
düşer ve gitmek isterseniz diye 
belirtmiş olayım girişler 
ücretsizmiş. Gönlünüzce kötü 
sanatın tadına varabilirsiniz! 
Yazımı burada noktalıyor ve 
herkese sağlıklı günler 
diliyorum.      

KÖTÜ SANAT MÜZESİ

Eylül OSMANCIKOĞLU
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bilinmez ancak solo gitarist Mensch ve Burnstein'ın grup yeni dostlar edinmeye tarafından çevrelenmiş bir Metallica, başlangıçta 
boşluğunu aynı Metallica gibi  baskıları ile turnenin geri devam ederek, yeşil dolarların halde sahneye gidiyordu. Hiç 1981'de Los Angeles, 
San Franciscolu  metal grubu kalanı yeniden düzenlendi ve büyüsüne kapılıp, thrash kimse onunla konuşamıyor Kaliforniya'da kurulan efsanevi 
olan Exodus'ta çalan Kirk Cliff'in zamansız ölümü bir köklerine ihanet ettikleri hatta yaklaşamıyordu bile. bir metal grubudur. Metal 
Hammett ile doldurdular. kenara atılıverdi. ithamlarının önünü kesebildi. Grubun yol ekibindeki müziğin şu ana kadarki en 
Hammett'in çalışında Avrupa Metallica, toplanmaya 1991'in ilkbaharı boyunca süren elemanlar dahi, bu esnada ona popüler ve en sevilen 
tarzı yoğundu, melodik, hızlı, karar verdi ve Flotsam & mix ve yapım çalışmasına ulaşamıyor ve türlerinden biri olan; thrash'in 
saldırgan ve teknikti. Bu Jetsam'ın  en genç basçısı ve başladılar. Sade bir şekilde konuşamıyorlardı ve bu durum yaratıcılarıdır. Metallica, 
yüzden de Metalicca'ya yeni bir büyük bir Metallica hayranı "Metallica" adı verilen albüm 12 Lars'ın egosunu, artık kontrol dünyanın dört bir yanındaki kırıklığına uğratmasının etkisi 
hava getirdi, belirli putları yıktı. Jason Newsted'i kadrosuna Ağustos 1991'de piyasaya altında tutamadığı şeklinde milyonlarca insana heavy metal büyüktü. 'Until It Sleeps' ve 
Ve sonuda Zazula(müzik katmıştı. Newsted, aslında verildi. Metallica'nın o güne yorumlanıyordu. Kendini Tanrı müzik türünü dinlemek için 'Mama Said' isimli parçalar 
yapımcısı)grubu mayıs ayında grubun basçısı olmasının kadar yaptığı en ticari albümdü, olarak gördüğünü söyleyen ilham veren bir oluşumdur. göze batsa bile albümün 
Music America Recording ötesinde, besteci, söz yazarı ve gerçi hala sertti ama artık insanlar bile vardı. Bu arada Ancak her büyük isim gibi genelinde kendini öne çıkaran 
stüdyolarına soktu. Grup altı menajer gibi çalışarak gruba uçlarda değildi. Beşinci birçok ünlü heavy metal grubu, Metallica'nın da oldukça uzun parça yoktu. Birçok hayran 
haftada albümü kaydetti. liderlik de yapıyordu fakat albümdeki ana fikir, daha sade kendi orijinal çizgilerine ve ve çetrefilli bir geçmişi var. bunu Metallica'nın batışı olarak 
Kapakta  kan gölünün içinde Metallica ile, içinde bulunduğu soundlar oluşturmaktı. Sözleri geleneksel heavy metal Metallica'nın uzun gördü. Albüm bu gelişmelerin 
duran bir balyoz  vardı ve indie ortamdan  daha ticari açısından ise bu albüm, James kalıplarına geri dönüş serüveni Lars Ulrich'in kendi yanı sıra, hard rock ve heavy 
grubun ilk albümü "Kill 'Em duruma yükselme şansını Hetfield'in belki de en derin içindeyken Metallica bunun grubunu oluşturmak metalin karışımına sahip 
All" 1983'de piyasaya çıktı. yakaladığını hissediyordu ve bu anlamlar içeren çalışmasıydı. tam tersini yapıyor, yeni istemesiyle başlıyor. senkronik bir eserdi ve zamanla 
Basın ve eleştirmenlerin kesinlikle  kaçırılacak bir fırsat Hassas ve duygusal yapı, önceki arayışlara doğru yelken Kararından emin olduktan en iyi rock albümlerinden birisi 
bazıları,  bu tarza çok değersiz  değildi. Daha sonra Metal somurtkan ve korkutucu açıyordu. Belki de Metallica'yı sonra yerel bir gazeteye ilan olarak kabul edildi.
ve lüzumsuz bir müzik örneği Church ile birlikte çalmak üzere görünüşünün altına ustaca metal efsanesi yapan buydu?veriyor. Oldukça ilgi çekici Kasım 1997 de çıkan 
olarak baktı ama bu müziğin iyi Amerika'ya döndüler. Bu gizlenmişti. Ve 'Nothing Else Beş yıllık uzun bir dönütler almasının yanında bir "Reload" albümü ise "Load" 
bir tepki  de aldığı kuşkusuz. konserler Jason Newsted için Matters' 40 parçadan oluşan aradan sonra 6 Haziran sabahı tanesi hepsinin özelliklerini albümünün peşinde bir devamı 
Albümün ruhu inanılmaz bir sınav olacaktı. Çünkü yaylı çalgılar ile desteklenmişti, yeni albümleri olan "Load"u solduruyor. Aldığı en ilginç gibi. Albümde öne çıkan 
süratte ve durdurulamayan Amerika'da, Metallica'nın en bir aşk şarkısı anlamını çıkaran Metallica, hayranlarını başvuru ise sonradan grubun parçalar 'The Memory Remains' 
gücteydi. Çoğu parça No Life tanınan ve sevilen elemanı taşıyordu ve her ne kadar sert hayal kırıklığına uğrattı. Stil, ana vokalisti olacak olan 18 ve 'Devil's Danse'. Artık grubun 
demosundan alınmıştı ama Cliff'di. Fakat gelen eleştiriler bir görünümde olsa da imaj, logo, tarz, hırs… kısaca yaşındaki  James Heltfield dinleyicisi ciddi olarak küstü ve 
yeniden uyarlanamış ve neyse ki olumlu oldu. Bazı yaşadıkları acıyı temsil Metallica'yla ilgili eski olan her oluyor. Lars, bir demo şarkı Metallica yeni ve daha genç bir 
değiştirilmiş bir hava  katılmıştı eleştirmenler için ise Cliffsiz bir ediyordu. Hetfield'in içinde şey değişmişti. çıkarmak için bir sürü söz dinleyici kitlesine sahip oldu.
içlerine. Çok da uzun olmayan Metallica, artık eskisi ile aynı bulunduğu duygu Albüm sonrası yapılan almasına rağmen ortalıkta Metallica'nın yeni 
bir aradan sonra Master Of değildi. O; grubun kendine yoğunluğunun aksine grubun eleştirilerin odak noktası ikisinden başka kimse olmuyor. albümü "Garage Inc." 1998de 
Puppets 1986'da piyasaya çıktı. özgü niteliklerin, özgür ruhun, diğer üç elemanı boşanmaya Metallica'nın tüm metal Bunun üzerine hem bass hem piyasaya sürüldü. Double 
Ve uzun bir süre Metallica soytarılığın, eğlencelik yanının doğru gidiyorlardı ve bu onları dünyasına sırt çevirdiği de diğer gitarları çalması için albümde grubun eski ve yeni 27 
denildiğinde akla gelen albüm ta kendisi idi. Ancak olumsuz psikolojik olarak kötü yönündeydi. Albüm, Lloyd Grant ile karşılaşıyorlar. cover parçası bulunuyor.
olarak bilindi. Eleştirilere göre eleştiriler olumluların yanında etkiliyordu, yani bu albüm için Metallica'nın önceki 5 Daha sonra maddi yetersizlikler Metallica, yeni albüm 
bu trash akımına çakılan son okyanustaki su gibiydi. Bu hala Metallica'nın en derin albümü albümünden tamamen farklı nedeni ile ilk demo şarkıları arayışına başlamıştı ve 
çiviydi, Metallica'nın indie türü tartışmalı bir konu olmasına diyebiliriz. tarzda bir albüm olduğu için olan Hit the Lights şarkısını bir hayranlarının gözündeki bitmiş 
ile olan tüm bağını koparmıştı. rağmen Metallica için Amerika Albümün gerçek sınavı dinleyici tarafından garajda kaydediyorlar. Metallica izlenimini bitirmeyi 

Grup birbirine konserini ucuz atlattı gerçekte sokaktaki hayranların beğenilmiyor. Load albümünün Elindekilerin bilincinde olan planlıyorlardı. Birlikte Master 
bağlanmıştı ve ayrılamaz bir diyebiliriz. Çünkü Jason vereceği tepkiye bağlıydı çünkü çıkışıyla, grubun dinleyici üçlü yeterince iyi bir ortama of Puppets ve öncesi sounduna 
bütün olmuştu, turnelere Newsted ile olan ilk İnglitere sürekli para hırsına kitlesinin de ikiye ayrıldığını sahip olmadıkları halde dönmeyi planlamışlar ve 
çıkmışlardı. İngiltere turnesi konseri tam bir faciaydı. Jason  kapıldıkları, artık müziği söyleyebiliriz: Eski Metallica ve şarkının demosunu çıkarıyor. röportajlarda hayranlarına 
henüz tazeyken Metallica, kesinlikle Cliff'in gölgesinde önemsemediklerini ve Yeni Metallica. Yeni Metallica Sonra gittikleri bir konser ikinci  facia yaşatmayacaklarını 
İskandinavya'ya yönelmişti. kalmıştı grubun uyumu yoktu benzerlerini söyleyen hayran artık yalnızca parayı ve şöhreti sırasında kendisinden önce dolaylı yoldan da olsa 
Kopenhag'a giderlerken tur çünkü iki gitarist eş  zamanlı mektupları geliyordu. Ve düşünüyordu. Yedi-sekiz yıl çıkması gereken grubun söylemiştiler. Ve bu albüm 
otobüsleri, küçük bir hareket etmiyordu. Lars albümde yer alan parçalar, önce gerçekten bir metal sahneye çıkmaması sayesinde gerçekten de iyi eleştiriler aldı, 
Danimarka kasabası olan fotoğrafçılara poz verirken onların beklediklerinden biraz grubuydular, ama bunun tüm gece Metallica'ya ait insanlar Metallica'nın 
Ljungby yakınlarında, buzlanan ritim kaçırıyordu. Konserler daha farklıydı. Ağustos ayında, yanında "Metallica" albümü ile oluyor. Bu konserden sonra ölmediğine, hala sevdiği tarzda 
yolda kaymış ve şarampole bittikten sonra Metallica yeni hayranları albümün tanıtım başladıkları bir değişim gerçeği üzerinde çalıştıkları demo müziği yapmaya devam 
yuvarlanmıştı. Otobüstekilerin bir albüm hazırlığına başladı. konseri için çok de vardı. Ve bu değişim de albümü bitirdiler. Ve grupta ettiklerine inanıyordu. 
çoğu hafif yaralar, ezik ve Önce 'Harvester Of sabırsızlanıyordu. "Load" albümüyle müzisyen eksikliği problemi Herkeste olan umut ışığı 
sıyrıklarla kurtulurken Cliff Sorrow'  piyasaya verildi."...And Ancak ilk günlerin tamamlanmış oldu. Bu albüm yine ve yine baş gösterdi. Yeni parlamaya devam ediyordu.
Burton, henüz 24 yaşındayken Justice For All" ise  1988'de ardından sahneye alışan hala sertti fakat artık içinde ruh vokalist ve gitarist Mustaine Metallica, 40 yılı aşkın süredir 
orada ölmüştü.  İlk tepkileri şu piyasaya verildi. Ancak grubun verdiği izlenim değişti. ve hırs yoktu. "Load"un alkol problemi yüzünden kendi müzik ile uğraşıyor, zaman 
olmuştu: ”Devam etmeye gerek albümün genel çizgisinden ve Rahatlamışlar ve işlerine çıkışından kısa bir süre sonra, başını yakmıştı ve diğerlerinin zaman hayranlarını yarı yolda 
kalmadı. Çünkü ekip bozuldu yorum türünden  ötürü sert konsantre olmuşlardı. Hetfield, grup elemanlarının saçlarını gözünde  de ayak bağı bıraktı zaman zaman ise 
büyü dağıldı. Ancak sonradan eleştiriler gelmeye başladı. Hammett ve Newsted kuliste kısacık kestirip, ağustos durumundaydı. Toplanıp kimsenin beklemediği 
bu fikirden vazgeçtiler ve Ticari çekimin yörüngesine konukları ve eski dostları ile başında alternatif rock festivali sorunun tartışılmasının hareketleri yaptı. Ancak ne 
sonunda Metallica yola devam girdiği şeklindeki yorumlar şakalaşıyor ve eğleniyorlardı. Lollapa-looza'96 turnesinde ardından, Hetfield sarhoş olursa olsun her seferinde 
kararı aldı. Metallica 'Cliff de sonucu, ilk günlerinden beri Bu arada Ulrich, kendi headliner olarak sahne alan gitariste diğerleri ile aldıkları yerden kalktı ve kendini 
olsa böyle olmasını isterdi' grubu destekleyen hayranları soyunma odasında son grup, diğer konserlerinin karar gereği, bir saat içinde toparladı. belki de metallica'nın 
gürültüleri arasında yenide işe bile, albümü itici buldular. dakikaya kadar oturuyor, daha aksine bekledikleri ilgiyi eşyalarını toplayıp gitmesini en iyi metal grubu olmasının 
koyuldu.” Katıksız bir Fakat takdirler ve beğeniler, sonra havlularla örtünmüş ve göremedi. Bu durumda yeni söyledi. Mustaine bu kararı hoş sebebi de budur.
çıkarcılıkla çalışan menajerler zehirli oklara üstün geldi ve dev yapılı korumalar ordusu albümlerinin hayranlarını hayal karşıladı mı karşılamadı mı 
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Kimyasal Tepkime profesör unvanı verdi. 1975 Yaşamı boyunca Kuantum kelimelere çeşitli karşılıklar 
Mekanizmaları yılında çıkartılan özel mekaniğine birçok katkıda önerdi. Önerdiği bazı 
Kuramı(1974), kanunla devlet tarafından bulundu P.A.M. Dirac'in de kelimeler; Tren - Hızlı 
Mikrotermodinamik(1981) kendisine Cumhuriyet üzerinde çalıştığı ancak Katar, Fast Food  
ve Değerlik Kabuğu Profesörü unvanı verildi. çözemediği Kuantum Tezyemek, Turizm  Gezim, 
Etkileşim Kuramı(1983) 1966 yılında Kimya dalında mekaniğinde Hilbert Fakülte  Bölümce, Fuel Oil  
çalışmalarını gerçekleştirdi. "TÜBİTAK Bilim uzayının topolojisi ve Yakıt Yağ, Cafe - Çay 
1988 yılında, laboratuvar Ödülü"nü, 1973'te Kimya içerdiği yüksek simetrileri Evi/Kahvehane, Turist  
ortamında birleştirilecek dalında "Alexander von problemini çözdü. Gezgin, Biyoloji  Dirilbilim 

kimya alanında doktorasını nlü sanatçı Esin olan kimyasalların Humboldt Research 19 Nisan 2015 vb. Bunun yanı sıra 
tamamladı. Oktay Afşar'ın abisi olan birleştirmenin ardından Award"ı ve 1975'te tarihinde ABD'nin Florida akademik ve çeşitli kitaplar 
Sinanoğlu, 1960 yılında Oktay Sinanoğlu, 25 nasıl tepki vereceklerini "International Outstanding eyaletinde hayatını da yazmıştır. Yazdığı   Ü
Yale Üniversitesi'nde Şubat 1935 tarihinde öngörebilmek amacıyla Scientist Award of Japan"ı kaybetti. Karacaahmet kitaplar; Modern Quantum 
öğretim üyesi oldu. 1 İtalya'nın Bari kentinde kendi geliştirdiği kazandı. 1973'te T.C. Özel Mezarlığı'nda annesi Chemistry : Istanbul 
Temmuz 1963'te kimya dünyaya geldi. 1939 yılında matematik teorilerine Elçisi olarak Japonya'ya Rüveyde Sinanoğlu ile kız Lectures (Academic 
alanında tam profesörlük İtalya'nın II. Dünya dayanan devrimsel bir gönderildi. kardeşi Esin Afşar'ın Press,1965), Sigma 
unvanı aldı. Savaşı'na girmesi üzerine yöntem olan ve 'Sinanoğlu Sinanoğlu ayrıca yanına gömüldü. Oktay Molecular Orbital Theory 

Bunun yanı sıra 21 ailesiyle birlikte Türkiye'ye İndirgemesi' olarak Nobel ödülü için iki defa Sinanoğlu, Türkiye'de (Yale Press,1970), Göçmen 
Aralık 1963 tarihinde Yale döndü. 1953'de TED adlandırılan yöntemini aday gösterildi. 1997 bulunduğu dönemde Hamamı, 2050'ye 5 Kala 
Üniversitesi'nde tanıştığı Ankara Koleji'nden yayınladı. Sinanoğlu yılında Yale'den emekli çalışmalarını daha çok Dünya'nın 105 Yıllık Tarihi, 
Paula Armbruster ile birincilikle mezun oldu. Yale'de 37 yıl çalıştıktan olmasının ardından Yıldız toplumda bir Türkçe bilinci İlerisi İçin, Türkçe Giderse 
evlendi. Daha sonra Dilek Aynı yıl okul sonra 1997'de emekli oldu. Teknik Üniversitesi'nde oluşturmaya adadı. Türkiye Gider, Bye Bye 
Sinanoğlu ile ikinci bursuyla ABD'ye gitti. 1956 Yale'de çalıştığı süre profesör olarak çalışmaya Türkçenin yabancı Türkçe / Bir Nev-York 
evliliğini yaptı. Bu yılında Kaliforniya boyunca çeşitli Türk başladı. 2002'ye kadar dillerin istilası altında Rüyası, Büyük Uyanış, 
evliliğinden ikiz çocukları Üniversitesi'nin kimya üniversitelerine Yıldız Teknik Üniversitesi olduğunu vurguladı. Eğitim Hedef Türkiye, Açıklamalı 
oldu. 1964'te Yale mühendisliği bölümünü TÜBİTAK'a ve Japan Kimya Bölümü'nde dilinin Türkçe olması Fizik, Kimya, Matematik 
Üniversitesi'nde teorik bitirdi. Ertesi yıl MIT'de Society for the Promotion çalışmaya devam etti. gerektiğini ve yabancı dilin Ana Terimleri Sözlüğü vb. 
kimya bölümünü kurdu. yüksek lisansını tamamladı of Science'ye danışmanlık Sinanoğlu birçok takviyeli olarak Hakkında yazılan kitaplar 
Yale'deki görevi boyunca, ve Sloan Ödülü'nü kazandı. yaptı. 1962 yılında Orta bilimsel kitap ve makale öğretilmesinin gerektiğini ise Oktay Sinanoğlu, Türk 
Atom ve Moleküllerin Çok-Doçentlik tezini Doğu Teknik Üniversitesi yazdı. Ayrıca Hedef Türkiye savundu. Türkçede Aynştaynı, Oktay 
Elektron Teorisi(1961), tamamlamasının ardından mütevelli heyeti Oktay ve Bye Bye Türkçe(2005) bulunan yabancı kökenli Sinanoğlu, Bir Türk 
Çözgeniter Kuramı(1964), Berkeley'de kuramsal Sinanoğlu'na danışman gibi eserlere de imza attı. olduğunu söylediği bazı Dehasıdır.
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