Okulumuz 2015 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış olup Ulu Önder Atatürk’ün ilke ve inkılapları
ışığında, deneyimli kadrosu ile özgün ve özgür düşünen, öğrenmeyi öğrenen, hayallerine sınır koymadan geleceği şekillendiren bir okul toplumu oluşturmayı amaçlamıştır. 30 yıllık tecrübemiz ile Bursa’nın doğusunda eğitim
sektörüne yön vermeye devam ediyoruz. Alanında uzman ,akademik olarak kendisini geliştirmiş, test tekniklerini
başarıyla uygulayan, pratik çözümler sunan ,sınav kaygısı ve sınav stresiyle nasıl baş edebileceğini bilen, dershane geçmişine sahip öğretmenlerden oluşmaktadır. Bunun sonucu olarak 2016 YGS-LYS de okulumuz Türkiye
22.si olarak büyük bir başarıya imza atmıştır.
Öğrencilerin akademik başarıları yanında sosyal yönleri gelişmiş,Türkçeyi ve en az bir yabancı dili yaşamında etkili kullanan, ahlaki değerlere ve kültürel değerlerine bağlı, kültürlerarası farklılıkları önemseyen, yaparak yaşayarak yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştiren bireylerin yetiştirilmesi de en önemli misyonumuz olmuştur.
Okulumuzun hiçbir yerinde ölü alan olmayıp okulumuzun her bir metrekaresi “Buz Pateni, Bilim Müzesi, Edebiyat Sokağı, Spor Sokağı’’ gibi etkinlik alanları ile verimli kullanılmaktadır.
Herkesin öğretmen ve öğrenci olmak istediği ,çalışanlarda kurumsal aidiyet kültürünü yaşatan ve öğrencilerin
eğitim süreci ve sonrasında öğrencilik ruhunu ve birlikteliğini yaşatan Sınav Koleji Doğu Kampüsünde bulunmaktan gurur duyuyor bu imkanı bize sağlayan Sayın Gıyaseddin Bingöl’e teşekkürü bir borç biliyoruz.
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Röportaj

“BURSA BÜYÜRSE TÜRKİYE BÜYÜR”
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ile kursları kapsayan BTSO 59.Komite için çalışma grubuyla seçimlere katılarak
başkan olarak seçilen ve yatırımları ile Bursa’da eğitimde lider bir marka yaratmayı başaran Sınav Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Bingöl ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Eğitim kurumlarındaki kaliteden
BTSO çalışmalarına kadar tüm detayların ele alındığı söyleşide Gıyasettin Bingöl, hedefine ulaşmak isteyen gençler
için de pek çok ipucu vererek yol gösterdi.
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ile kursları kapsayan BTSO 59.Komite için çalışma grubu
oluşturup seçimlere katıldınız ve başarılı bir
sonuç alarak başkan seçildiniz. Sizi bu çalışma grubunu oluşturmaya ve başkanlık için
aday olmaya iten etmenler nelerdir?
Biz okullarımızda her gün birçok öğrenci okutuyoruz. 30 yılda 250.000 öğrenci okuttuk.
Bursa’daki her dört öğrenciden birini biz okutuyor ve bütün kurumlara öncülük yapıyoruz.
Şu anda Bursa’da özel okullardaki öğrencilerin
yarısı Sınav Okullarında eğitim görüyor. Dolayısıyla kurumumuzun büyüklüğü, bu kadar
öğrenci barındırması, bu kadar iş yapması
bana belli misyonlar yüklüyor. Sınav Kurumlarının devamlı öncülük, ağabeylik ve amiral
gemiliği yapması gerekiyor. Ticaret Odası,
Bursa’da çok önemli bir yere sahip. Bursa’daki
kalburüstü insanların bulunduğu ekonominin
döndüğü bir merkez.

“

Kendinize hedefler
koyun ve o hedefler
sizin aşkınız olsun.
Bizim büyük aşkımız, hedeflerimiz.
Sizler de hedefleriniz
için tüm samimiyetinizle planlı bir
şekilde çalışırsanız
çok güzel işler
yaparsınız.
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Bursa çok büyük, çok güzel, ihracatı en fazla
olan kentlerimizden biri. Ülkenin göz bebeği,
Osmanlının başkenti Bursa’da, BTSO gibi bir
yerde görev yapmak eğitim alanında misyon
için özel bir şeydir. Bu özelliği güzelliğe çevirmek istiyoruz. Diyoruz ki biz BTSO’ da projeler
yapacak, güzel adımlar atacak, çok güzel işler
yapacağız. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında
(BTSO) eğitim hep ikinci hatta üçüncü planda
kalmış. Oysaki bütün fabrikatörleri, mühendisleri, valileri, kaymakamları, bilim adamlarını,
anne ve babaları yetiştirenler öğretmenlerdir.
Onları biz yetiştiriyoruz. Aslında biz onların
hazırlık safhasıyız. Bu bağlamda bizler hazırlık
safhası olarak eğitimin ikinci planda kalmaması
gerektiğine inandık ve bu sebeple BTSO’ ya girdik. Çok iyi bir teveccühtü. Çok da iyi sonuçlar
aldık. Bütün eğitimciler bizim üzerimize konsensüs sağladı. İyi bir ekiple yola çıktık ve bunu
da başardık. İnşallah sizler için, gelecek kuşaklar
için, gelecek öğrencilerimiz ve projelerimiz için
elimizden geleni yapacağız.

Röportaj

Bursa Büyürse Türkiye Büyür” gibi
etkili bir sloganla BTSO’nun Meslek
Komitesi Başkanı olarak sizce Bursa
nasıl büyür?
Eğitim ile ilgili çok ciddi projeler var.
Şu anda BTSO yılda 10-15 bin, ara
eleman yetiştiriyor. Biz eğitim camiasıyla ticaret-sanayi arasında bir köprü
olacağız. Bu köprüyü çok ciddi bir
şekilde sağlayıp nasıl eğitimciler, nasıl
mühendisler yetiştirdiğimizi bir de
kendimize sunacağız.
Bursa’da müthiş bir özel okulculuk
var. Buradaki gibi okullar İstanbul’da,
Ankara’da, İzmir’de de yok. Apartman
dairelerinin arasında, onların içinde
2000-3000m²lik bir okul kurmak
büyük bir fazilettir. Hâlbuki burayı
7500m²lik bir arsa üzerinde kurduk
ve bunun için hala küçük diyoruz.
Çünkü Bursa’da bu standart çok yüksek. Bursa bu konuda şimdiye kadar
biraz gölgede kaldı ama biz bunu
hem ticaret-sanayi hem uluslararası
arenalarda hem de Ankara bazında
ciddi bir şekilde gündeme getireceğiz.
Bursa’nın eğitimde attığı adımları, yaptığı hizmetleri hep anlatacağız. Ayrıca
KOSGEB ile de iş birliği yaparak bazı
eğitim kurumlarının sıkıntılarını gidermede köprü vazifesi göreceğiz.
Bir eğitim konseyi oluşturacağınızdan
bahsetmişsiniz BTSO’nun Meslek Komitesi seçim sürecinde. Bu konseyin
içeriğinden bahsedebilir misiniz?
Şüphesiz eğitimin sektöründe çok sorun var ve her kafada da ayrı bir proje
var. Bu projeleri yan yana getirmek,
birleştirmek, projeler hakkında istişare etmek gerekiyor. Bunlar için de
Bursa’daki özel eğitim kurumlarından,
üniversitelerden istifade edeceğiz. Bilim kurulları oluşturacağız. Dolayısıyla
bu eğitim konseyine hemen hemen
bütün kurumları üye yapacağız. Her
ay bir araya gelerek Bursa’nın eğitim
sorunlarını tartışacak, belirtilen fikirleri dinleyecek ve güzel işler yapacağız.
BTSO’nun Meslek Komitesi Başkanı
olarak Bursa eğitim sektörünün so-

runlarının çözümü için ne gibi projeleriniz olacaktır?
Bursa’daki okullarda pek çok sorun
var. Tabii sadece özel okullar için
söylemiyorum. Devlet okullarında da
büyük sıkıntılar var. Bu durumla biraz
belediyeler, biraz özel sektör biraz da
müteşebbisler ilgileniyor. Bizler, bu
okulların gelişmesi için çok çaba harcayacağız. Bunu biraz da siz gençlerle
yapacağız. Çünkü sizler çok şanslısınız. Türkiye’nin en güzel okulunda
okuyorsunuz. Sizler yukarıya hedef
koyacak, alttakileri nasıl kurtaracağınızın hesabını yapacaksınız. Ben hayatım boyunca böyle oldum. Kendime
hep hedefler koydum. Görüyorsunuz,
burada sizin içinizdeyim, sizlerle
yemek sırasındayım. Gençlerle konuşuyor ne yapıp ettiklerini gözlemliyorum. Ekibimizle güzel işler yapacağız.
Bu gurur benim olduğu kadar Sınav
Eğitim Kurumlarının ve sizlerindir.
Ayrıca Yıldız Üniversitesi ve Uludağ
Üniversitesinin yaptığı “En itibarlı, en
güvenilir eğitim kurumu” anketinde
Sınav Kolejleri birinci olmuştur. 12
bin kişi ile konuşulmuş ve bu sonuç
ortaya çıkmıştır. Biz iyi bölgeleri ve
sıkıntılı bölgeleri birbirine ulaştıracak
ve konuşturacağız.
Uluslararası Temel Eğitim Kongresi ilk
kez Bursa’da yapıldı. Sınav Eğitim Kurumu olarak bu kongrede yer aldınız.
Böyle bir kongrede yer almak nasıl bir
duygu?
Uludağ Üniversitesi ile ortaklaşa
yaptığımız muhteşem bir proje. Bu tür
projelere çok katıldım ama Bursa’da
böyle bir şey ilk kez oldu. Bu durumun
oluşmasının en büyük faktörlerinden
biri de Sınav Eğitim Kurumları. Biz bu
işin sponsorluğunu üstlendik. Uludağ
Üniversitesi de yurtdışından hocalar
getirdi. Bu hocalarla çok güzel bir
çalışma başlattık. “Öğretmen nasıl yetiştirilir, öğrencilerle iletişimleri ve anlatım biçimleri nasıl olmalıdır, neler yaparsak öğrenciler daha başarılı olur?”
bunları tartıştık. Öğrencileri motive
edecek, daha da ileriye götürecek
olan kişiler öğretmenlerdir. Dolayısıyla
5

Bursa’da siz öğrencilerimize daha iyi
hizmet verebilmek adına nasıl kaliteli
öğretmenler yetiştirebileceğimizin
tartışmalarını yaptık. Böylece dünya
Sınav Kolejinden ve Bursa’dan bahsetmiş oldu. Bu da bizim için hem onur
hem de gurur verici bir duygudur.
Bursa’da, Mudanya Üniversitesi ne
zaman eğitim-öğretime başlar?
Gelecek senenin ilk ayları gibi bitirip
2019 Eylül ayında hizmet vermeye
başlayacağız. Üniversite için başka bir
sağlık kuruluşuyla ittifak ettik. İnşallah
orman içinde, yemyeşil, tüm fakülteleri kapsayan bir üniversite açacağız.
Girdiğiniz her işte başarılı oluyorsunuz. Bu girişimciliğinizin kaynağı
nedir? Bunu nasıl başarıyorsunuz,
nasıl risk alabiliyorsunuz?
Riski severim. Bazen sonucu görürüm.
Ama başarılı olmak için dört şey var:
iyi niyet, samimiyet, çalışmak, planlı olmak. Yaptığınız işi planlayacak,
hedefleri ve sonuçları görecek, sonra
yola koyulacaksınız.
Siz şimdi lise birinci sınıftasınız. Ben
lise birinci sınıftayken hayal kurup hedeflerimi belirliyordum. Daha o yaşlarda şöyle bir üniversitede okuyacağım,
şöyle işler başaracağım, İngilizce ve
Arapça öğreneceğim diyordum. Ben
önce hayal eder, inanır ve hayallerimi
gerçekleştiririm. Edison, Einstein gibi
kişiler durup dururken tanınmamışlardır. Düşünüp hayal etmişler ve başarmışlardır. Kendinize hedefler koyun ve
o hedefler sizin aşkınız olsun. Bizim
büyük aşkımız, hedeflerimiz. Sizler de
hedefleriniz için tüm samimiyetinizle
planlı bir şekilde çalışırsanız çok güzel
işler yaparsınız.
Bize vakit
ayırdığınız için
teşekkür ederiz.

Hazırlayanlar
Birgül Yağcı
Yunus Emre Şen
Nida Mutlu
Fatih Koçinali
Sudenur Ulu

Tarih

Tarih

UNUTTURULAN ZAFER

KÛT’ÜL AMARE
29 Nisan 1916 tarihinde Osmanlı
ordusunun Irak’ın Kut Bölgesi’nde
İngilizlere karşı kazandığı büyük bir
zaferidir. Kû’tül Amare’de 13 bin 300
İngiliz askeri ile 13 general, 481 subay
esir alınmış ve 40 bini aşkın İngiliz
askeri öldürülmüştür.
Osmanlı ordusunun Birinci Dünya
Savaşı’nda çarpıştığı cephelerden
biri, İngilizlere karşı oluşturulan Irak
Cephesi’dir. Osmanlı dönemi kaynaklarında Irak-ı Arap olarak adlandırılan
bölge, Dicle, Fırat havzasında tarihteki
Mezopotamya’yı (Verimli Hilal) içine
alır ve Basra Körfezi’ne
kadar uzanır.
Irak petrollerini ele geçirmeyi amaçlayan İngilizler,
6 Kasım 1914 tarihinde
Basra Körfezi’nden Şattülarap ağzındaki Fav mevkiine
asker çıkararak saldırıya
geçmişler, ilerleyen aylarda bu saldırılarını kuzeye
doğru genişletmişlerdir.
İngilizler, 3 Haziran 1915
tarihinde Kut’ül-Amare’yi,
temmuz ayı sonlarına doğru
da Nasıriye’yi işgal etmişlerdir. 23 Kasım 1915’te ileri harekete geçen Türk
birlikleri, General Townshend komutasındaki İngiliz ordusunu geri püskürterek Kût’ül Amare’de çember içerisine
almayı başarmışlardır. Kut’ül-Amare’yi
bir kale gibi savunan General Townshend, 29 Nisan 1916 tarihinde teslim
olmak zorunda kalmıştır. Türkler,
Kût’ül-Amare’de İngilizlerden başta
Tümen Komutanı General Townshend
olmak üzere toplam 13 general, 481
subay ve 13.300 askeri esir almışlardır.

Tarihe Kut’ül Amare Zaferi olarak geçen savaşlar sırasında İngilizler 40 bin
kayıp ve esir verirken Türk birlikleri ise
25 bin askerini kaybetti. Kut’ül Amare
Savaşı sırasında Türk birlikleri sınırlı
sayıda uçakla önemli görevler yaptı.
Keşif görevleri yapan Türk uçakları
bir taraftan da düşman hedeflerini
bombardıman etti. 26 Nisan 1916’da
Kut’ül Amare’deki İngiliz kuvvetlerine erzak yardımına çalışan bir İngiliz
uçağı da Türk avcı uçağı tarafından
düşürüldü.
Ancak kazanılan bu tarihi zafere rağ-

men savaşın genelinde mağlup olan
Türk ordusu, takviye edilen İngilizlerin
bölgeyi Şubat 1917’de işgal etmesine
engel olamadı. Irak’ın güneyine 1914
sonlarında çıkarma yapan İngilizler,
ancak Mart 1917’de Bağdat’a ulaşarak
kenti işgal etti.
Kût’ül-Amare Zaferi, Birinci Dünya
Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun zor
şartlar ve imkansızlıklar içerisinde,
Çanakkale’den sonra kazandığı ve bir
İngiliz tümeninin bütün personeli ile
birlikte esir alındığı eşsiz bir zaferdir.
Halil Paşa, Kut’ül-Amare zaferinden
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ZAFERİ

sonra 6’ncı Ordu’ya yayımladığı mesajında şöyle demiştir:
Arslanlar! Bütün Türklere şeref ve şan,
İngilizlere kara meydan olan şu kızgın
toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken
ben de hepinizin pak alınlarından
öperek cümlenizi tebrik ediyorum.
Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut’u kurtarmaya gelen ordular
karşısında 350 subay ve 10.000 erini
şehit vermiştir. Fakat buna karşılık bugün Kut’ta 13 general, 481 subay ve
13.300 er teslim alıyorum. Bu teslim
aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30.000
zayiat vererek geri dönmüşlerdir.
Şu iki farka bakılınca cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük
bir fark görülür. Tarih bu olayı
yazmak için kelime bulmakta
müşkülata uğrayacaktır. İşte Türk
sebatının İngiliz inadını kırdığı
birinci zaferi Çanakkale’de, ikinci
zaferi burada görüyoruz.”
Avustralyalı araştırmacı Dr. Gaston Bodart tarafından Kut’ül-Amare Zaferi, “İngiliz prestijinin
Birinci Dünya Savaşı’nda yediği en
büyük darbe olarak yorumlanmaktadır.”
Halil Paşa, Kût-ül-Amare’nin
teslim alındığı gün orduya
bir tebrik mesajı yayımlamış ve bu günün “Kut
Bayramı” olarak kutlanmasını istemiştir.

Tarih

Halil Kut Paşa
(1882-1957)
Halil (Kut) Paşa (1882 - 1957)
Enver Paşa'nın ondan iki yaş
büyük amcası. "Kut'ül Amare
Kahramanı" olarak bilinir.
1882'de İstanbul'da doğdu. Harp
Akademisinde Mustafa Kemal
ile aynı sınıfta okudu. İttihat ve
Terakki Fırkası'na girdi. I. Dünya
Savaşı'nda Kut'ül Amare cephesinde General Townshend komutasındaki İngiliz kuvvetlerini esir aldı. Ardından Irak askerî valiliğine getirildi. Goltz
Paşa'nın ölümü üzerine 6. Ordu Komutanlığına atandı.
Mondros Mütarekesi'nin ardından İstanbul'a dönmek
zorunda kaldı. Diğer İttihaçılarla birlikte Bekirağa bölüğüne
kapatıldıysa da Yahya Kaptan tarafından kaçırıldı. Sivas'a
giderek Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal ile görüştü. Buradan Azerbaycan'a giderek Enver Paşa ve kardeşi
Nuri Paşa ile buluştu. Kurdukları İslam ordusuyla Ermeniler'e karşı savaştı. Bu arada Ankara Hükümeti adına Moskova yönetimi ile görüştü. Sovyetler'in Ankara Hükümeti’
ne gönderdiği külçe altınları getirdi. Ankara Hükümeti'nin
Türkiye'de oturmasına izin vermemesi üzerine Moskova'ya
döndü. (1921)
Enver Paşa, Türkistan'da Sovyet yönetimine karşı savaş
başlatınca, Halil Paşa Rusya'yı terk ederek Almanya'ya
gitti(1922). Kurtuluş Savaşı'ndan sonra hükümetin izniyle
İstanbul'a yerleşti. 1957'de İstanbul'da vefat etti. Anıları,
"Kut'ül Amare Kahramanı Halil Paşa'nın Anıları: Bitmeyen
Savaş" adıyla 1972'de yayımlandı. Irak Ordusu Komutanı
Halil Paşa Kutü’l-Amare Zaferi’nden sonra 6’ncı Orduya
yayınladığı mesajında şöyle demiştir:
“Arslanlar!
Bütün Türklere şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan
şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları
sevinçle gülerek uçarken, ben de hepinizin pak alınlarından
öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut’u kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10.000 erini şehit vermiştir. Fakat buna
karşılık bugün Kut’ta 13 general, 481 subay ve 13.300 er
teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya
gelen İngiliz kuvvetleri de 30.000 zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakılınca, cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak için
kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale’de, ikinci
zaferi burada görüyoruz.”
Dicle ve Fırat boyunda 1915-1916 yıllarında yapılan çetin
mücadelelerin ardından 29 Nisan 1916’da Kûtü’l-Amare
zaferinin kazanılmasında vatan müdafaası için her türlü sıkıntı ve yokluklara göğüs gererek canlarını veren kahraman Türk askerlerini bir Hazırlayanlar
kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.
Şükriye Yılmaz
Ruhları şad olsun!

Harun Berkay
Okuyucu
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Röportaj

Bursa Sınav Koleji Genel Müdürü

NİHAT BİNGÖLBALI İLE RÖPORTAJ

Bize Biraz Kendinizden Bahseder Misiniz?

şimler bizi zorluyor ama bu iş anlamında çok zor olmuyor
çünkü Sınav Eğitim Kurumlarının iyi bir sistemi var. Öncelikle güçlü bir kadromuz var. Karşısındakini iyi dinleyen, yani empati kurabilen. Kurucudan tutun da genel
müdürden anaokulu öğretmenine kadar herkes birbirini
saygıyla dinliyor. Dolayısıyla iyi dinlediğiniz zaman, sorunu
iyi algıladığınız zaman çözüm de kolay oluyor. Bizim en
büyük başarımız herhalde bu. Herkes birbirini anladığı için
başarılı oluyoruz, iş anlamında zorlanmıyoruz. Maalesef ki
hızlı değişimler konusunda aynı şeyi söyleyemem. Gerek
resmi değişimler, gerekse toplumsal değişimler yani sizlerin
bu kadar hızlı değişiyor olması artık her şeyin çok çabuk
eskiyor olması, dijitalin acımasızca hücuma geçmiş olması bizim işimizi zorlaştırıyor. Çünkü iki yılda bir duygusal
yapılar değişiyor, beslenme alışkanlıkları değişiyor. Örneğin X,Y,Z kuşağı diyoruz ya, ben o kuşaklarla aynı kuşakta
değilim ama ben onları yönetiyorum. Yani yönettiğim
kişiler, gruplar benimle aynı kuşakta değil. Eğitimdeki en
büyük sorun bu bence. İşte bu yüzden iletişim çatışmaları
olabiliyor. Öğrenci diyor ki: “ Yine mi beni anlamıyor?” Aynı
durum aile içinde de geçerli, baba ve annenin kuşakları çocuklardan farklı fakat ebeveynler gördüğünü ve yaşadığını
çocuklarına yaşatmaya çalışıyor.

Sınav Kolejleri Genel Müdürüyüm. Meslekte 16. yılım.
İş hayatım hep Sınav ailesiyle geçti. Sınav Dergisi, Sınav
Dershanesi, Sınav Kolejleri… Başka bir iş hayatım olmadı, tamamen bu ailede yetiştim. Öğrenciliğim de, stajyer
öğretmenliğim de bu ailede geçti.
Şu anda 10 tane kampüsümüz var. Hepsinin genel müdürlüğünü yapıyorum. İyi bir ekibimiz var, müdürlerimizle iyi
bir iletişim içindeyiz. Aslen Muşluyum, öğretmenim. Branşım Tarih. 2002 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesinden
mezun oldum, daha sonra hep eğitim ve öğretimin içerisinde yer aldım. İşletmede yüksek lisans yaptım. Umarım
sizlerle daha güzel yarınlara adımlar atacağız.
Zor Olmuyor Mu 10 Tane Kampüse Yetişmek ?
Zaman zaman zor oluyor, çünkü artık biliyorsunuz her şey
çok çabuk gelişiyor ve değişiyor. Aileler, öğrenciler, sosyal
çevre, müfredatlar, milli eğitim, sınav sistemleri yani her
şey çok çabuk gelişiyor ve değişime uğruyor. Bu deği-
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Kuruma öğretmen seçmedeki kriterleriniz nelerdir?
Öğretmen seçerken öncelikli kriterim: Öğretmen öğretmenliği para kazanmak için mi yapıyor, yoksa bu işi ideal mi
edinmiş ona bakıyorum. Ben bu işi maaşım olsun, çocuklarıma ekmek götüreyim demek var; bir de ben bu işe gönül
verdim, ben bu işte çok iyi gençler yetiştireceğim demek
var. Öğretmen: “ Bu işten para da kazanacağım ama benim
asıl amacım uzak ve büyük hedeflerdir.” demeli. Hangi
öğrenciyi nasıl bir noktaya getirebileceğim, nasıl bir davranış kazandırabileceğim, öğrencinin derdine nasıl hemdert
olacağım diyen bir ekiple başarıyı yakalamamak mümkün
değil. İkinci kriterim ise: “ Öğretmen çalışacağı yeri, bölgeyi
iyi biliyor mu?” diye bakarım. Bunun nedeni ise bölgedeki
dinamitleri bu öğretmenin doğru saptayabilmesi içindir. Yaşadığı bölgenin özelliklerini bilen bir öğretmenle çalışmak
her zaman bir avantajdır. Biz şöyle bir okul değiliz : “Hiç
tecrübesi yok çalıştırma.” Bizim tecrübeli öğretmenlerimiz
var, bunun yanında genç öğretmenlere de yer veren bir
okuluz. Çünkü genç öğretmenlerin de olumlu yanlarından
faydalanmak gerekir. Bir de çalışılan öğretmen: “ Ne kadar
empati yapabiliyor, yani öğrenciyle öğrenci olabiliyor mu,
öğrencinin psikolojisinden anlıyor mu? Yeri geldiği zaman
öğrencinin yerine oturabiliyor mu?” Eğer bunları yapabiliyorsa iyi öğretmendir. Asıl başarılı öğretmen anlamayana
anlatabilen öğretmendir.
Sizce aktif bir öğrenci olabilmek için nelere dikkat etmeliyiz?
Aktif bir öğrenci olmanın aile
yapısıyla da ilgili olduğunu
düşünüyorum. Bu davranışların bir kısmı öğrenilmiştir, bir
kısmı doğuştandır. Ben burada öğrenmenin payının daha
yüksek olduğunu düşünüyorum. Öğrenmenin gerçekleştiği
çevreyle de alakalı bir durumdur bu: aile, arkadaş ortamı,
okul… Mesela en aktif öğrencilerin “Velileri ne iş yapar?”
diye bir araştırma yapıldığında bu meslek grubunun öğretmen çocukları olduğu görülüyor. Çünkü eğitimin ailede
başlamasının yanı sıra, öğretmenler her zaman sosyal bir
ortamda olduğu için bunu çocuğuna da yansıtıyor. Aktif
olabilmenin başka bir şartı da gelişmelerden haberdar olup
takip emek, kendinizi güncellemekten geçiyor. Bunun yanı
sıra çocuğun özünde de aktif olabilmesi gerekiyor. Başka
bir unsur ise öğrencinin değer eğitimine sahip olması. Eğer
ki öğrenci yaptığı aktivite ile çevresini etkiliyorsa aktif
bir öğrencidir. Bu da paylaşımcı olmasını sağlar yani aktif
olmakta değer, paylaşım, güncellik, gelişim vardır.
Türkiye’deki eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Röportaj

çocuklar. Bu öğrenciler ve aileler ciddi anlamda kaygı yaşıyor, psikolojileri olumsuz yönde etkileniyor.
Bunun için çözüm önerileriniz var mı?

Geçmişteki ve şu anki bakanlara baktığımızda hepsi farklı
mesleklerden. Ben Milli Eğitim Bakanlarının öğretmen
mesleğinden olması gerektiğini düşünüyorum, bunun iyi
bir çözüm olduğuna inanıyorum. Çünkü öğrenciyi en iyi anlayan ve tanıyan öğretmenlerdir. Hatta gelen bakanlar profesör bile olmamalı çünkü onlar yetişkinleri eğitiyor. Hep
teorik ve terminolojik konuşuyorlar. Ancak öğretmen öyle
değil; öğrencinin dilinden anlayabiliyor, onları iyi tanıyor.
Başka bir çözüm olarak da bazı kuralların değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin 9.45 acımasızlığı vardı.
1 dakika geç kalıyorsan bile sınava alınmıyordun. Birçok
öğrenci mağdur oldu, şimdi ise bu kural kaldırıldı. Yani
eğitim sisteminde son zamanlarda yumuşamalar var. Bence
değişiklik yapılması gereken diğer bir kural da kitapçık türünün işaretlenmesidir. Örneğin bir öğrenci sınava girerken
çok iyi hazırlanmıştır. Belki de ilk bine girecek ama kitapçık
türünü “r” işaretlemedi diye öğrencinin sınavı iptal oluyor. Yani kitapçık türü işaretleme kuralı kaldırılmalı, onun
yerine öğrencinin sonuçları T.C. kimlik numarası ile değerlendirilmelidir. Soruların yeri yine farklı olsun, sorun değil.
Kitapçık türünü işaretlemeyi unuttu ya da yanlış işaretledi
diye gidip intihar eden onlarca
öğrenci var. Bunun da düzeltilmesini umut ediyorum. Son
olarak da bu konuyla ilgili şunları söylemek istiyorum. Yapılan
her sınav değişikliğiyle ülkenin
katrilyonlarca zararı oluyor
aslında. Mesela bu yıl değişiklik
yapıldığından bütün müfredatlar değişiyor. Dolayısıyla bütün
yayınlar kaldırılıyor, yenileri
hazırlanıyor. Eskileri maalesef
çöp oluyor. Bunun da ülkemize
ciddi zararı olduğunu düşünmekteyim.
Biz öğrencilere tavsiyeleriniz neler?
Öncelikle sağlıklı olmanızı diliyorum. Ben çok çeşitli öğrenci ve velilerle karşılaştım. Yıllardır bu işteyim dolayısıyla bu
işi iyi bilirim. Önce sağlıklı olmak için beden ve beyninize
iyi bakacaksınız, mutlu olacaksınız. Yaşınız gereği yaşadığınız bazı durumlar öğrenmelerinizi azaltabilir, tam öğrenmenizi olumsuz etkiler. Bence başarının bir yanı sınavdır, diğer
yanı ise öğrencilerin kafasındaki yoğunluğu azaltmasıdır.
Çünkü sizler özel bir çağdasınız. Telefon kullanımınıza dikkat edin, dijital yorgunluğunuzu azaltın. Sizlere çalışmayın
demiyorum, elbette çalışacaksınız ancak öğrenci en iyi sınıfta öğrenir. Öğretmenle göz teması kurun ve mutlaka not
tutun. Dersi derste öğrenmenin avantajları çok fazladır.
Eğer bunu başarabilirseniz sınavlarınıza çalışırken sadece
konuyu hatırlayıp pratik yaparsınız. Böylece sosyalleşmeye
vaktiniz kalacaktır. Sosyal yönünüzü
Hazırlayanlar
geliştirin çünkü başarılı öğrenciler
sosyal öğrencilerdir.

Bizim ülkemizde en oturmayan yapı eğitim sistemidir bence. Zaman zaman Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı çalışmalara ben de katıldım. Bizim ülkemizde eğitim politikası
tüm değişimlerden etkileniyor. Ülkemizde 18,5 milyon
öğrenci var ve bu öğrencilerin anne babası da var. Yapılan
her değişiklikte öğrenciler ve dolayısıyla aileleri etkileniyor.
Örneğin: TEOG kaldırıldı diye bütün aileler sevindi, sırf
Bize vakit ayırdığınız için teşekkür
değişiklik oldu diye. YGS, TYT şeklinde değiştirildi. Çocukederiz.
lar bundan olumlu mu etkilendi? Hayır, çocuklar bundan
olumsuz etkilendi ama hangi çocuklar? Sınava girecek olan 9

Türkan Durmuşoğlu
Buse Gül Demirci
Emirhan Bulut
Gaye Gençtürk

Edebiyat

BURSA’DA UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLER
Kalaycı
Değirmenci
BIÇAKÇILIK
Bursa’ya bıçakçılık 93 Savaşı’ndan sonra Balkan göçmenleri tarafından getirilmiştir.
Bu tarihten itibaren göçmen
ustalar ve yetiştirdikleri çıraklar
aracılığı ile bıçakçılık mesleğini
geliştirerek bugünkü düzeyine
getirmişlerdir.
Bursa el zanaatları arasında
geçmişten günümüze kadar
özel bir yeri olan bıçakların ünü
günümüzde de sürmektedir.
Geleneksel yöntemlerle el işi ile
yapılan bıçaklar kullanım alanlarına göre ortalama 150 çeşit
olduğu bilinmektedir. Bel bıçağı,
et bıçağı, kıyma bıçağı, kaymak
bıçağı, pastırma bıçağı, börek
bıçağı, bekçi bıçağı, kasap bıçağı
gibi çeşitlerini sayabiliriz.
Bursa bıçakçılığı içinde Arnavut
çakısının da ayrı bir yeri vardır.
Bu çakıların sap kısmı boynuzdan yapılmaktadır. Genelde
keçiboynuzu kullanılmaktadır.
Kesteki adı verilen bıçakla bu
boynuzlar kazınarak şekillendiriliyor. Arnavut çakıları daha çok
Trakya bölgesinde alıcı buluyor.
Genellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, tırnak ve hayvan
kesmek için kullanıyorlar.
Bıçakların üzerindeki yıldız
sayıları bıçağın büyüklüğünü
gösteriyor. Bunun yanı sıra
bıçağı yapan usta üzerine ismini
işliyor.

Onları çalışırken seyretmesi çok zevkli olurdu.
Kalaycılar, eski mutfakların tel dolaplarını ışıltılarını doldururdu. Sihirbaz
gibiydiler, bir anda simsiyah yanmış tencereler ışıl
ışıl olurdu.

Değirmenci aslında un
öğüten esnafa denirdi.
Görece büyük girişimci
sayılırdı. Kahve değirmeni, günlük hayatın ayrılmaz bir parçasıydı. Keyif
maddesi olarak kahve,
çaydan çok daha önce
Osmanlının yaşamına
girmişti. Kahve değirmeni
satan esnaf da değirmenci addolunuyordu.
Ciğerci

Macuncu
Rengarenk macunlar tahta çubuk ucuna sarılır ve
çocuklar afiyetle yerdi.
Çömlekçi
Topraktan yapılmış çanak,
çömlek, testi, sürahi,
bardak, kâse, küp ve saksı
gibi eşyalar satan esnafa
çömlekçi denirdi. Orta ve
üst gelir grupları, kalaylanmış bakır kap kullanırdı. Eskiden Bayezîd
Meydanı’nda bir sıra
çömlekçi dükkânı vardı.
Bu kapların yerini maden
kaplar aldı.
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Batılı seyyahların en gözde seyyar satıcısı, omuzda sırıkla dolaşan ciğerci
ve paçacıydı. Mahalleye
ciğercinin geldiği, evin
kedisinden belli olurdu.
Sokakta et satışı ender
olmasına karşın, ciğer
ve paça en çok rağbet
gören sakatatlardı. Tavası,
yahnisi yapılırdı.
Çıracı
Osmanlı uzun yıllar enerji
kaynağı olarak odun
kullanmıştı. Kömür ancak
19. yüzyılda gündeme
gelmişti. Odun, çam gibi
reçineli ağaçların yağı ve
çabuk yanmaya elverişli
kesimleri kullanılarak
ateşlenirdi. Genellikle Ürgüplü olan çıracı, tartıyla

aldığı çırayı kalem kalem
desteler, deste hesabıyla
satardı.
Kozacı
İpekli kumaş üst gelir
gruplarınca tüketilirdi.
Osmanlı ipeklisi yurtdışında da büyük beğeni
kazanmıştı. İpekli üretiminin ham maddesi ipek
böceği kozası, dokuma
sektörünün temel girdilerinden biriydi. Bursa
ve çevresinde yaygındı.
Kozacı, koza ticaretiyle
uğraşırdı.
Kilim / Yemeni
Atkı ipliklerinin çözgü
iplikleri arasından bir alt,
bir üst geçirilmesi, sıkıştırılması ile çözgü ipliklerinin gizlendiği atkı yüzlü
dokumadır. Dokuma
tekniklerine göre çeşitlilik
göstermektedir.

Hazırlayanlar
Mukaddes Çaplık
İkra Şen

*Bilgiler internetten derlenmiştir.

Biyoloji

Biyoloji

BABAANNE İLAÇLARI

Hastalıkların günümüz imkânlarıyla çözümlenemediği zamanlarda, halk hekimleri ve kocakarı ilaçlarıyla deva olunmaya
çalışılırdı. Geçmiş kültürlerden gelmekte olan bu tedavileri bu işlerde uzmanlaşmış, kendilerini kabul ettirmiş kişilerce
yapılırdı. Hatta gerektiği anda cerrahi müdahaleye kadar gidebilenler de çıkardı. Biyolojik ve doğal yöntemler uygulandığı
gibi boş inanış ve büyü yoluna da gidildiği olurdu. Bazı hastalıklar bazı tedavi yöntemleriyle seyrek de olsa tedavi ettirilebilmektedir. İşte babaannelerimizden kalan bazı ilaç ve tedaviler:
Bademcik ve Boğaz Ağrılarında
•Kararmış yaprak ısıtılır veya sarılırdı.
•Yörede havacıya denilen bir bitki
tereyağı ile ısıtılıp içilirdi.

İnek Zehirlenmelerinde
• Sarımsaklı yoğurt içirilirdi.
• Sirke içirilirdi.
• Kulağı kertilir, kan akıtılırdı.

Çuban (Çıban)
•Çıbanı temizlemek için soğan ve
maydanozun kavrulmasından elde
edilen bir karışım sürülürdü.
• Ateşte pişirilmiş soğan sürülürdü.
• Reçine ya da sülük sürülürdü.

Karın Ağrılarında
• Karın ısıtılırdı.

Dil Doğurduğunda
Batıl bir tedavi yöntemi uygulanırdı.
“Dili doğuran”, anasına, “Ana dilim
doğurdu.” dediğinde, anası da, “Tukur
da at oni.” diyerek karşılık verdiğinde,
dili doğuran da “Tu!” diye tükürdüğünde ve bunu üç defa tekrarlarsa dili
iyileşirdi.
Göbek Düşmelerinde
• Kupa vurulurdu.
• Karın açık sırt üstü yatılırken hastanın göbek çukuru, küçük parmakla
uygulanan basınçla döndürülürdü.
• Su dolu bardağa konan bir iğneyle
batıl bir uygulama yapılırdı.
İltihaplı Yaralarda
• Bazı yörelerde bulunan damar yaprağı denen bir tür bitki sarılırdı.
• Reçine sürülürdü.

*Bilgiler internetten derlenmiştir.

lahana yaprağına konarak sarılırdı.
• Zeytin, zeytinyağı, soğan ve tuzdan
yapılan bir karışım sarılırdı.
Kulak Ağrılarında
• Çocuk emziren kadının sütünden
kulağa damlatılırdı.
• Közde pişirilmiş sarımsak konulurdu.
• Pırasa suyu damlatılırdı.
• Yağlı hamur sarılırdı.
• Kiremit ısıtılıp sarılırdı.
Uçuk Hastalığında
Ucu yanan odun veya ucu kızarmış bir
bıçakla batıl bir yöntem uygulanırdı.

• Isıtılmış tuğla ayaklarına konulurdu.
Koça (Siğil)
• Siğilin köküne sokulan iğnenin dibi
ısıtılırdı. Böylece ısıtılan iğnenin ucuyla dağlanırdı.
• Bir iplik ile batıl bir uygulama yapılırdı.
Kötek (Darbe) ve Ağrılarda
• Tartılmamış et sarılırdı.
• Mısır ununun yağla kavrulup tuz
eklenmesiyle yağlı hamur denilen bir
karışım hazırlanır ve
11sıcak iken bir

Yanıklarda
Petekten alınan balmumu, halis
zeytinyağı, havacıva (bir ot) bir kaba
doldurularak ateşte eritilip, macun
şekline sokulduktan sonra lahana ya
da pazı yaprağına serilirdi. Yanığın
üzerine yerleştirilirdi. Bir süre sonra yarada kabuk oluşurdu. Kabuk
soyulunca yeni deri tabakası meydana
çıkar yara iyileşirdi.

Hazırlayanlar
Fatma Ercoşan Nimet
Musaoğlu

Röportaj

.
MURAT ŞENER ILE RÖPORTAJ

Sınav Koleji Liseler Koordinatörü görevinde bulunan Murat Şener ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 14 yıldan beri
Sınav Eğitim Kurumlarında görev yapan Murat Şener, kurum ve fizik alanına dair önemli açıklamalar yaptı.

Sizi Tanıyabilir Miyiz?
Bursa’da doğdum ve liseye kadar eğitimimi Bursa’da
tamamladım. Lisans eğitimimi Osmangazi Üniversitesi, yüksek lisans eğitimlerimi de Uludağ ve Gelişim Üniversitelerinde tamamladım. 14 yıldır Sınav Eğitim Kurumlarındayım.
2015 Cern Eğitimi Bilim Elçiliği görevini elde ettim.
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Fizik Birçok İnsanın Korkarak Baktığı Bir Dersken Bu
Bölümü Neden Tercih Ettiniz?
İnsan bilmediğinden korkar ve çekinir. Sanırım fizikten
korkma sebebi de öğrenmede yaşanan zorluklar. Bölüme
olan ilgi ve sevgim fizik seçmemdeki en büyük etkenler
diyebilirim.

Röportaj

Ülkemizdeki Fizik Eğitimini Değerlendirebilir Misiniz?

kelerin tamamı nükleer enerji kullanıyor.
Gönül isterdi ki nükleere alternatif kaynak geliştirelim. Şu an elimizde böyle bir
alternatif olmadığına göre dışa bağımlı
kalmamak için nükleer de olsa enerji
üretmek zorundayız.

Geçmişte uzunca bir süre ezbere
dayalı eğitim verildi. Ezbere dayalı
bilgiyi hayata geçirmek mümkün
değil. Kullanılamayan bilgi zamanla
değersizleşiyor. Üniversitelerimizin
fizik eğitimi yeterince teknoloji üretmeye yetmediği için pek çok fakültedeki fizik bölümüne kilit vuruldu.
Halbuki fizik sırlarla dolu büyüleyici
bir dünya. Bilim insanlarının çözdüğü her bir sır teknolojide yeni bir
gelişme demektir. Bu sırları çözemediğimizin nihayet farkına vardık. Son
zamanlarda hepimizi gururlandıran
enerji üretimi ve savunma sanayisindeki gelişmeler bu farkındalığın
eseridir.

Sınav Eğitim Kurumlarının Fizik, Kimya,
Biyoloji Gibi Temel Bilimlere Karşı Bakış
Açısı Nedir?
Dünyadaki en büyük güç teknoloji.
Ülkemizin bilim ve teknolojiye yön veren
bir ülke olması hepimizin hayali. Teknoloji üretebilmenin ilk şartı temel bilimlere hakim olmaktır.
Biz okul olarak öğrenmeyi öğretiyoruz. Bir anlamda öğrencimize rehberlik
ediyoruz. Araştıran, sorgulayan, doğru
kaynaklara ulaşabilen, problem çözme basamaklarını uygulayabilen hatta
üretime cürret eden bir nesil yetiştiriyoruz. Katıldığımız
yarışmalar, düzenlediğimiz etkinlikler bu bakış açımızın
doğal ürünleridir.

Enerji Üretimi Demişken Nükleere Evet Mi, Hayır Mı?
‘’Tüketimi azaltmaya evet, dışa bağımlılığa hayır’’ diyelim.
Aslında bizim nükleer santral kurmamamız nükleer tehdit
altında olmadığımız anlamına gelmiyor. Çünkü komşu ül-

Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Hazırlayanlar
Birgül Yağcı
Z. Ece İmamoğlu
İsra Uysal
M .Emre Ekici
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Edebiyat

BURSA’DA BİR DELİ AŞK HİKAYESİ: DELİ AYTEN

“Sonunda Hasan’ına kavuştu ama artık çok geçti.”

Tanpınar’ın “Beş Şehir”inde su gibi akıp giden bir şehir
Bursa. Osmanlıya payitahtlık yapmış, nicelerinin uğrak yeri
olan evliyalar şehridir. Siz Bursa’yı tarihe tanıklık eden koca
çınarları, surları, külliyeleri ve camileri ile tanırsınız daha
çok.İskender kebabının başkentidir.En güzel ipekleri hanlarında bulur, düğün alışverişlerinizi Kapalıçarşı’da yapar, yorgunluk kahvenizi aşiyan tadında Kozahan’da yudumlarsınız.
Günlük işlerin peşinde hangi duvarın önünden geçtiğinizi
bile fark etmezken her ara sokağı bir türbeye, bir anıya
çıkar Bursa’nın. Bazen dalar
gözlerim o surlara, çeşmelere,
kubbelere.Kim bilir hangi acının,
hangi sırrın yükü omuzlarındadır
onların.Peki ya aşka gelince?

İşte bu dönemde açılıyor gerçeklikle aklı arasındaki mesafe.
Her zaman olduğu gibi, tabip tabip dolaşırlar. Sonunda bir
doktor: “Sevdiği adama kavuşursa belki düzelir.” diye tavsiyede bulunur ailesine. Altı yılın sonunda rıza gösterirler
evlenmelerine. Ama iş işten geçmiş, Ayten ile gerçek dünya
arasında açılan mesafe bir türlü kapanmak bilmemektedir.
Alkolizmin derinliklerinde kaybolan Cümbüş Hasan da evi,
Ayten’ini terk edip gider. Başka bir
rivayete göreyse aynı sebepten
ölür. Ayten de kocasından kalan
cümbüşü eline alıp davulu boynuna takar, sokak sokak dolaşıp
Hasan’ı arar.

Bir tabir vardır burada yaşayan
halkın dilinde: “ Deli Ayten gibi
ne dolaşırsın?” Avare gezen,
kendinden bihaber insanlara
söylenir bu söz. Belki de ilk kez
duydunuz bunu.Gelin bir bakın,
kimmiş Deli Ayten?

Öyle bir gün gelip çatar ki, Ayten,
57 yaşında, 12 Mart 1992 günü
Kızyakup Mahallesi’ndeki kulübesinde bir başına ölür.

Bursa’nın ünlü Kamberler’inde doğup büyümüş ve asıl adı
Ayten Şenocak olan Deli Ayten
bir roman kızıdır. Sokak sokak
dolaşması, Kapalıçarşı esnafıyla diyalogları, kızdığında attığı
taşları, çocukların yanaklarından
aldığı hınzır makasları ve en çok
çantası, tenekeden bozma davulu ve cümbüşüyle bilinir.
Ayten, küçükken menenjit hastalığı geçirir ama ilaç bulunamadığı için konuşma engelli olur. 16-17 yaşında genç bir
adama aşık olur. Kendisinden beş-altı yaş büyük olan Cümbüş Hasan (Bayındıroğlu) da sevmiş Ayten’i ama ailesi çok
içki içiyor, gece alemlerinde kendini kaybediyor diye kızın
sevdiği adama kavuşmasına engel olunca yanıp tutuşan
Ayten, yemeden, içmeden, uykudan kesilmiş.
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Ayten’in heykeli 2009 yılında
doğduğu, büyüdüğü ve öldüğü
mahalle yıkıldıktan sonra yapılan
parka dikilir. Gazeteler bu haberi
“‘Deli Ayten’ Mahalleye Geri Döndü” başlığıyla verir. Ardından,trajik
hikayesi merak uyandıran bu deli
aşık kadının yaşam hikayesi Bursa
Belediyesinin de katkılarıyla tiyatro
sahnesine taşınır. Ayten’in kardeşi
Bayram Şenocak’ın bestelediği müziklerle Kamberler’deki
günlük yaşamın ve dansın da canladırıldığı müzikal tadındaki bu oyun Ayten’i “Deli” ilan etHazırlayanlar
mekten öteye taşıyıp Bursa’nın ablası,
Ayten’i yapmaya çalışmış, bir deli aşkın Mukaddes Çaplık
garipçe hikayesidir.Ve tüm bunlar olup
Buse Asiye
biterken aşık roman kızı tenekeden
bozma davulu ve cümbüşüyle Kamberler’de aşıkları izlemektedir.

Coğrafya

Dünya’ya Şu Ana Kadar En Çok
Benzeyen Gezegen Bulundu
Güneş Sistemi dışında bulunan ve şu ana kadar
bulunanlar arasında Dünya’ya en çok benzeyen
gezegen olan Kepler 452b’nin su birikintileriyle
dolu kayalık bir yüzeye ve kalın bir atmosfere
sahip olma olasılığı var.
Kepler 452b adı verilen ve Dünya’dan biraz daha
büyük olan gezegen, su ve hatta yaşam için
elverişli bir yüzeye sahip olabilir. NASA’nın en
başarılı gezegen bulucuları, uzaklardaki bir yıldızın
ışığında, başka bir “Dünya”nın varlığını fark ettiler
ve “Dünya’nın kuzeni” olarak gördükleri gezegene
Kepler452b adını verdiler.
Dün NASA’nın Ames Araştırma Merkezinde düzenlenen basına toplantısında yeni keşfedilen bu
gezegenin ve diğer 500 yeni gezegenin duyurusu
yapıldı. Basın toplantısında konuşan Jon Jenkins,
bu “Yeni Dünya”dan “Başkalarının ‘ev’ diye adlandırabileceği bir şeye hiç bu kadar yaklaşmamıştık,”
diye bahsetti.
Kepler 452b, 6 milyar yaşında, 1400 ışık yılı uzakta yer alan Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde bulunuyor. Gezegen, Dünya’dan %60 oranında
daha büyük. Bir yılını 385 günde tamamlayan
Kepler 452b, çevresinde döndüğü yıldızdan,
suyun sıvı halde kalabileceği ideal bir uzaklıkta
bulunuyor. Henüz kuzenimizi oluşturan şeyin tam
olarak ne olduğuna dair bir bilgi yok ancak bilim
insanları %50 ihtimalle gezegenin bir kaya oluşumu olduğunu söylüyorlar. “Eğer öyleyse, atmosferinin daha kalın ve daha bulutlu olduğunu, büyük
olasılıkla da hâlâ aktif volkanları bulunduğunu da
söyleyebiliriz.” diyor Jenkins.

Dünyada 7 Değil 8 Kıta Bulunuyormuş
ABD’li bilim insanlarına göre coğrafya kitaplarının yeniden
yazılması gerekiyor. Bilim insanlarına göre, dünyada 7 değil
8 kıta bulunuyor. Yüzde 94’ü suyun altında olan kıtanın
ismi ise Zealandia.
ABD’nin saygın bilim dergilerinden “Amerikan Jeoloji
Topluğu”nda yayınlanan bir araştırmada yeni bir kıtanın
daha keşfedildiği açıklandı. 11 bilim insanının yer kabuğu
çatlakları konusunda yaptığı çalışmalar Avustralya’nın doğusunda “Zealandia” isimli yeni bir kıtanın varlığını ortaya
çıkardı. Yeni Zelanda ve Yeni Kaldonya isimli bölgelerin
Avustralya’dan 85 milyon yıl önce koparak ayrılan ve 4.9
milyon kilometrekarelik kıtanın bir parçası olduğu belirtiliyordu. “Zealandia” terimi 90’lı yıllarda 200 milyon yıllık
parçalanmış bir süper kıtanın bir kısmını ifade etmek için
kullanılmıştı. Okyanus tabanındaki yarıklar, kaya türleri ve
alanın sınırlarını inceleyen uzmanlar, fikri ileriye taşıyarak
buranın yeni bir kıta olduğu kanısına vardılar.
4.9 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle yüzde 94’ü su
altındaki “Zealandia” dünyanın en küçük kıtası olabilir.
Bölgede milyarlarca dolar değerindeki yeraltı kaynakla-

rı bulunuyor. Yeni kıtanın varlığı bu
kaynakların kimin kıta sahanlığında
bulunduğu tartışmalarına da yol açabilir. Ancak bu durum yalnızca Birleşmiş
Milletler kıta sahanlığı antlaşmalarına
göre belirlenebiliyor.
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Hazırlayanlar
Ahmet Yağcı
Aleyke İtmez

*Bilgiler internetten derlenmiştir.

Fizik

STEPHEN
HAWKİNG
Bilim adamlarının yaşam öyküleri her daim insanların
meraklarını cezbetmiştir. Bunların başında özellikle “BIG
BANG TEORİSİ”ni ortaya atan ünlü İngiliz fizikçi, evrenbilimci, astronom, teorisyen ve yazar Prof. Dr. Stephen
Hawking gelir.

8 Ocak 1942 tarihinde İngiltere’nin
Oxford şehrinde doğan Hawking,
Trinity Koleji’nde öğrenim gördükten
sonra Caius Koleji’nde öğretim görevlisi olmuştur. Kozmoloji(Evren Bilimi) alanında doktora yapmak üzere
Cambridge’e geçmiştir. Doktorasını
aldıktan sonra ilk önce araştırma
asistanı, daha sonra da profesör
asistanı olmuştur.
Evrenin temel prensipleri üzerine
çalışan Hawking, Einstein’in Uzay ve
Zamanı kapsayan Genel İzafiyet Teorisi’nin Big Bang (Büyük Patlama) ile başlayıp kara delikle
sonlandığını göstermiştir. Bu durum Kuantum Mekaniği ile
Genel İzafiyet Teorisi’nin birleştirilmesi gerektiğini ortaya
koyuyordu. Bunun neticesinde birçok sonuç ortaya çıkartı*Bilgiler internetten derlenmiştir.
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lırken, bunların arasında en ilgi çekeni evrenin bir sonunun
ve sınırının olmasıydı.
60’lı yılların başında tedavisi olmayan ALS hastalığına
yakalan Hawking, tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum kalsa da zihinsel fonksiyonlarından hiçbir
şey kaybetmemiştir. Başkaları için hayata küsme
sebebi olabilecek bu durum, Hawking’i durdurmaya
yetmemiş aksine ‘hayatın sırrını’ çözme yolunda bir
basamak olmuştur.
Hawking; zorlu yaşamına rağmen “Nereden Geldik?”, “Evrenin Temel Oluşum Prensipleri Nelerdir?”
gibi konularda dönemin bilimsel bilgileri dahilinde,
uzay bilimi, evrenin oluşumunu sağlayan büyük
patlama, zaman yolculuğu, kara delikler, kuantum
fiziği gibi birçok bilimsel alanda yepyeni teoriler
sunmuştur. Hawking, evrenin sırları, uzaylıların
varlığı, birçok sıra dışı düşünHazırlayanlar
cesinin cevabını bulmaya çok
yaklaştı kendini dünyanın
Mdr Yrd.
ağırlığından kurtarıp evrenin bilinmez- H. Hüseyin Şenel,
liğine bırakmıştır. 14 Mart 2018’de bu Eslem Sude Ballı
Dilara Bayraktar
büyük değerin kaybının üzüntüsünü
yaşamaktayız.

Röportaj

Kendinizi Tanıtır Mısınız?
İsmim Samet Karakaya 1982 Muş doğumluyum.14 senedir
Sınav Eğitim Kurumlarında çalışıyorum. Erciyes Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü mezunuyum. Yüksek lisansımı
Balıkesir Üniversitesinde yaptım.14 senedir Sınav Eğitim
Kurumlarının Mustafakemalpaşa, İnegöl, Yıldırım, Setbaşı,
Kestel okul ve dershanelerinde görev aldım. Şu anda da
Bursa Sınav Koleji Kültür ve Sanat Koordinatörü olarak
görevime devam etmekteyim.

mak için fazlasıyla çalışıyoruz elbette fakat çocuklarımızın
gelişimini sağlamak ve iyi birer birey olmaları için desteklemek de önemli bizim için. Başta milli değerlerini bilen her
alanda az çok bilgi sahibi olan, genel kültürü gelişmiş kişiler
yetiştirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda çok büyük yerler
yerine mutlu olabilecekleri yerleri tercih etme konusunda
onları destekliyoruz.

Koleji diğer eğitim kurumlarından ayıran fark nedir?
Kolejin diğer okullardan farkı: kolejlerin; yabancı dil, spor,
sınıf ortamı ve yaşam alanı sağlamasıdır. Bizler de Sınav
Koleji olarak her öğrenciye akademik alanda destek veriyoruz. Okulumuz bir kulüp okulu olmadığından başarıya
odaklanarak hedefimize doğru yol alıyor, aynı zamanda
öğrencilerimize yaşam alanı sunarak, öğrencilik zamanlarını
en iyi şekilde değerlendirmelerinde yardımcı oluyoruz.
Kolejde öğrenciler lise sınavına nasıl hazırlanır?
Okulumuzda 200 öğretmen düzenli ve sistemli bir şekilde çalışarak öğrencilerimizi iyi bir liseye göndermek için
emek sarf ediyorlar. Eğitimin en önemli anahtarı bence
güdülemektir. Daha güncel, çağa uygun tekniklerle bilinçli
bir şekilde sene başında hazırlanan anketlerle öğrencilerin fikirlerini alıyoruz ve bu fikirler doğrultusunda çeşitli
programlar hazırlıyoruz. Örneğin; geçen yıl TEOG Survivor
gibi bir program hazırlandı, dörder kişilik gruplar oluşturularak öğrencilerimizin eksik öğrenmeleri giderildi. Bunun
neticesini de en son TEOG’da 17 Türkiye şampiyonu ile
taçlandırdık.
Her şey sınav mı?

Son olarak sınava hazırlanan öğrencilere önerileriniz
nelerdir?
Öncelikle sınava hazırlanan öğrenciler sınav anında ve
öncesinde stres yapmamalıdır. Planlı bir çalışmayla istedikleri yerlere gelebilecekleri konusunda hemfikiriz. Gerekli
görüldüğü takdirde rehberlik servisine öğrenciler yönlendirilebilir. Gerek liseye giriş sınavında gerekse üniversiteye giriş sınavında öğrencilerin çalışmalarını son seneye
bırakmamaları gerekmektedir. ‘’ Demir Hazırlayanlar
tavında dövülür.’’ atasözümüzden
faydalanırsak istenilen akademik başarı Nuray Açıkgöz
Nuray Çalışkan
sağlanmış olur.

Bize vakit ayırdığınız için teşekkür
Aslında her şey sınav değil. Ailelerin beklentilerini karşıla- 17 ederiz.

Hazal Koç

Tarih

ÜLKEMİN

DEVRİM ARABALARI

Devrim Arabaları projesi, dönemin
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in Türk
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
(TUSİAD) toplantısında dile getirmiş
olduğu Türk otomobili üretme isteğiyle beraber 1961 yılında adım atılmış
projedir. Türk arabası yapımı fikri artık
bütün konferans ve toplantılarda konuşma konusu olmuştu. Hiç kimsenin,
Türklerin kendilerine ait bir motor yapabileceğine dair inancı yoktu. Bütün
bu olumsuz düşüncelere rağmen inanılmaz bir durum yaşandı ve Devrim
Arabaları projesi toplamda 129 günde
tamamlandı. 29 Ekim 1961 sabahı
Türkiye, ilk otomobilini konuşuyordu.
Bu ilk araç çok mükemmel olmasa da
TBMM önüne getirildi ve Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’e sunuldu. Bu
projede Türk otomobilinin üretilmesi
amacıyla Devlet Demiryolları Fabrikaları ve Cer Daireleri yöneticisi ve
mühendisler 16 Haziran 1961 günü
bu özel görev için toplantıya çağrıldı.
TCDD, dönemin en büyük yedek parça fabrikalarında çalışan yetenekli ve
tecrübeli mühendis kadrosuna sahipti.
Ayrıca kurumun Genel Müdür Yardımcısı statüsünde olan Emin Bozoğlu, iyi
eğitim görmüş ve kendini kanıtlamış
bir mühendisti. Toplantının da başkanı
olan TCDD’nin Genel Müdür Yardımcısı Emin Bozoğlu, Ulaştırma Bakanlığından alınan yönergeyi mühendislere ve yöneticilere açıkladı. Verilen
yönergede öncelikle yapılacak olanın
ordunun binek araca olan ihtiyacının
karşılanması olduğu belirtildi. Bu amaç
için TCDD İşletmesine 1.400.000 TL
ödenek ayrıldı. Toplantının yapılmasının ardından arabanın teslim tarihi 29
Ekim 1961 tarihi olarak belirlendi. Bu

da toplantının ardından mühendislerin 4,5 ay gibi kısa bir süresi olduğu
anlamına geliyordu. Bazı mühendisler
sürenin yetersizliğinden şikâyetçi
olurken bazıları ise bu arabanın yapılabileceğine inandı. Projede bulunan 20
mühendis artık bunu bir görev olarak
değil; yaşam amacı, haysiyet ve onur
mücadelesi olarak görüyordu. Türk
mühendisler o denli özverili çalışmışlardı ki hafta sonları dâhil günlük 12
saate çıkan çalışma süreleri olmuştu.
Mühendisler bu projeye öyle bir gönül
vermişlerdi ki bazen eve gitmektense
araba kaportasında uyumuşlardı. Projenin gerçekleştirilmesi için Eskişehir
Demiryolu Fabrikaları dökümhanesi
kullanıldı.
Devrim arabasında ilk olarak normal
bir arabanın temel özellikleri istendi.
Yapılması planlanan araba beş kişilik olarak, 1000-1100 kg ağırlığında
belirlendi. Araba motorunun gövde ve
başlığı Sivas Demiryolu Fabrikasında
dökülüp, Ankara Demiryolu Fabrikasında işlendi. Fakat piston, segman
ve kolları Eskişehir’de imal edildi.
Arabanının motoru Ankara Demiryolu Fabrikası’nda monte edildi. Bütün
bu çalışmalar sonucu 2 tane araba
üretildi. Nihayet Devrim Arabalarının
ilk denemesi yapıldı. Elektrik donanımı
ile diferansiyel dişlileri, kardan istavrozları ve motor yatakları ile cam ve
lastikleri dışında bütün özellikleri ve
mekanik donanımları yerli üretimdi.
Devrim arabalarını taşıyan tren sabaha karşı Ankara’ya ulaştı. İki Devrim
arabası, Sıhhiye semtinde bulunan Ankara Demiryolu Fabrikası’na indirildi.
Manevranın sağlanması için depolarına sadece birkaç litre benzin konuldu.

Arabalara asıl benzin transferi Sıhhiye’de Mobil Benzin İstasyonundan
yapılacaktı.
29 Ekim sabahında tarihi an başladı.
Verilen sözler yerine getirilmiş ve
Devrim Arabaları etraflarında motosiklet eskortu eşliğinde yola koyulmuştu. Fakat arabalara eşlik edenlerin
benzin ikmalinden haberleri olmadığı
için benzin dolumu unutuldu. Arabalar
Meclis’in önüne geldiğinde durum
anlaşıldı ve 1. arabaya benzin konuldu.
Fakat 2. araca benzin ikmali yapılırken Cemal Paşa’nın “Neler oluyor?”
sorusuna direksiyonda bulunan
Yüksek Mühendis Rıfat Serdaroğlu
“Paşam, benzin bitti.” cevabını verdi.
En sonunda araçlara benzin ikmali
yapıldı. Böylece Cemal Paşa, Anıtkabir’e doğru 1 numaralı araçla seyahat
etti. Ertesi gün bütün gazeteler de
söz birliği etmişçesine Devrim Arabası ile ilgili “100 metre gitti bozuldu.”
manşeti attı. Fakat 2 numaralı aracın
ilk gün hipodromda yaptığı törenden
veya Cemal Gürsel’in Anıtkabir’e bir
başka Devrim Arabası ile gittiğinden
hiç bahsedilmedi. Hatta gündemde
bütün haberler, konuşmalar ve fıkralar
yapılan arabanın boşa yapıldığına ve
paranın boşa gittiğini söyledi.
Bütün bu geceli gündüzlü çalışmalar
sonunda tamamlanan Türk Devrim
Arabası, Türk tarihindeki en önemli
sanayi girişimlerinden biri olmasına
rağmen daha çok deposuna benzin
konulmasının unutulmasıyla ün yapmıştır.

Hazırlayanlar
Şükriye Yılmaz
Burhan Keten
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KEŞKELERİ

Tarih

İLK TÜRK TİPİ UÇAK DENEMESİ: ND-36
İlk demir yolu müteahhitlerinden
olan Nuri Demirağ Türkiye’nin kendi
uçağını kendi plan ve projeleri ile üretmekten yanaydı. Yüzde yüz Türk malı
bir uçak yapılması gerektiğini düşünmekteydi. Bu konuda şöyle diyordu:
“Avrupa’dan, Amerika’dan lisanslar alıp
tayyare yapmak kopyacılıktan ibarettir. Demode tipler için lisans verilmektedir. Yeni icat edilenler ise bir sır gibi,
büyük bir kıskançlıkla saklanmaktadır.
Binaenaleyh kopyacılıkla devam edilirse, demode şeylerle beyhude yere
vakit geçirilecektir. Şu halde Avrupa
ve Amerika’nın son sistem uçaklarına
karşılık, yepyeni bir Türk tipi vücuda
getirilmelidir. Bu amaçla İstanbul
Beşiktaş’ta atölye olarak kullanılacak
bir bina yaptırdı. Asıl fabrika ise Sivas
Divriği’de kurulacaktı. Demirağ ayrıca
şu anki Atatürk Havaalanının bulunduğu Yeşilköy’de Elmas Paşa Çiftliği’ni
satın aldı. Burada uçuş sahası, uçak
tamir atölyesi ve hangarlar yaptırdı.
Ve İlk Uçak Üretildi
Nuri Demirağ Türkiye’nin ilk uçak
mühendislerinden olan Selahattin

Alan ile beraber hareket ediyordu.
Çalışmalar kısa sürede netice vermeye
başladı. Beşiktaş’taki fabrikada Selahattin Alan’ın projesini çizdiği ND-36
adı verilen tek motorlu Türkiye’nin
ilk uçağı üretildi. Aynı günlerde Türk
Hava Kurumu da 10 tane eğitim uçağı
siparişi vermişti. Bu siparişler yapılırken aynı zamanda bir de yolcu uçağı
yapım çalışması sürmekteydi.
1938 yılına gelindiğinde NuD38
adında çift motorlu altı kişilik bir yolcu
uçağı yapımı başarıyla tamamlandı. Bu
Türkiye’nin kendi uçağını artık yapabildiği anlamına gelmekteydi. Üretilen
uçaklar İstanbul’daki test uçuşlarından
başarı ile geçti. Bu uçaklarla binlerce
saat uçuş gerçekleştirildi ve herhangi
bir aksaklık yaşanmadı. Uluslararası
havacılık kuruluşlarından A sınıfı yolcu
uçağı belgesi alındı. Fakat Türk Hava
Kurumu İstanbul’daki uçuşları yeterli
görmedi, test uçuşlarının Eskişehir’de
tekrar gerçekleştirilmesi gerektiğini
belirtti. Tekrar yapılacak test uçuşunu
uçağın planını projesini hazırlayan
Mühendis Selahattin Alan kendisi
yapmak istemişti. Ancak bu isteği
hem kendisinin hem
19 de Türk uçağının

sonunu getirdi. Test uçuşu başarılı bir
şekilde sona eriyordu ki iniş sırasında
bir kaza gerçekleşti. Selahattin Alan
piste inerken geride açılmış olan
hendekleri göremeyince hendeğe
çarpmış böylece hem uçak düşmüş
hem de kendisi hayatını kaybetmişti.
Uçak pilot hatasından kaynaklanan bir
sebeple düşmesine karşın Türk Hava
Kurumu daha önceden verdiği siparişleri iptal etti. Nuri Demirağ Türk Hava
Kurumunu mahkemeye verdi. Ancak
oradan çıkan karar da Demirağ’ın
aleyhine oldu. Nuri Demirağ, test
uçuşlarının yeniden yapılmasını talep
etmesine, birkaç kez Cumhurbaşkanı
İnönü’ye mektup yazmasına karşın
herhangi olumlu bir karşılık alamadı.
Uluslararası test sonuçları Türk Hava
Kurumunu yeni bir test uçuşu gerçekleştirmek için bile ikna edemedi. İsmet
İnönü ise Nuri Demirağ’ı zenginlikten başı dönmekle itham etmeye
başlamıştı. İşte tüm bu yaşananların
ardından Türkiye’nin ilk uçak üretim
serüveni sona erdi. Nuri Demirağ’ın
ürettiği uçaklar sattırılmadı, bu durum
fabrikanın kapanmasına sebep oldu.
*Bilgiler internetten derlenmiştir.

Türkçe

EDEBİ MAGAZİN

Bir kitabı okuduğumuzda konusu kadar, yazarı hakkında da bilgi sahibi olmak isteriz. Özellikle kalemini çok sevdiğimiz
bir yazarsa zamanla ona karşı hayranlık duymaya başlar ve karakterini merak ederiz. Acaba bu romanları yazan biri nasıl
bir kişiliğe sahipti, mesleği neydi, ne şartlarda bu kitapları yazdı diye aklımızdan bir sürü soru geçer. İşte bu sorulardan
bazılarının cevabı...

TURGUT UYAR

Turgut UYAR’ın Tomris UYAR ile evlenmesi
edebiyat dünyasında çok konuşulmuştur.
Aslında dünya görüşleri farklı olan iki insanın
yakınlaşmasının nedeni şiirdir.
1966’da Tomris UYAR, Ülkü
TAMER’in ardından Cemal
SÜREYA’dan da ayrılmak
üzeredir. Turgut UYAR da
eşinden boşanıp İstanbul’a
yerleşmiştir. İstanbul’da
tanışan çift mektuplaşmaya başlar. Bu mektuplar önce sadece şiir
üzerinedir. Bir kadınla
bir erkeğin şiir üzerine
mektuplaşmalarında aşk
kaçınılmazdır. Turgut
UYAR’ın yedi yıl aradan
sonra yeniden dönüşünde bu mektupların
önemli payı vardır. Bu aşk Turgut UYAR’a
Tomris UYAR için şu dizeleri yazdırmıştır: “Bir
bozuk saattir yüreğim hep sende durur.”

NURİ PAKDİL

Her eylemi bir rivayet
gibi anlatılan Nuri PAKDİL’in hangi şehirde, hangi
otelde, hangi mekanda
yaşadığı pek bilinmemektedir. Paradan tiksindiği
için yanında para taşımaz,
taşımak zorunda kalırsa da
eliyle paraya dokunmamıştır. Ellerini kağıtla ayaklarını mendille siler çünkü
kağıt ona göre kutsaldır.
Bir dönem öğrencilerle
aynı evde yaşamış, her
sabah öğrencilerin ayakkabısının içine bir miktar
para ve pusula koymuştur.
Pusulada öğrencilerin o
gün kitap, dergi, sinema
vs. İçin harcayacakları
para tek tek belirtilmiştir.
Cemal Süreya şairi şairden
başkasının tanımadığına
hep üzülmüştür. Birgün
duraktaki yolcular arasında otuz yaşlarında bir
adamın “ Pazar Posta” sını
okuduğunu görür. Adam
Cemal SÜREYA’ nın şiirinin

bulunduğu sayfayı okumaktadır. Cemal SÜREYA
dayanamaz : “ Nasılsınız
efendim, ben Cemal Süreya.” diye yaklaşır. Adam: “
Memnun oldum. Ben de
Nuri PAKDİL.” der.
‘’Kudüs Şairi’’ olarak
bilinen üstad Nuri Pakdil
her biri iki dizelik olan
şiirlerinin kimilerini 200
kez tekrar yazdıktan sonra
kitaplarına almıştır.Eserlerinde Kudüs , gece ve
yalnızlık konularını sıklıkla
işlediğini görmek mümkündür.

CEMAL SÜREYA

Başlangıçta Cemal SÜREYYA diye yazar
adını. ‘’ Elma ‘’ şiirinde adındaki ‘’y’’ harflerinden birini attığını ilan eder. Bu olayın
kesin olmayan iki nedeni vardır: Birincisi
belleğine çok güvenen Cemal Süreya
‘’Üvercinka’’ adını verdiği sevgilisinin
telefon numarasını hatırlamaması üzerine
girdiği iddiadır. Diğeri ise Sezai Karakoç’la aynı kızın sevdasına düşmeleri nedeniyle ortaya çıkan iddiadır. Kaybeden
sevdiğini kaybetmekle kalmayacak başka
büyük bir bedel de ödeyecektir. Öyle
ki eğer iddiayı Sürey(y)a değil de Karakoç kazanırsa soyadı ‘’Karkoç’’ olacaktır.
Cemal SÜREYA’nın ilginç yanları bununla
beraber çoktur. “Sizin Hiç Babanız Öldü
mü?” şiirini, babasının ölümünden 4 yıl
önce; “Kars” şiirini ise Kars’ı hiç görmeden Paris’te yazmıştır. Kadıköy sahilinde
yürürken her an karşıdan Fazıl Hüsnü
DAĞLARCA gelebilir düşüncesiyle önü
hep iliklidir. DAĞLARCA, onunla konuşmayınca da “Bugün ağam sudan soğuk
bakıyor.” der. Cemal SÜREYA’nın Haliç
kıyısındaki “Kulaksız” mezarlığında yatmasıyla imzası arasında Sunay AKIN bir ilgi
kurar. İmzasında profilden bir insan yüzü
olduğu ve bu portrede kulak bulunmadığına dikkat çeker.
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Hazırlayanlar
Merve Hacıoğlu
Hilal Bilgeç
Onur Arabacılar

BEHÇET NECATİGİL
Onun kadar şiire düşkün olan yoktur. Eşine
ve çocuklarına “ Siz
hepiniz şiirden sonra
gelirsiniz, bunu bilin
yerinizi kabul edin.”
der. Şiir düşündüğü
zamanlarda kimseyle
konuşmaz, eşini ve
çocuklarını şiiri bitene
dek odasına almaz. Şiir
dışında aile hayatında
bencil değildir ancak
“önce şiir” der. Balayına giderken bile
yazılı kağıtlarını ve
şiir karalamalarını alır.

Türkçe

Alışkanlıklarına bağımlıdır. Yıpransa sökülse
bile eski giysilerini
bırakıp yenisini almaya
kıyamaz. Bir ayakkabıyı 4-5 yıl süreyle
giydiği olur. İlginç bir
su fobisi vardır. Suyu
ve denizi hiç sevmez.
Eşinin anılarından
şairin 12-13 günde bir
yıkandığını banyoya
girince de su dökünüp hemen çıktığını,
denize hiç girmediğini
öğreniyoruz.

HASAN ALİ TOPTAŞ
İcra memurluğu yaparken icra
için gittiği bir evde çizgi film
seyreden çocukların önünden
televizyonun alınması onu çok
etkilemiş ve o gün mesleği
bırakmıştır. O güne ait şunları
söyler: “ Bunu anlayabilmiş
değilim. Hayatta yapabileceğim
en son iş geldi beni buldu. Vergisini ödemeyen mükelleflerin
evinde, işyerinde haciz işlemi
yapıyordum. Gidiyorsunuz,
çocuklar çizgi film seyrederken
televizyonu kucaklayıp götürüyorsunuz. Çok tuhaf bir şey,
benim için zordu. Şimdi emekli
oldum ama hayatta en pis işleri
bana yaptırmışlar gibi hissediyorum. Askerliği de Suriye
sınırında yapmıştım, her hafta
kaçakçılarla çatışma çıkardı.”

CAHİT
ZARİFOĞLU
Kendine özgü bir asaleti olduğu için “Artist”
olarak adlandırılır. Cahit ZARİFOĞLU’na bu
lakap Necip FAZIL tarafından takılır. Yaşanan
anı kısaca şöyledir: Necip FAZIL’ın evinde
bir sohbet toplantısı vardır. Birkaç cümleden sonra Cahit ZARİFOĞLU “ Kitaplarınıza
bakabilir miyim?” diye Necip FAZIL’ın sözünü
keser. Sıkılmıştır. Kitapların azlığına şaşırır.
Plakları karıştırır. Necip FAZIL’ın sözünü yine
keser: “Efendim hangi müzisyenleri seviyorsunuz?” diye sorar. Necip FAZIL “ Betoven.”
Dedikten sonra biraz şaşkın, biraz öfkeli,
biraz hoşgörülü bir tonla “ Burada muhteşem
bir konser icra ediliyor, sen orada notalarla
meşgulsün.” dedikten sonra “Artist.” sözünü
ekler. Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş
harfleri acz tutuyor. Bağışlanma dilerim.
Cahit Zarifoğlu isminin baş harflerini vesile
ederek yaratana karşı acziyetini bilirden ve
bağışlanma dileyen bir büyük gönül adamıydı.
Türk şiirinin en zarif abisi olarak niteleyebileceğimiz şair Cahit Zarifoğlu tüm hayatını
yalnızlığın kıyısında inandığı değerler
uğruna savaşarak geçirmiştir. Bir bilge
gibi sürekli sakin ve suskun olması bir süre
sonra dostlarının onu ‘’Aristo’’ olarak çağırmaya başlamasına neden olacaktır. Güreşi
çok severdi. Arkadaşları onun için ‘’Cahit şiir
gibi güreş tutar’’ derlerdi. Şiir dışındaki tek
tutkusu güreş olmayan şair ayrıca uçmaya
sevdalıydı fakat gözünde ve kulaklarındaki
çeşitli sorunlar onu bu sevdadan mahrum bırakmıştır. Daha sonradan edebiyat kitaplarına
konu olan şair öğrencilik yıllarında edebiyat
dersinden sınıfta kalmıştır. Nuri Pakdil onun
için ‘’Yedi güzel adam içinde en artist mizaçlı
kişiydi.’’ Der. Güreş, müzik , havacılık gibi pek
çok tutkusu olan şair ayrıca bir çok çizime
imza atmıştır.
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OĞUZ ATAY
Oğuz ATAY’ ın kurmaca kişileri
Selim IŞIK, Turgut ÖZBEN ve
Hikmet BENOL aslında onun en
tarafsız , en içten yaşam tanıklarıdır. Oğuz ATAY’ ın yaşamının
içine girdikçe şaşkınlığa düşülür. ATAY’ ın metinleri büyük
ölçüde otobiyografik verilerden
beslenir. Bu yüzden değeri
yitirildikten sonra anlaşılan
şairlerimizdendir. Çocukluktan
gençlik yıllarına kadar karikatürle ilgilendi. Kendi döneminde
ödülsüz, okursuz ve ilgisiz kaldı.
Kısa film yönetmenliği yaptı
lakin filmi kayboldu. Son sözü
‘’Sevinmeyin, daha ölmedim. ’’
olan bir edebiyat adamının hayata dair en çarpıcı tespiti: ‘’Ne
ölmek nefessiz kalmaktır;ne de
yaşamak nefes almaktır.Yaşamak; sevilmeyi hak eden birine
yaşamanı harcamaktır.’’

Çevre Ve Dönüşüm

. .
BILIYOR

BUNLARI

MUSUNUZ?

Plastikler doğada parçalanma süresi en uzun olan maddedir (1000 yıl). Sigara filtresi 2 yıl, çiklet 5 yıldır. Çöplere atılan
pillerin içindeki kimyasal maddeler toprağa ve suya karışarak insanlara zehir olarak geri dönmektedir. Ülkemizde günde
65 bin ton çöp ortaya çıkmaktadır.
Çevre kirliliğini yaratan önemli unsurlardan bir tanesi çöp sorunudur. Ülkemizde her yıl yaklaşık 5 milyon kamyon çöp atıyoruz. Oysa bu çöplerin önemli bir bölümü yeniden değerlendirilebilir. Geri dönüşüm, bizim başka bir işe yaramayacağını
düşünerek “çöp” değimiz atıkların, mesela şişelerin, kâğıt ve kartonların, süt kutularının, plastik kapların, metal kutuların,
ahşap kasaların çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesi anlamına gelir. Yani kısaca, atıklardan
yeni bir ürün ya da ham madde yapılması işlemine geri dönüşüm denir.
“Bilinçli birey temiz çevre” misyonu ile yola çıkan okulumuz ÇEVRE VE GERİ DÖNÜŞÜM KULÜBÜ bünyesinde yürüttüğü çalışmalar ile çevre bilincini aşılamayı amaçlıyor. Öğrenciler çeşitli projelerde görev alarak toplumsal bilinci arttırıyor.
Kağıt atıklar toplanarak tekrar hamur üretiliyor ve çeşitli objeler yapılıyor. Örneğin hamuruna karıştırılan tohumlar
sayesinde çimlenen kağıt objeler üretiliyor. Piller toplanarak pil toplama merkezlerine ulaştırılıyor. Plastik ve alüminyum
ambalaj kutuları çeşitli objelerin yapımında değerlendiriliyor.

Hazırlayanlar
Nilüfer Yılmaz
Cansu Tiryaki
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Paylaşmak

İÇİMİZDEKİ ÇOCUK İÇİMİZDESİN ÇOCUK
Büyüklerimiz sanki hiç çocuk
olmamış gibi gelse de bize, en
özenilesi çocukluğu yaşayan onlardı. Biz de Sınav Koleji olarak
huzurevindeki büyüklerimizi bir
gün de olsa içlerindeki çocukla
buluşturmak için İÇİMİZDEKİ
ÇOCUK projesini hazırladık.
Salçalı ekmeğiyle sokaklarda
koşuşturan, annesinin yaptığı
lokumlu bisküviyle bile sevinebilen, kıyafetlerine gözü gibi
bakan, sabahtan akşama dek eline geçen her şeyi hayal gücüyle
birleştirip değişik oyunlar kuran
çocuklar gördük her birinin
gözlerinde. Seksek oynayışımızı,
ip atlayışımızı, gülüp eğlenişimizi izlerken bize katılamasalar
da yıllar öncesinin hasretiyle
değil de içlerindeki çocuğa
merhaba demenin mutluluğuyla
müteşekkir olmuşlardı. Beden
yaşlanabilir, yaştaki basamaklar
dahi artabilir ancak gülümseme ve bakışlardaki masumiyet

hiç değişmemişse İÇİMİZDEKİ
ÇOCUK yıllara meydan okumuş
demektir. İçinizdeki çocuğun
kalbinizi ısıtması dileğiyle…
Çocukluk güzeldir... Çocukların önündeki engelleri kaldırıp
onlara daha iyisini sunabilmek
ise bizim için en güzel mutluluktur. Sınav Koleji olarak Lösemili
çocuklarımızın hastalıklarının,
hayallerini gerçekleştirmelerine
veya mutlu olmalarına engel
olmayacağını ve onların yanında
olduğumuzu İÇİMİZDESİN ÇOCUK projesiyle ortaya koyduk.
Birlikte geçirdiğimiz bir gün
içinde hastalıklarının umutlarının, hayata tutunuşlarının önüne
geçemediğini aksine onları daha
güçlü kıldığını gördük. Her gün
yanında olamasak da sana sarılamasak da asla yalnız hissetme,
İÇİMİZDESİN ÇOCUK. Kalbimizin en sıcak yerinde…
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Hazırlayanlar
Birgül Yağcı
Ezgi Tokyürek

Sosyal Sorumluluk

BURSA’DAN MUŞ’A KARDEŞ ELİ
Bursa Sınav Koleji Doğu Kampüsü öğrencileri “Kardeşler Paylaşır Projesi” kapsamında Doğu Anadolu
Bölgesi’ndeki 22 okula yardım eli uzattı.
Sosyal sorumluluk projeleri ile dikkatleri üzerine
çeken Bursa Sınav Koleji Doğu Kampüsü idarecileri
Muş’a giderek ihtiyaç sahibi 22 okula bilgisayar, yazıcı,
kıyafet ve kitap yardımında bulundu.
Proje hakkında bilgi veren okul müdürü Samet Karakaya: “Kırsal kesimlerde zor şartlar altında eğitime
devam eden öğrencilerimize ve öğretmenlerimize
destek vermek amacı ile hayata geçirdiğimiz proje
kapsamında Muş ilimize giderek 22 okula ihtiyaçlarına göre çeşitli yardımlarda bulunduk. Burada şahit
olduğumuz tablo, projemizin ne kadar doğru, ne kadar
yerinde olduğunu bizlere gösterdi. Öğrencilerimize hiç
görmedikleri kardeşleri ile paylaşmanın mutluluğunu
yaşattığımız bu özel projeye destek veren velilerimize,
öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve bu güzel yolun
her adımında bizim ile çabalayan okul aile birliği üyelerine canı gönülden teşekkür ederiz.” diye konuştu.
Projeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Muş Valisi Aziz Yıldırım: “Ülkemizin batısı ile doğusu arasında
köprü olacak, çocuklarımızı birleştirecek, onların kalplerine dokunacak, yardımlaşma ve paylaşma kavramlarının içini dolduracak bu tarz projelerin artarak devam
etmesi gerektiğini düşünüyorum.
Hazırlayanlar
Projeye destek veren Bursa Sınav
Birgül Yağcı
Kolejleri Yönetim Kurulu Başkanı
Aleyna Yeni
Sayın Gıyasettin Bingöl nezdinde
Bursa Sınav Koleji ailesine Muş
halkı adına teşekkür ederim.” dedi.
24

Tarih

OSMANLI PADİŞAHLARININ BİLİNMEYENLERİ
Yavuz Sultan
Selim’in
Alçak Gönüllülüğü

Yıldırım Bayezid’in Kararlılığı
Ankara Savaşı’nın sonlarına yaklaşılıyordu ve Osmanlı Devleti’nin savaşı
kaybedeceği anlaşılmıştı. Osmanlı
komutanlarından Minnet Bey Sultan
Bayezid’e yaklaştı:
-Padişahım, muharebe hitama ermiş
gibidir. Ancak düşmanın eline geçmemek için kaçacak vakit kalmıştır.
Buyurun, saadetle çekilin. İnşallah tez
vakitte intikam almaya fırsat bulursunuz.

-Bre Minnet, diye bağırdı Yıldırım.
Benim atalarım için muharebe meydanını bırakan var mıdır ki, ilk defa
ben denaati irtikap edeyim. Hulusunu bilmesem seni cezalandırırdım.
Babam gibi gaza meydanında şan ve
şeref içinde ölsem nola? Elbet “Sultan
Bayezid kaçtı.” dedirtmekten evladır. Bize başka türlü hareket etmek
yakışmaz.

Fatih Sultan Mehmet’in Atını Denize Sürmesi

Mısır Seferi başarı
ile sonuçlanmıştı.
İstanbullular, aylardan beri cihangir
hakanlarının dönüşünü bekliyorlardı.
O gün, yer yerinden oynayacak,
büyük şenlikler
yapılacaktı.
Halbuki Yavuz’un
bütün gösterişi,
devlet işlerindeydi.
Hususi hayatında mahcup, mütevazi
ve sakin bir adamdı.
İstanbul halkının hazırlığını öğrenince
sıkıldı, şahsına gösterilecek tezahürattan utandı. Ertesi sabah muzaffer
ordusunun başında şehre girmesi icap
ediyorken, karanlıkta gizlice kayıkla
Topkapı Sarayı’na çıktı. Ertesi sabah
İstanbullular, büyük cihangirin sarayda
olduğunu öğrendiler. Ancak ordularına
alkış tutabildiler.
Tarihin En Kısa Süren Savaşı Mohaç
Meydan Savaşı Kanuni Sultan Süleyman
Macarların Almanlara güvenerek
sürekli Osmanlı Devleti’ni rahatsız
etmesi ve Almanların esir ettiği Fransa
kralı Fransuva’nın annesinin yardım
isteği üzerine Kanuni Sultan Süleyman
Macaristan üzerine sefere çıktı. Amacı
Macar sorununu halletmek ve tüm
Avrupa’ya gözdağı vermekti.

6 Nisan 1453’te Osmanlı ordusu
Bizans surlarının önündeydi. 6
Nisan gecesinden başlanarak surlar
top ateşiyle dövülmeye başlandı.
Osmanlıların kuruluş yıllarından
itibaren en zayıf oldukları yönleri
deniz kuvvetleriydi. Fatih, bunun
farkında olduğu için kuşatmaya
imparatorluğun imkânları ölçüsünde
büyük bir donanma hazırlatmıştı.
Ancak donanmadaki askerlerimizin
deniz savaşlarındaki tecrübeleri
azdı. Donanmamızın yetersiz olduğu
kuşatmanın ilk günlerinde belli oldu.

Yüzün üzerinde gemiden oluşan
Osmanlı donanması Haliç’e gerilen
zinciri kıramadı. Kuşatmadan 15
gün sonra şehre yardım getiren üç
Ceneviz ve bir Bizans gemisi İstanbul
önlerinde göründü. Osmanlı donanması Yenikapı önlerinde düşman
gemilerini karşıladı. Ancak rüzgârı
arkalarına alan 4 büyük gemi durdurulamadı ve düşman gemileri Haliç’e
girdi. Savaşı karadan seyreden Fatih
hırsından atını denizin içine sürmüştür.
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29 Ağustos 1526’da Mohaç Ovası’nda
Mohaç Meydan Savaşı yapıldı. İki saat
gibi bir süre içerisinde Macar ordusu
kralları ile birlikte yok oldu. Artık Macaristan diye bir devlet kalmadı. Türk
kaybı ise yüzlerle ifade edilecek kadar
az olmuştur. Savaşın kaderini büyük
oranda toplar belirlemişti.
Bu savaş sırasında Türk hükümdarını öldürmeye yemin etmiş 30 kadar
Macar şövalyesinin başarısız olsalar da
hükümdara kadar ulaşmak için yaptıkları çaba takdir edilmesi gereken hareketti. Kanuni Sultan Süleyman’ın ise
şövalyelerle bizzat mücadele etmesi
ve üç tanesini bizzat öldürmesi O’nun
cesaretini ve yeteneğini göstermesi
bakımından önemlidir.

Tarih

Haile-i Osmaniye (Osmanlı Dramı) Genç Osman’ın Şehit
Edilmesi

4 . Murad (Bağdat Fatihi) - Bağdat Köşkü
Sultan IV. Murad’ın (1623-1640) Bağdat fethi anısına
yaptırılan köşk, mermer terasın ucunda, daha önce burada
var olan bir kule köşkün yerine, 1639 yılında muhtemelen Mimar Koca Kasım tarafından yaptırılmıştır. Köşkü
çepeçevre saran kuşak yazıdaki ayetler, sarayın meşhur
hattatlarından Tophaneli Enderunî Mahmud Çelebi tarafından mavi zemin üzerine beyaz celî sülüs hatla yazılmıştır. Kitabesiz olan köşkün kapısı üzerindeki Farsça beyit
Kelime-i Tevhidi de içermektedir. Köşkün; sedef, bağa ve
fildişi oymalı ahşap kapaklı dolaplarına, Sultan I. Abdülhamid (1774-1789) ve Sultan III. Selim (1789-1807) tarafından vakfedilen kitaplar yerleştirilmiştir. Bağdat Köşkü
kitaplığı daha sonra Saray Kütüphanesi koleksiyonuna
dahil olmuştur. Köşkün arkasındaki küçük oda kahve ocağı
olarak kullanılmıştır.

Sultan İkinci Osman‘ın 19 Mayıs 1622 Perşembe günü
tahttan indirilmesi ve hemen ertesi günü şehit edilmesi,
tarihe “Hâile-i Osmaniye” olarak geçmiştir. 18 Mayıs günü,
çeşitli çevrelerin tahrik ettiği asker ayaklanmış, birçok olaydan sonra 19 Mayıs günü Genç Osman tahttan indirilerek
20 Mayıs günü Yedikule Zindanı’na götürülmüş ve o gece
on cellâd tarafından şehit edilmiştir. Osmanlı tarihinde bir
isyan sonucu katledilen ilk Osmanlı Padişahı, II. Osman
(Genç Osman)‘dır. Çevresindekilerin yanlış yönlendirmesi
ve tecrübesizliği sonucu askeri isyanın çıkışına sebep oldu.
Sultan I. Ahmed‘in büyük oğlu olan ve amcası Birinci Mustafa‘nın akıl hastalığı dolayısıyla tahttan indirilmesinden
sonra 26 Şubat 1618’de tahta çıkan II. Osman, pâdişâhların on altıncısıdır. Tahta 13 yaşında çıkan II. Osman, 4 yıl 2
ay tahtta kalmıştır.

Bağdat Köşkü

Hazırlayanlar
Şükriye Yılmaz
Tarık Seçgin
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BURSA
LEZZETLERİ

Tarihiyle, coğrafi konumuyla,kültürel mirasıyla ülkemizin güzide şehri olan Bursa birçok lezzetin çıkış noktasıdır.
Bursa’nın verimli toprakları, birçok sebze ve meyve çeşidini yetiştirmeye uygun iklimi zengin bir mutfak kültürünü de beraberinde getiriyor.Bursa’da yemek yemek Bursa’ya has sofralar ve Bursalılara has tariflerle bir şölene dönüşüyor. Kentin
geçmişindeki kültürel çeşitliliğin yansıdığı geleneksel mutfağında, Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan, adı Bursa ile
anılan lezzetler bulunur.
Yıl 1867, Döner Kebap Lezzetinin Doğuşu

Kestane şekerlerinin çeşitleri Bursa´nın karakteristik tatlılarındandır. Akdeniz ve Avrupa ülkelerine özgü bir tat olan
“Döner Kebap” efsanesinin hikayesi, Mehmetoğlu “İskender kestane şekerini Bursa’ya Yugoslavya-Manastır doğumlu
Efendi”nin Bursa’nın Kayhan semtindeki dükkânında baş- Ali Şakir Tatveren getirmiştir. Evde aile halkı ile birlikte
lar. O dönemde kuzu bir bütün olarak ve yere paralel biçim- kestane şekeri üretimi yapan Tatveren, 1930’da Bursa’da
de odun ateşi üzerinde pişirilmektedir. Bu şekliyle kuzunun Atatürk Caddesi’nde ilk dükkânını açtı. 1957’de vefatından
lezzetli parçaları herkese eşit dağılmaz. “İskender Efendi”
sonra işleri önce eşi Nedret Tatveren daha sonra çocukları
de bu durumun üzerine herkesin aynı oranda, eşit dağılım- sürdürdü. Tatveren’in kurduğu şirket günümüzde Bursa’da
da aynı lezzeti alabilmesi için çözüm aramaya başlar ve en
20, ülke genelinde ise 200 şube sayısına ulaşmıştır.
nihayetinde et pişirme ustası bir aileden gelen “İskender
Efendi”, uzmanlığıyla girişimci ruhunu bir araya getirerek
Bu Coğrafyanın “Tescillisi” Zeytin
yeni bir lezzet harmanı ve pişirme yöntemi ortaya çıkarır.
Kuzu etini öncelikle sinir ve kemiklerinden ayırır, dikey bir
Bursa’nın; yağından yaprağına şifa taşıyan, efsaneleri dilden
çubuğa kat kat yerleştirir ve dik olarak tasarladığı mangalın dile dolaşan, Nuh Tufanı’ndan bu yana umudu, barışı, bolluk
önünde döndürerek mangal kömüründe bu harmanı pişirir. ve bereketi simgeleyen lezzeti… Coğrafi işaret kazandığı
Sonuç olarak da ortaya herkesin kuzunun en lezzetli par2003’ten beri de tescilli, logolu bir Bursa markası Gemlik
çalarını keyifle yediği, lezzet kültürümüzün önemli mihenk Zeytini. En çok kullanılan ifadeyle “Yeşil Bursa’nın siyah
taşlarından döner kebap hayat bulur.
incisi” o. Varlığının şenliklerle, festivallerle kutlandığı bu
kente de sıkı sıkıya bağlı… Evi bildiği bu şehirden lezzetini
Tarihle Yoğrulan Lezzet: İnegöl Köftesi
esirgemiyor. Hatta kendi adının, kentin adıyla hem ülke hem
de dünya çapında anılmasını sağlıyor. Bursa da bu vefayı
Kentimizin Türkiye ve dünyada tanınan en önemli markala- karşılıksız bırakmıyor ve ona sahip çıkıyor. Ona sere serpe
rından biridir. İnegöl köftesinin tarihi Bulgaristan göçmeni
uzanabileceği, gönlünce büyüyüp serpilebileceği alanlar
olan Besler ailesine dayanmaktadır. Filibe’nin Pazarcık
yaratmakla kalmıyor, adını tescilletip onu dünya çapında
ilçesinde aile mesleği olarak köftecilik yapan ve burada
bir markaya dönüştürüyor. Kutsal kitaplarda kendine yer
“Köfteciler” diye anılan ailenin oğlu İbrahim Besler 1892
edinmiş, mitolojik hikâyelerin başkahramanı bir lezzet
yılında İnegöl’e göç ettikten sonra aile mesleğini sürdürzeytin. Adı her zaman adaletle, erdemle, kutsallıkla, beremeye devam etmiştir. İbrahim Besler’in yetiştirdiği ustalar
ketle, umutla, barışla anıldı. Dünyadaki en güzel kavramtarafından İnegöl’de yapılmaya başlayan köfte zamanla
ları müjdelediğine inanılan bir simge oldu. Sağlığı, bilgeliği,
İnegöl köftesi adını almıştır. İnegöl köftesi lezzetini, İnegöl arınmayı, yeniden doğuşu, gururu, zaferi sembolize etti.
ve çevresinde yetişen dana, kuzu ve koyunların etlerinin
Yunanlılar onu bereketin ve barışın tanrıçası Athena’nın
özel olarak harmanlanmasından almaktadır. İnegöl köftehediyesi olarak kabul etti. Antik Yunanlılar, zeytin ağacının
sinde %20 kuzu eti, %80 büyükbaş hayvanların kaburga
altında doğmayı, kutsal bir aileden gelmeye bağlıyorlardı.
eti kullanılır. Baharatın kullanılmaması ve sadece soğanla
Zeytin ağacının ölümsüzlüğü de simgelediğine ve cennete
yoğurulması bu köftenin diğer köftelerden farkıdır. Et bir
bulunan iki ağaçtan biri olduğuna inanılıyordu. Çünkü bir
gün dinlendirildikten sonra köfte haline getirilip pişirilir.
zeytin ağacı, ölüme yaklaştığında yeniden filizlenip hayaKöftelerin en çok 2 cm kalınlığında, aynı şekil ve büyüklük- ta devam etmeyi ve yaşlı bir bilge gibi binlerce yıl hayatta
te olmasına dikkat edilir. Sadece odun ateşinde pişirilmesi
kalmayı başarabiliyor. Tıpkı yaşlı bir insanın yüzünde oluşan
tavsiye edilir. Yanında piyaz ve şıra ile servis edilir.
çizgiler gibi zamanın tüm izlerini, yıllar geçtikçe oluşan
boğumlarında taşıyor.
Kestane Şekeri “Bursa’nın Keşfettiği Tat”
Nefis Bir Peynir Tatlısı: Kemalpaşa
Kestane Şekeri, Bursa deyince ilk gelen tatlardandır.
Bursa’da kestane şekerinin ünlenmesinin nedeni Bursa’nın M. Kemalpaşa’da yapılan ve ‘peynir tatlısı’ olarak da anılan
kestanelerinin iri olmasıdır. “Bursa’nın kestanesi okka çeker yöreye özgü bir tatlıdır. Bu tatlı, köy peynirinden yapılmak5 tanesi” şeklinde türküsü bile söylenen Bursa kestaneleri, tadır. Peynir, un, irmik ve yumurta ile yoğrularak 3-4 cm
1930’lu yıllardan bu yana kestane şekeri olarak da tüketilir. çapında küçük kurabiyeler haline getirilir ve büyük pişme
Uludağ eteklerinin ünlü kestanesinden yapılan kestane şe- tablalarında fırınlanır. Daha sonra torbalanır ve satışa
keri, şekerli şerbette kaynatılan kestaneden yapılmaktadır. sunulur. Pişirilmesi ise kaynayan şekerli şerbete atılmasıyla
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olmaktadır. Ahmet Tabak adlı ustanın 1930’lu yıllarda kurduğu dükkânında ürettiği tatlı tüm ülkemizde yayılmıştır. Daha
çok bakkal ve marketlerde hazır olarak satılan tatlılara sadece ravak yapılıp servise konulabilmektedir.
Bursa’ya Özgü Asırlık Damak Tadı: “Tahinli Pide”

İlk kez nerede ve hangi yılda yapıldığı bilinmeyen tahinli pide, mayalı hamurun üzerine pekmezli tahin ve şeker dökülmesiyle hazırlanıyor. Bu ürün, hamuru, şekli ve yapısı itibarıyla Bursa’nın diğer ünlü damak tatlarından cantığa benziyor. Kırım Tatarları’na özgü olduğu bilinen ve kıyma bulunan cantıktan türetildiği tahmin edilen tahinli pide, Türkiye’de sadece
Bursa’da üretiliyor. Tahinli pide hem görüntüsü hem de tadıyla Bursalılar için yaz-kış özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi
arasında yer alıyor. Bursa’da hemen hemen her pastane ve fırında tahinli pide bulunabiliyor. Pekmez ve şekerle yapıldığı
için özellikle kışın sıcak tüketilmesi önerilen bu ürüne turistler de ilgi gösteriyor. Tahinli pidenin sıcak tüketilmesi öneriliyor.
Cevizli Lokum
Bursa’nın yerlisi bir tür hamur işi olan bu lezzet özellikle kahvaltılarda ya da arkadaşlarla yapılan hızlı bir atıştırmada yanında bir bardak sıcak çayla tüketmeniz tavsiye olunur.
Bursa’nın Damak Çatlatan Lezzeti:Şeftali
Gülgiller ailesinden gelen sağlıklı ve uzun yaşamın sembolü olarak gösterilen şeftali eşsiz bir yaz meyvesi olarak tanımlanabilir. Ana vatanı Çin’dir ve Dünya’ya da Çin’den yayıldığı bilinir. Ülkemizde şeftalinin en iyi olduğu zamanlar haziran ve
ağustos ayları arasındadır. Özellikle Bursa ilinde olmak üzere Marmara Bölgesi’nde önemli şeftali üreticileri bulunmaktadır. Şeftali içerisinde bulunan zengin vitamin ve mineraller sayesinde hem çok besleyici bir meyve hem de içerisinde yağ
olmaması ve lifli yapısı sayesinde diyet listelerinde bulunması gereken bir meyvedir. İçerisinde 10 farklı vitamini bir arada
bulunduran şeftali özellikle C, E ve K vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Ayrıca potasyum, magnezyum, fosfor,
bakır, çinko, manganez, kalsiyum ve demir gibi mineralleri bol miktarda bulundurur. Antioksidan bakımından da zengin
bir meyvedir.
Bursa Şeftalisinin Bilinen Diğer İsimleri: Takunyacı, On Numara, Gülaver, Re 1, Oralat, Jarsalet ve Diksalet.
Bursa ülkemizde şeftalinin ana vatanı olarak bilinir, Türkiye haricinde tüm Dünya’da Bursa şeftalisi ismiyle nam salmıştır.
Türkiye’de üretilen ortalama 400 bin tonluk şeftalinin %50’sini Bursa topraklarından karşılanır. Şeftali ağacı yaklaşık 30
yıl kadar yaşıyor. Bursa’da şeftali yetiştiriciliğinin önemli özelliklerinden biri şeftali ağaçlarının 15 yılı doldurunca sökülmesidir. Şeftalinin kadifemsi ve tüylü dokusu birçok kişi tarafından sevilmez. Bu duruma karşın Bursa ilinde “Nektari”
denilen tüysüz şeftali türü yaygın olarak üretilir.

Hazırlayanlar
Hilal Bilgeç
İkra Şen

29

Röportaj

MEHMET MÜEZZİNOĞLU İLE RÖPORTAJ
2013 - 2016 yılları arasında Sağlık Bakanı olarak görev yapan Mehmet Müezzinoğlu ile bir araya gelerek iş ve özel
yaşama dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1955 Batı Trakya Gümülcine’de Yunanistan vatandaşı olarak doğdum. Gümülcine’nin Kozlukebir köyünde ilkokulumu okudum. İlkokulu orada bitirdikten sonra Batı Trakya’da
gidebileceğim iki okul vardı. Bunlardan birisi Celal Bayar
Lisesi, Müslüman Türkler
için. Diğeri de
Medrese-i Hayriye. Daha önce
bir ağabeyimin
Celal Bayar
Lisesine gitmesinden dolayı
ben Medrese-i
Hayriye’yi tercih
ettim. Sonra
okumak için
1970 yılında
Türkiye’ye geldim.

Dahiliye uzmanı olarak Haseki’de ihtisasımı tamamladıktan
sonra üç yıl aynı hastanede başasistan olarak görev yaptım.
Sonra devlet hastanesinden ayrıldım.

1992 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızla yollarımız bir daha
kesişti. O aktif siyaset yapıyordu, Refah Partisi İstanbul İl
Başkanı’ydı. Benim de
Avcılar Bölgesi’nde hekimlik yaptığımdan, tanınan bir isim olarak bizi
orada tekrar siyasete
davet edince ülke, millet
ve medeniyetimiz adına
bu davete duyarsız kalamadık. 1992 yılından bu
yana da Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte
siyaset yapıyorum.
Ak Parti kurulduğunda beş yıl İstanbul İl
Başkanlığı görevinde
bulundum. 2007 yılında
İstanbul milletvekili olaİstanbul İmam Hatip 5-B sınıfında Sayın Cumhurbaşkanırak parlamentoya girdim. Sonra 2011’de Edirne milletvekili
mızla sınıf arkadaşı olmak nasip oldu. Sonra 1982 yılında
olarak parlamento görevim devam etti. 2015 seçimlerinde
Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdim. 1983 yılında kaçak
de Bursa milletvekili olarak görev üstlendim. Evliyim. İki kız
olarak Türkiye’ye geldim. Üç yıl Türkiye’de dünya vatançocuğum var. İkisi de evli olunca iki de oğlum olmuş oldu.
daşı olarak kaldım. 1986 yılında Türkiye vatandaşı oldum. 304 tane de torun sahibiyim.

Röportaj

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde öğrenim
görmüşsünüz. Bu mesleği seçmenizde neler etkili olmuştur ?

Bir çocukluk duygusu, belki çocukluğumda daha ilkokuldayken köyümüze bir doktor geliyordu. O doktora imreniyordum. Evde babaannemi muayene ediyordum. Bazen kazamızda bir yakınımızı muayeneye
götürdüğümüzde, doktor olmak o günden özlemimdi.
Çocukluk hayalinizdi yani.
Evet, çocukluğumdaki hayalim gerçek oldu. Bugün bile “Siyaset mi
hekimlik mi?” diye sorsalar yine hekimlik derim.
Birçok vakfın kuruluşunun kurucu üyeliğini yapmışsınız. Vakıflarda bu
görevi yürütmek nasıl bir duygu?
Birey olarak hem bir insan olma, hem Türk milletinin mensubu olma,
hem de bu milletin inanç dediğinde de yüklediği sorumluluklar var. O
nedenle öncelikle sosyal projelerde sorumluluklardan hiçbir zaman
kaçmadım. Sorumluluk almayı, projelerin içinde olmayı, bunlara öncülük yapmayı, bu medeniyetin mensubu olduğum için hep vicdani bir
görev olarak gördüm.
Yapmış olduğunuz bakanlık görevi boyunca birçok projeye imza
attınız. Bunlardan biri şehir hastanelesi projesi. Projelerin artıları
nelerdir ?
Şehir hastaneleri
esasında Cumhurbaşkanımız’ın projesidir.
Bunu dünyaya örnek
olabilecek bir boyutuyla yapabilmek için
önemli adımlar attık.
Koşullar şehir hastanelerimizin arzu ettiğimiz, hayal ettiğimiz
vizyonu şu anda biraz
zorluyor. Bu bölgenin
tıp bilimi anlamında
sağlık altyapısı anlamında da çok güçlü
bir potansiyeli var.
Onun için inşallah 3-5
yılın içerisinde Türkiye şehir hastaneleri
ile dünyaya örnek
olacaktır.
Başarılı olabilmek için öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz ?
Asla zorluktan ve sıkıntıdan şikayetçi olmayın. Bazen eşim “En çok
neyi seviyorsun ?” diye soruyor. Ben de “En çok çektiğim sıkıntıları
seviyorum.” diyorum. Çünkü; o sıkıntılar beni hayata hazırladı. Hiç
unutmayın ki ; Allah bir kapıyı kapattığında , binlerce kapı açar. Yeter
ki sen onu açmak için sana düşeni yap. Onun için o sıkıntılar var ya
onları bu yüzden çok seviyorum. Yeter ki sen o özgüvenini, özsaygını
kaybetme. Yeter ki hedeflerinden hayallerinden
Hazırlayanlar
vazgeçme. İki şey var ki: asla şu oldu diye çok
üzülmem, asla şunu başardım diye de çok sevinBirgül Yağcı
mem. Başardığım her şey sorumluluklarımın arttığı
Burak Zengin
gibi omuzlarıma yük yükler.
Özge Büyükkardeşler
Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.
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E. Kayra Aymelek
Aylin Altın

Öğrenci Tahtası

ŞEHADET
Karanlık,sisli bir gökyüzünde yankılanan silah sesleri
kulaklarımı parçalıyor , göğsümde tomurcuklanan imanla birleşen cesaretim bu sesleri kulak ardı edip tetiğe
basan parmağıma kuvvet aşılıyordu. Nerede patladığı belli
olmayan bomba sesleri her patlayışta yüreğime varlığı yok
sayılabilecek bir korku sızdırıyordu. İçimde varlığına şaşırdığım cesaretim tüm duygulara ağır basıyordu. Silahların
ardındaki insanlar belli olmuyordu, kimse yoktu. İçimden
ettiğim dualarımla tetiğe basmaya devam ederken gökteki kara bulutlar dağıldı. Her yer o kadar aydınlık oldu ki
ellerimi yüzüme siper etmek zorunda kalmıştım. Bir nur,
bir ses beni yanına davet ediyordu. Parmaklarımın arasından görmeye çalışıyordum fakat o kadar parlaktı ki seçilmiyordu. Uçan kuşlar gördüm. Kuşların her biri bana doğru
gelip göğsümde kaybolduktan sonra bir yanma hissettim.
Ciğerlerim kavrulurken derin bir nefesle yatağımdan fırladım. Bir rüya görmüştüm. Başımı tekrar yastığa koyup bu
rüyanın neye hikmet olduğunu düşünmeye başladım. Kafamda sorular birbirine çarparken zihnimde yankılanan sesler
silah sesleriydi. Tüm soruların ortasına düşen bir “Acaba”
sorusu vardı. Sonradan bu sorunun cevabının evet olduğunu
anladım. Kalbime dolan bu huzur bunun habercisiydi. Ben
hissediyordum. Şehitlik makamı bana yakındı. Bir elimi
göğsüme koyup tebessüm ettim ve şükrettim. Bu ne güzel
bir lütuftu böyle. Sonra kimseleri uyandırmadan bir kağıt
kalem aldım ve anneme, babama hasret dolu bir mektup
yazdım. Yazarken kelimeleri ben seçmiyormuşum gibiydi.
Her zamankinden farklıydı bu mektup. Onlara yazdığım
son mektuptu. Takvim 18 Mart 2018. Çanakkale Zaferi’nin
yaşandığı bugün de vatanıma hizmet ediyor oluşumdan

dolayı yine şükrettim. Kalkıp abdest aldım ve bugünün
şehitlerine Yasin okumaya niyetlendim.
Bölük uyanmaya başladığında herkesle helalleşip içtimaya
çıktık. Operasyon için hazırlıklar tamamlandı ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde Afrin’e girme talimatı
verildi. Tüm inancımla inanıyordum ki bugün buraya Türk’ün
ayak bastığını bir kez daha gösterecektik. Çatışma emri
verildiğinde mermi sesleri havada yankılanmaya başladı.
Bir anda toprak kokan hava barut kokusuyla kaplandı.
Metalin kokusu o kadar soğuktu ki. Silahlar patlamaya
devam ederken gözümde bir sahne canlandı. Mermiler
hedefe odaklanmış kuşlar gibiydiler. İrkilerek daha kuvvetle kendimi verdiğimde artık silah sesleri kanat çırpışları
tarafından bastırılıyordu. Hayretle gözlerimi kırpıştırıp
odaklanmaya çalıştığımda sesler hala havadaydı. Elimi
kuvvetle tetiğe bastırırken burnuma gelen barut kokuları
yerine tarif edemediğim mis kokular yayıldı etrafa. Zeminin ayaklarımdan kaydığını hissediyordum. Parıldayan bir
çehre bizi izliyordu. İçimden ettiğim dualarla yankılanan
bir ses az kaldığını haber veriyordu. Şehadet getirdiğim
sırada göğsüme saplanan bir mermi imanla dolan göğsümü deldi. Kanatlar artık benim ruhumda çırpıyordu. Yere
yığıldığım anda gökyüzü bana gülümsüyordu. Sema da uçan
kuşların selamını işitiyordum. Acı yoktu. Yanı başımda
kanat çırpan kuşun kanadı beni semaya sürüklediğinde ben
artık muvaffak olmuştum. Şehadet şerbetini içmiş bu
topraklara kanını akıtmış, tarihe adını yazdırmış birçok
askerin şehit düştüğü bu zafer gününde şahadete kavuşmuştum.
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İNSANOĞLU
ACİZDİR

İKİ KÖPEK
Bir haftadan beridir Nazım’da hayvan sevgisi
başladı. Evde bir o yana bir bu yana koşuşturuyor,
köpek isterim diye ağlıyor, “Annesinin hastalık
kaparsın oğlum!” sözlerine hiç kulak asmıyordu.
Benim de karımın da köpek almaya hiç niyetimiz
yoktu. Zira tüy döker de mikrop kaparız... Ama Nazım inatçıydı. Pazar sabahı beni barınağa gitmeye
ikna etti.

Öğrenci Tahtası

İnsan dediğin nedir ki;
Ne seveni bilir ne de sevene değer vermeyi.
Nefes alır verir kendince.
Hatalarını görmezden gelir,
Başkasının hatasını dile getirir.
Ne ders alır yaptıklarından ne de özrü bilir.
Nankördür insan, bir değer verdi mi çabuk harcar.
Gamsızdır insanoğlu, başkasının derdini gördü mü
kaçar.
İnsandır fakat insanlıktan uzak,
Yaşamı nefes alıp vermek zanneder.
Fakat ölümü görmezden gelir.
İnsanoğlu fakirdir; bir havaya, bir güneşe, bir suya
muhtaç yaşar.
Fakat hepsi zannedip kendini zengin hisseder.
İnsanoğlu acizdir; koskoca adamları devirir yere.
Fakat bir mikroba mağlup düşer.
Aklı da burnu da havadadır.
Ne derse doğrudur, başkası doğru bilmez zanneder.
Ne yaparsa haklıdır, başkası hak almaz zanneder.
İnsan öyle gariptir işte...
Elindekiyle mutlu olmak varken hep fazlasını ister.
Biz insanoğluyuz hatalarıyla sevmek varken
Hatasızı isteriz.
Başkalarında kusur aramayı çok sever,
Kendimizde kusur görmeyiz
Biz insanoğluyuz her şeyin değerini kaybedince anlarız.
Ne yaşamayı biliriz ne de ölmeyi isteriz.

Sabah erkenden uyandık. Hazırlıklarımızı yaptık.
Tam evden çıkıyorduk ki Nazım kapının ağzına
oturup “Gitmeeem!” diye ağlamaya başladı. Annesi
Nazım’ın başını okşayarak “Niye ağlıyorsun?” diye
sordu. Nazım “Sen de gel.” diye homurdandı. Vera
oğlunun bu haline dayanamadı. Arabaya bizle beraber bindi ve barınağa gelmeye karar verdi.
Yol bitti. 100 metre daha yürümek gerekecekti
barınağa varmak için. Nazım arabadan hopladı.
Ben ve Vera da istemeyerek çakıllı yolda yürümek
zorunda kaldık. Nazım çok yavaşsınız diye şikayet
ediyor, annesinin topuklu ayakkabılarını görmezden
geliyordu. Barınağa yaklaştık. Vera “Ben buraya
nerden geldim?” diyordu.
Kapıda bizi barınak personeli karşıladı. Nazım
sabırsızlıkla “Personel amca köpekler nerde?” diye
sordu.
Personel “Hadi köpeklere bakmaya gidelim.” diyerek Nazım’ı kucakladı. Biz de sağa sola bakarak
hayvanların ne durumda olduklarını gözlemlemeye
çalışıyorduk. Hayret! İnsanlar para vererek aldıkları köpekleri sokağa niçin atıyorlar diye düşünürken
personel bize dönüp: “Her insan sorumluluk alamıyor abi. Şu İngiliz cockerı bulduğumuzda bir deri
bir kemikti.”dedi.
Gerçekten bu duruma ben de karım da çok şaşırmıştık. Yazık değil miydi bu hayvancağızlara?
Onların bu yalnızlığını hissettikçe sanki bize daha
yalvarır gözle baktıklarını hissettim. Bacağı sarılı
bir buldog gördüm. Sebebi kendini bilmez şımarık 3
gencin tekmelerine maruz kalmasıymış. Bütün bu
olanlar bende de Vera’da da şok etkisi yaratmıştı.
Nazım’ın ise keyffi gayet yerinde bir Fransız kanişi
ile oynuyordu. Koşarak kucağında kanişle yanıma
geldi. “Baba bunu alalım mı?” dedi. Ben bütün bu
duyduklarımdan sonra olur dedim. Vera olmaz
dedi. Sadece onu alamayız. Yanında ayağı kırık
buldogu da alalım diye ekledi. Nazım çok mutlu olmuştu. Ben de bu kadar isteksiz geldiğimiz yerden
2 köpekle dönmenin mutluluğunu yaşıyordum.

Hazırlayanlar
Hilal Bilgeç
M. Mustafa Bayram
Aleyke İtmez
A. Emir Sarsıcı
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Röportaj

ERTUĞRUL AKBAŞ
İLE

Bizlere kendinizden bahseder misiniz?
Ben Ertuğrul Akbaş, Ordu Ünyeliyim.
Ailem çiftçi ve ticaretle uğraşmakta.4 kardeşiz. Evliyim ve iki kızım var.
Sınav Eğitim Kurumlarının eğitim ve
rehberlikten sorumlu genel müdür yardımcılığını yürütmekteyim.
Aynı zamanda Özlüce Kampüsünün
yöneticiliğini yapmaktayım.İstanbul
Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Bölümü mezunuyum.
Her şeyden önce özel okulculuğu,
eğitimciliği ve insanlığa katkıda bulunmayı seviyorum.
Bu mesleği tercih etmenizin özel bir
sebebi var mı?
Biz, sizler kadar şanslı değildik. Üniversiteye hazırlanırken bizleri yönlendirecek bir rehber öğretmenimiz
yoktu. Gittiğim dershanede bizimle
ilgilenen coğrafya öğretmenimiz
bana rehberlik denen bir bölüm olduğunu söyledi. Hukuk yazmayı planla-

RÖPORTAJ

mama rağmen İstanbul Üniversitesi
Rehberlik Bölümü’nü yazdım ve orayı
kazandım. Öğretmenlerimin yönlendirmesiyle ne olduğunu tam olarak
bilmeden bu bölümü tercih ettim
fakat şu an gayet memnunum.
Bizlere meslek hayatınızda unutamadığınız bır anınızı anlatır mısınız?
Mesleğimin ikinci ya da üçüncü
yıllarında Burak adında bir öğrencim
vardı. Burak çok zeki bir öğrenciydi.
Ailevi sorunlarından dolayı başarısı
bir türlü yükselmiyordu. Çalışmamasına rağmen deneme sınavlarında ilk
elli öğrenci arasına giriyordu. Kesinlikle derece yapabilecek bir öğrenciydi. Fakat hiç çalışmıyordu. Program
hazırlıyordum , uymuyordu. Birgün
ona kendisine zarar vermesine izin
vermeyeceğimi söyledim ve birbirimize karşı sert konuşmaya başladık.
Sonrasında Burak saatlerce ağladı. O
günden sonra hayatı değişti ve ders
çalışmaya başladı. İTÜ Elektrik ve
Elektronik Bölümü’nü kazandı.
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Piyasadaki kişisel gelişim ile ilgili
kitapları yeterli buluyor musunuz?
Bu kitapları seçerken nelere dikkat
etmeliyiz?
Öncelikle bu soruyu sorduğunuz için
çok teşekkür ederim. Dönemimizde
bir kişi, okuduğu bölümü bitiriyor,
üstüne bir iki tane sorun yaşıyor ve
bir kitap yazıyor. Bunlar doğru şeyler
değil. Bazı kitaplar ise yabancı dillerden Türkçeye çevriliyor. Bu kitaplar
da Türk kültürüne uygun değil. Bence
kitapları çevirirken Türk kültürüne
uyarlamamız lazım. Çünkü oradaki insanların hayata bakışları, aile yapıları,
çocuk yetiştirme tarzları bizden çok
farklı. Bunun dışında özellikle kişisel
gelişim kitabı yazan insanların kendi
tecrübeleri olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu, evli olmayan bir
insanın evlilik terapistliği yapmasına
benziyor. Bu konuda özellikle tavsiyem, kişisel gelişim kitapları alınırken
yazarların hayatlarının okunması ve
incelenmesi gerektiğidir.

Röportaj

Sizce kişisel gelişim sadece bireyle mi
ilgilidir? Toplumsal gelişime de katkı
sağlar mı?
İnsanlar toplumsal ve psikolojik
varlıklardır. Toplum denen şey kültür,
psikoloji dediğimiz şey ise ruh halidir.
Toplumsal gelişimle bireysel gelişim
birbirinden ayrı düşünülemez. Örneğin bir kişi,kırsal bir yerden büyükşehre göç ettiğinde devreye toplumsal
gelişim girer. Eğer kişi büyükşehre
uyum sağlayamazsa bu toplumsal bir
problem haline gelir ve bunu ruh hali
problemleri yani psikolojik problemler
izler. İnsanlar aynı zamanda biyolojik
varlıklardır. Sağlığımızın zarar görmesi
psikolojik problemlerimizi tetikleyen
en büyük faktörlerden biridir. Bu
üç unsur, insanın gelişimi için çok
önemlidir. Son olarak insanlardaki
problemlerin çoğu toplumsal uyumsuzluklardan yani kültür çatışmalarından kaynaklanıyor. Bu yüzden bu
durumun çok iyi incelenmesi gerektiğine inanıyorum.
Mesleğinizle ilgili bilgi ve tecrübelerinizi kendi hayatınızda da uygulayabiliyor musunuz?
Bu soruyu çok duyuyorum. Ben bir
babayım. Özel hayatımda mesleğimin
faydalarını çok görüyorum fakat hiçbir
zaman mesleğimle kişiliğimi karıştırmıyorum. Birçok insan mesleğini
özel hayatına uyarlıyor. Bu durum da

ilişkilerimizi zedeliyor. Çocuğum Sınav
Kolejinde okuyor. Genel koordinatör
olmama rağmen çocuğumun sorunlarını okuduğu okulun rehberlik servisine danışarak çözmeye çalışıyorum.
Özel hayatımda eşime, çocuğuma
kesinlikle psikologluk yapmıyorum.
Ben bir eş ve babayım. Daha çok bu
görevlerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum.
Sizce üniversite seçimlerinde nelere
dikkat edilmeli?
Yanlış karar alma eğilimi olmadığı
sürece üniversite seçimi öğrencinin
kendisine bırakılmalı. Üniversite gezileri bu bağlamda çok yararlı. Aileler
çocuklarını üniversitelere götürüp
gezdirmeli, çocuklarına imkan sunmalılar.
Sınava girecek olan öğrenciler için
stresle başa çıkma noktasındaki önerileriniz nelerdir?
Öğrenciler var olan hobilerini devam
ettirmeliler. Yoksa da mutlaka bir
uğraş edinmeliler. Sanat, spor, edebiyat gibi dallarda aktif olmalılar. Bazı
öğrenciler sınav senesinde sınava çok
fazla odaklanıyor ve günlük uğraşlarından dahi vazgeçiyorlar. Bunun
çok yanlış olduğunu düşünüyorum.
Öğrenciler kendilerini rahatlatabilecek
alanlara yönelmeliler. Bunu yaparken
de kendilerini teknolojik cihazlardan
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olabildiğince uzak tutmalılar.
Anne, baba ve öğretmenlerin çocukların kişisel gelişmeleri üzerindeki
etkileri nelerdir?
Çiftler anne baba olmadan önce bir
eğitim almıyorlar. Bu doğrultuda her
çift ilk kez çocuk sahibi olduğunda
çocukların eğitimi konusunda yetersiz kalıyor. Ben ikinci çocukların bu
konuda daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Anne babalara bu konuda
çocuklarını biraz daha rahat bırakmaları gerektiğini söyleyebilirim. Çocukları kişisel gelişimleri konusunda baskı
altına almamalılar.
Öğrencilerimize kişisel gelişimleri
noktasında son bir mesaj vermek ister
misiniz?
Öğrencilerimizin çok okumaları gerektiğine inanıyorum. Özellikle makale,
deneme gibi türleri veya başarılı insanların hayat hikayelerini okusunlar.
Çok sohbet etsinler. Mümkün olduğunca gezsinler,araştırsınlar. Yanlış
yapmaktan korkmasınlar. Yaşları hata
yapma yaşı. Bu sebeple denemekten
asla vazgeçmesinHazırlayanlar
ler .
Bize vakit ayırdığınız için teşekkür
ederiz.

Nuray Açıkgöz
Nursena Köroğlu
Elif Atıcı
Kaan Demirok

Edebiyat

SEMTLERİN HİKAYESİ
KÜKÜRTLÜ: Adını, bulunduğu yerden çıkan ve içerisinde
yüksek oranda kükürt olan
sıcak suyundan almıştır.

ALTIPARMAK: Bu konuda 2 farklı rivayet var:
1. Rivayet: Yakın zaman
öncesine kadar Altıparmak
Caddesi’nin Atatürk Stadı
ile kesiştiği noktasında bir
anıt vardı. Üzerinde Cumhuriyet dönemini simgeleyen çeşitli kabartmalar ile
yanlarında 6 tane sütun ve
sütunlar da Cumhuriyet’in 6
temel ilkesini simgelerdi. Bu
sütunların ortasındaki ana
kabartma sütunu ise sanki
6 tane parmağı olan bir elin
avuç kısmında duruyormuşçasına konulduğu için
o yanlardaki 6 tane sütun
parmağa benzetilmiş ve o
bölgeye halk arasında “Altıparmak” denilmiş.
2.Rivayet: Altıparmak
Camii’ne adını veren kişi
Altıparmaklı Abdullah
Çelebi’ye izafeten bu ad
kullanılmıştır. Bu şahsın altı
parmağı varmış lakabı da
buradan gelirmiş. Altıparmak Camii’nin girişindeki
bilgilendirme panosunda
yazdığına göre Altıparmak,
Mehmet Efendi’nin yaptırıp
ders verdiği yerdir bu cami
ve semtte adını buradan
alır.

TEFERRÜÇ: Teleferik semtinin üst taraflarına verilen
bu isim; “Gezinti, eğlence
yeri” anlamında olup dinlenilecek ve piknik yapılacak
güzel havası ve suyu olan
arazi/mekân mânâsındadır.

MAKSEM: Eski Bursa’nın
konum itibarıyla en yüksek
yerinde bulunan bu yerleşme, adını yine burada bulunan su taksim edilen “Su
Maksemi”nden almaktadır.
Civarındaki yerleşme ve
cami de aynı adla anılmaktadır. Hemen yakınındaki
Temenye (Temenyeri)’ye
Uludağ’dan gelen kaynak
suları, ilk önce burada bulunan Maksem’de toplanır
ve ardından da şehrin muhtelif semtlerine dağıtımı
yapılırmış.

MUDANYA: Bu ismin
Haçlılar tarafından verildiği
söylenmektedir. Haçlılardan kalan yegane isimdir.
Montania yani dağlık bölge
anlamındadır.

DUAÇINARI: Aşağı yukarı
bugünkü metro istasyonu
civarında bir çınar ağacı
vardı, 1980’lerde yıkıldı.
Söylenene göre hacca
gidenler burada dua edermiş. Şimdi çınar yok ama
isim yaşıyor.

ŞEHREKÜSTÜ: Bursa’da
yaşayan bir zatın, şehrin
günlük gailelerinden bunalması ve evini, Bursa’nın
o yıllar için tabii ki en uç
bölgesine yapması ve artık
burada ikamet etmeye başlamasından ötürü, bu zatın
evinin bulunduğu yere “ŞeKOVUKÇINAR: Çok yaşlı bir
hire Küstü” adı verilmiştir.
çınardan alır bu semt adını.
Ankara yolu altında küçük
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bir semttir.

ARABAYATAĞI: Şehre gelip
giden arabaların bekleme
yaptığı mevkinin ismi imiş.
93 Harbi sonrası Artvin’in
Berta-Ardanuç Bölgesi’nden göç eden göçmenlere
tahsis edilmiş ve kurulan
köye Hamidiye ismi verilmiş. 1929 yılında Hamdiye
adı değiştirilerek Arabayatağı’na dönüştürülmüş.

FOMARA: Bursa, eskiden beri bir tekstil kenti.
Osmanlı döneminde de ticaret işlerini gayrimüslimler
yürütüyormuş. İşte 1800’lü
yılların sonlarında, bugünkü
Fomara Meydanı’nın olduğu
bölge Bursa’nın dış sınırında kalıyormuş. Genelde
üretilen ipek ve diğer tekstil
ürünlerine normalden biraz
daha fazla ücret vererek
satın alan İtalyan asıllı bir
tüccar burada bir ticarethane açmış. Bu tüccarın da
adı/lakabı Fomara imiş.
Diğer rivayete göre fumar
İspanyolcada sigara içmek
demek. Vakti zamanında
Fomara’nın (fumare) bulunduğu bölge tütün deposuymuş.

Edebiyat

HASANAĞA: Hasanağa,
adını XV. yüzyıl başlarında “HASAN AĞA” adlı
yeniçeri ağasından aldığı
söyleniyor. 1402 yılında
Ankara Savaşı’na katılmış
olan Hasanağa, Osmanlı
ordusunun bozulmasından
sonra şehzade Emir Süleyman, Vezir Çandarlı Ali
Paşa ve Hasanağa Bursa’ya
gelmiş, ancak Bursa’nın
Timur tarafından basılacağının anlaşılması üzerine
Edirne’ye geçmişlerdir.
Fetret Devri ( 1402-1412)
sonunda Hasan Ağa, Çelebi Mehmet’in hizmetine
girmiştir. O yıllarda, şu
anda Hasanağa Beldesi’nin
bulunduğu yer, Hasan Ağa’
ya “ Tımar” olarak verilmiştir. O yıllarda Hasan Ağa’ya
verilen devrin tapusu ise şu
anda Hasanağa Belediyesi
arşivinde bulunmaktadır.

Hazırlayanlar
Türkan Durmuşoğlu
Asya Dikilitaş

DAVUTDEDE, DAVUTKADI, KARADAVUT: Bu
isimlerden Davutkadı ve
Karadavut aslında tarihi
kişiliğe ait isimler. Osmanlının ilk kadılarından Karadavut’tan geliyorlar. Mezarı
Davutkadı Mahallesi’ndedir,
birkaç yıl önce belediye
tarafından onarıldı.
Davutdede ise başka bir
kişilik, o da Ali Mest Ethemi
gibi bir İbrahim Ethem
dervişi, mezarı bugünkü
Cümlekapı Caddesi’nin
kenarında imiş, Yıldırım
Beyazıt Lisesi yapılırken
ortadan kaldırılmış.

ÇEKİRGE: 1700’lü yıllarda
Bursa’da büyük bir kuraklık
yaşanmış. Uludağ’dan gelen tüm dereler kurumuş,
çekirgeler ekili alanları istila
etmiş. Bu sırada bugünkü
çekirge semtinde sadece
çok zengin ailelere ait bazı
yalılar ile sadece kaplıcalar
varmış. Bu kaplıcalardan
birinde, oradaki zenginler
tarafından çok pis görünümlü diye beğenilmeyen,
meczup denilen fakir bir
adam varmış. Onca zengin
içinde dağdan topladığı
odunları satarak geçinmeye
çalışır, geceleri de bu kaplıcaların sıcak duvarlarının
dibindeki küçük kulübesinde yaşarmış. Çekirge
istilası olduğunda Bursa
halkı ne yapmış ne etmişse
bunlardan kurtulamamış
ancak çekirgelerin küçük
gördükleri bu adamın
yiyeceklerine ve eşyalarına
zarar vermediğini fark etmişler. Onun özel bir insan
olduğuna inanmışlar. Bu
kişiden yardım istemişler.
Sonunda bir şekilde bu kişi
yardım etmiş ve çekirge
belasından kurtulunmuş.
Hatta öyle bir kurtuluş
olmuş ki Bursa’daki onca
çekirge çevredeki illere göç
etmediği halde ölülerini de
bulamamışlar. Sanki bir gecede havaya uçmuş hepsi.
Bunun hikmetini anlayamayan Bursa halkı aşağılayıp
küçük gördükleri bu kişinin
Allah dostu olduğunu inanmışlar. Durumdan rahatsız
olan kişi şehri terk etmeye
hazırlanırken 3 gün sonra
vefat etmiş. Bursa halkı da
o günden sonra bu kişiyi
“Çekirge Sultan” lakabıyla
anmaya başlamış. Zamanla
da semtin adı da Çekirge
olarak kalmış.
*Bilgiler internetten derlenmiştir.

HÜRRİYET VE KARAMAN:
Bursa tam bir göçmen kenti.
Osmanlı son döneminden itibaren Balkanlardan
yoğun göç almış. Türkiye
Cumhuriyeti kurulduğunda
ve sonrasında Yunanistan
ve Bulgaristan’da yaşayan
Türkler orada gördükleri
yoğun baskılar ve eziyetler
sonucunda hızla Türkiye’ye
gelmiş. Özellikle 1950’lerde
Adnan Menderes döneminde gelenler için ABD’den
gelen Marshall yardımları
çerçevesinde ücretsiz
evler yapılmış. Bu müstakil
evlerin kurulduğu alan ise o
zamanlar şehrin çok fazla
dışında ve bataklık sayılabilecek bir yermiş. En yakın
yerleşim yeri ise o zamanlar
köy olan ve Karaman ili
civarından gelen bir Yörük
boyunun yerleşerek kurduğu “Karaman Köyü” imiş.
Balkan Türklerinin de soyu,
Orta Anadolu’daki Yörük
boylarına dayandığı için
çok iyi anlaşmışlar. Gelen
Türkler, esaret ve baskıdan kurtulmuş olmalarının
da simgesi olsun diye,
yeni kurulan bu mahalleyi
“Hürriyet” ismiyle anmaya
başlamışlar.

TRİLYE: Semt için iki
rivayet vardır: İlk rivayete
göre Trilye adını bölgede
bol olan kırmızı balıktan
alır. Diğer rivayette ise
zamanında başpiskopos
tarafından kiliseden afaroz
edilen Aya Yani, Aya Yorgi,
Aya Satri adındaki papazlar buraya yerleşir.Tarihte
duvarlarına resim yapılan
ilk kilise olarak bilinen,
günümüzde kemerli kilise
olarak tanınan yerde
ömürlerinin sonuna kadar
yaşarlar. Kelime anlamına
gelince Tri – üç Lya – Papaz
anlamına geldiği için üç
papaz olduğu söyleniyor.
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Projelerimiz

Hazırlayanlar
Müdür
Hüseyin Çiğdem
Türkan Durmuşoğlu
Burhan Keten

NASA PROJESİ
Amerika'da 15 günlük
NASA Eğitimini başarılı
bir şekilde tamamlayan
okulumuz öğrencileri
yurda döndü. Amerika'daki teknolojik
gelişmelerin yakından
takip edildiği geziye
katılan öğrencilerimizi
kutlayan Bursa Sınav
Kolejleri Genel Müdürü Nihat Bingölbali,
öğrencilerimizin başarılarının daim olması
temennisinde bulundu.

CERN PROJESi

Bu proje yarışmasında lise öğrencileri parçacık fiziği alanında
yapmayı planladıkları deneyleri bilimsel bir rapor şeklinde
yazarak, yaratıcılığın ön plana çıktığı bir dakikalık bir video
eşliğinde CERN komitesine sunuyorlar. Projeler: Önerinin
yapılabilirliği, öğrencinin motivasyonu, yaratıcılık ve bilimsel
yöntem uygulama becerisini gösterme kriterleriyle inceleniyor. Finalist olan deneyler CERN SPSC Komitesinin onayıyla
dünyanın gözünün üzerinde olduğu bu yarışmada değerlendiriliyor. Her yıl 40 ile 60 ülke, 180 – 300 arası katılmış olduğu
bu yarışmaya Bursa’dan tek, Türkiye’de ise 5 okul arasında
olan okulumuz fen lisesi büyük bir başarıya imza atarak
ülkemizi tüm dünyada temsil edecektir. Şimdiden başarılar
diliyoruz.
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NÖBETÇİ ÖĞRETMEN
ROBOTU KARTAL -1

İnsan yaratıcılığından esinlenerek gelişen robot
teknolojisi sınırları sınamakta ve zorlamaktadır.
Canlıların robot teknolojisi kapsamında işlevlerinin taklit edilmesi, robotların geliştirilmesi
aşamasında bizlere itici bir güç oluşturmaktadır. Biz de okul olarak okulda gördüğümüz
çeşitli görev ve işlerden esinlenerek nöbetçi
öğretmen robotu KARTAL-1 yapmaya karar
verdik. Bu robotumuz çizgi takip eden sensörleri sayesinde önünde gördüğü her şekle sesli
olarak uyarı yapar. Öğrencilerin güvenli bir
şekilde zamanında derse girmelerini sağlayarak
eğitime önemli bir katkı sağlayacaktır.

Fen Bilimleri

SINAV KOLEJİ DOĞU KAMPÜSÜNDE BİLİM MERKEZİ
Bursa Sınav Koleji Doğu Kampüsünde öğrencilerin yaparak yaşayarak
öğrenmeleri için kurulan bilim merkezi
öğrencilerimizle buluştu.
Bilim merkezi Bursa Kestel Kaymakamı İskender Yönden, Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas, Kestel İlçe Milli
Eğitim Müdürü Mehmet Encümen
Kestel İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Sedat Koca, Bursa Sınav Kolejleri Yö-

netim Kurulu Başkanı Gıyasettin Bingöl ve öğrencilerin katılımı ile açıldı.
Açılan merkezde bilimsel kavramları
uygulamalı olarak görme ve öğrenme
olanağına sahip olacak olan öğrenciler, 1025 çeşit ürün envanterli
merkezde merak ve hayal ettikleri
konulara neden-sonuç ilişkisi içerisinde ulaşabilecekler. Bu ürünler sayesinde genç beyinler bilimin önemini
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kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek
yaşamdaki işleyişini fark edecekler.
Öğretmen ve öğrencilerin özverili
çalışmaları sonucunda oluşturulan bu
merkezin temel amacı ise öğrencilerin
soru ve problemlerini günlük hayatla
bağdaştırarak problemlerine eğlenceli ve etkin çözümler bulmalarını
sağlamak, proje hazırlamadaki zorluk
ve sıkıcılığı, en önemlisi de benzer
önyargıları yıkmaktır.

Matematik

Matematik

Pisagor’un Adalet Kupası

MATEMATİKTE ÖZLÜ SÖZLER
‘’İnsanlar sayılar gibidir, o insanın değeri ise o sayının içinde bulunduğu sayı
ile ölçülür.’’ (NEWTON)

Pisagor ya da Pythagoras MÖ 570 MÖ 495 yılları arasında yaşamış olan
İyonyalı filozof, matematikçi ve pisagorculuk olarak bilinen akımın kurucusudur. En iyi bilinen önermesi, kendi
adıyla anılan Pisagor önermesidir.

‘’Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki, ne kadar dar soyut olursa
olsun, bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın.’’
(LOBACHEVSKİ)

Sayıların Babası
“Sayıların babası” olarak bilinir. Pisagor
ve öğrencileri, her şeyin matematikle
ilgili olduğuna, sayıların nihaî gerçek
olduğuna, matematik aracılığıyla her
şeyin tahmin edilebileceğine ve ölçülebileceğine inanmışlardır. Kendisini
filozof , yani bilgeliğin dostu olarak
adlandıran ilk kişiydi. Pisagor, düşüncelerini yazıya dökmediği için hakkında
bildiklerimiz öğrencilerinin yazılarında
anlattıklarıyla sınırlıdır. Pisagor’a atfedilen birçok eser, gerçekte onun öğrencilerinin olabilir. Bu eserlerden en dikkat
çekenlerden biri de Adalet Kupası’dır.

‘’ Matematik, dünyayı anlamamızda
ve yaşadığımız çevreyi geliştirmede
başvurduğumuz bir yardımcıdır.’’
(BAYKUL)
‘’Bir matematikçi sanmaz fakat bilir,
inandırmaya çalışmaz çünkü ispat
eder.’’ (HENRİ POİNCARE)
‘’Matematik aşk gibidir; basit bir
fikir fakat her an karmaşıklaşabilir.’’
(R.DRABEK)
Matematikle ifade edebiliyorsanız, bilginiz doyurucudur.’’
(LORD KELVIN)
‘’İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade
edilecek olursa; payı gerçek kişiliğini gösterir, paydası da kendisini ne
zannettiğini, payda büyüdükçe kesrin
değeri küçülür.” (TOLSTOY)

2520 sayısı, 1 ile 10 arası tüm
sayılara tam olarak bölünebilen en
küçük sayıdır.
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Adalet Kupası
Ünlü matematikçinin buluşu olan bu
ilginç bardağın çok önemli ve anlamlı
bir özelliği bulunmaktadır. Pisagor’un
2 bin 500 yıl önce icat ettiği Adalet Kupası (Dikea Kupa) ters çan biçimindedir
ve ilginç bir özelliği vardır. Kupanın
altında bir delik vardır ancak sınırları
aşmadığınız sürece kupa içindeki dökülmez. Kupanın içinde bir sınır vardır
ve bu sınırdan fazla doldurursanız
içindekiler alttaki delikten tamamen
akar. Adalet Kupası’nın bu ilginç özelliği
adeta şu mesajı verir:
“Aza kanaat getirmeyen çoğu bulamaz.”
“İnsan bazen yaşamın sundukları ile
yetinmeyi bilmelidir, zira daha fazlasını
arzularken elindekiler de kayıp gidebilir.”

Hazırlayanlar
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*Bilgiler internetten derlenmiştir.

Rehberlik

MESLEĞİMİ DİNLİYORUM, GELECEĞİMİ PLANLIYORUM
Mesleğimi Tanıyorum, Geleceğimi Planlıyorum Etkinliği

Meslek genel anlamı ile bireyin yaşamını sürdürebilmesi
için yaptığı ve genellikle yoğun bir eğitim, çalışmayı gerektiren sürecin sonunda kişilerin kazandıkları unvanın adıdır.
Türkiye’de resmi olarak tanımı yapılmış 600 civarında
meslek vardır. Bireyin bu meslekler içerisinde kendisine en
uygun olanı bulması ise samanlıkta iğne aramasından
farksızdır. Birey, akıl yürütmeye başladığı andan itibaren
meslekler hakkında fikir sahibi olmaya başlar. Önce ailesi
sonra da çevresinden bu bilgileri öğrenmeye gayret eder.
Zaman içerisinde çevresindekiler tarafından sorulan ‘Büyüyünce ne olacaksın?’ sorularına aşina olmaya başlar.

Özel Kestel Sınav Koleji olarak “Mesleğimi Tanıyorum,
Geleceğimi Planlıyorum” sloganıyla yola çıktığımız etkinliğimizde, 1.Dönem içerisinde öğrencilere uygulanan
anketlerle öğrencilerimizin tanımak istedikleri meslekler
belirlenmiştir. Bu etkinliğimizle doktor, psikolog, polis
başmüfettiş, eğitim bilimleri öğretim üyesi ve pilot gibi
meslekler tanıtılmış olup öğrencilerimiz çeşitli meslek
çalışanları ile bir araya gelmiştir. Mesleğe özgü sunumlarla
öğrencilerimize keyifli bir atmosfer sunulmuştur.

Okul Dönemi ile Meslek Seçimi
Okula başladıktan sonra bu sorunun cevabı sistematik
olarak aranmaya başlanır. Ben ne olmalıyım? Kişisel çabaların yanı sıra okul ortamında öğrendikleri, ilkokul çağlarındaki çocuklar için gelecekte neyi yapmayı tasarladığının
şekillenmesini sağlar. Ben kimim; boş zamanlarımda ne
yapmaktan hoşlanırım, ne yapmaktan hoşlanmam? “10
yıl sonra kendimi nerede, ne yapıyor olarak görüyorum?”
gibi sorulara verilen cevaplar gelecekte öğrencinin ilgi ve
yeteneğine uygun, mutlu olabileceği mesleği seçmesinde
hayati derecede önemlidir.

Hazırlayanlar
Miray Sert
Sude Gümüş
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

AHLAKİ BUNALIM

İnsanoğlu her zaman güzele ve erdeme değer vermiş, güzel
ve erdemli insanı da yüceltmiştir. İnsanın değeri değer verdiği şey ile tartılmış, adi ve süfli olan davranışlar kişiyi ve
toplumu adi ve süfli olarak nitelendirmiştir. İnsanımızı ve
milletimizi tanımakta zorlanmaya başladığımız şu günlerde
gün geçmiyor ki insanın kanını donduran bir olay daha yaşanmasın. Hatta durum o kadar vahim bir hâl almaya başladı ki insanlar çoluk çocuğuyla haberleri izleyip gazeteleri
okuyamıyor. Adam yaralamalar, hayal gücünü zorlayan cinayetler, akla hayâle gelmeyen sahtekârlıklar, aile içi cinsel
ilişkiler... Toplum olarak o kadar yozlaştık ki bu durum artık
rahatsız bile etmiyor. Hatta rahatsızlığın ötesinde bu tür
adî bir davranış övünç meselesi olmaya başladı, merhum
Koca Mehmed Paşa’nın da dediği gibi: “Şecaat arzeylerken
merd-i kıptî sirkatin söylermiş.” övünülen hayasızlık ve
sükut eden ahlâk...

şeyin en iyisini biliyor ama ahlâk ayaklar altında. Toplum
bir bunalım içinde ve en dinamik grup gençler olduğundan
en çok göze batanlar da onlar oluyor haliyle. Genç diyoruz
artık çünkü delikanlının modası geçti. Aslında anlam karşılamıyor artık çünkü onların kanı deliydi hata ederdi ama
ahlâksızlığa tahammülleri yoktu mahallenin nâmus bekçileriydi. Bazı şeyler o kadar normalleşti ki Cemil Meriç’in
ifadesiyle: “Bu ülkede kul hakkı yemek domuz eti yemek
kadar dikkat çekmedi.” Parametreler değişti artık, geçerli
olacaksan modern insanı oynayacaksın, modern insanı
oynayacaksan geleneği reddedecek örfünde, adetlerinde
kısacası milli kimliğinde ne varsa hakîr göreceksin. Gücü
kuvveti popülerliği milli kimliğini reddetmek olarak lanse
edilmeye çalışılsa da tıpkı ağacın gücünü kökünden alması
gibi insan da geçmişinden, geçmişlerinin ahlâki ilkelerinden
alır.

Kapılara kilitlerin vurulmadığı, malların korumasızca sokakta bırakıldığı günlerden, nerdeyse güvenlik kameralarına,
güvenlik kamerasının takılacağı bir seviyeye nasıl oldu da
düşüverdik? Ha bir de milletçe çok iyi yaptığımız bir şey
var: suçu başkasının üstüne atmak. Başarısızlığın problemin faturasını başkasına kesmek o kadar olağan oldu
ki kimse haksız değil; hep bir başkası suçlu hep bir başkası hatalı. Hatta bundan birkaç yıl önce toplumu sarsan
dehşetli olaylardan bir tanesi... Bir minibüs şoförünün aklın
almayacağı canice bir davranışıydı. Ülkede çok büyük bir
infiale neden oldu, tepkiler yağdı, hakaretler hatta küfürler edildi, “O adam tam bir cani...” dendi ve konu kapandı.
Toplumca günah çıkardık ya artık vicdanlar rahat! Aslında
atlanılan nokta da tam olarak burası sanki o katil, o cani bu
toplumdan biri değil de başka biri aramıza karışmış bizimle
uzaktan yakından alakası olmayan biriymiş gibi. İnsanlar
şunu hiç düşünmedi, bu insan ağaç kovuğunda yetişmiyor,
sosyal bir varlık ve bu toplumun bir ürünü, bu toplumun
mahsülü.

Toplumdaki bozulmanın nedeni bize gösterilenin aksine
milli kimliğini kaybetmek, kendimize yabancılaşmamızda. Bu çöküşü durdurmak için de peygamberimize kulak
vermeli. Çünkü insanı yaratan onun için en iyisini bilen
Allah insanlara hitaben “Onda sizin için güzel örnekler
vardır.” dediği, yarattığı insanlara en büyük örnek olarak takdim ettiği peygamberdir insanın olması gerektiği
şekli. İşte bundan dolayı “Ben güzel ahlakı tamamlamak
için gönderildim.” diyen Hz. Muhammed (sav)’ in yolunu
yolumuz edinip sünnetini hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Hayatta karşımıza çıkan sorunların çözümünü yanlış
yerde aradığımızdan çözümü bulamıyor, üzerimize güneşin
doğduğu her geçen gün daha da ahlâksızlığa batıyoruz. Hz.
Ömer Şam’da bir gün yolda yürürken ayakkabılarını çıkarır
ve bunu gören Hz.Peygamber’in sahabesinden birkaç kişi
müminlerin emiri Şam ehli şehirlidir bizim gibi bu davranışı
hoş görmezler diye Hz.Ömer’i uyardıklarında, Hz.Ömer
bunu dinledikten sonra bizim derdimize deva hükmündeki
şu sözleri söyler: “Biz şerefi ve izzeti İslam’da bulduk, ondan başka bir yerde ararsak zillete düşeriz. Toplum olarak
iş işten geçmeden iç muhasebemizi yapmalı, ahlâkımızı
güzelleştirip manevi değerlerimizi yüceltmeliyiz. İnsanlı
bize, biz ahlâka, ahlâk da değer verilmeye muhtaç!”

Toplum mühendislerinin yıllardır yayın organlarıyla titizlikle
yürüttüğü proje, meyvelerini vermeye başladı. Herkes sevdiğiyle evleniyor ama evlenen durmuyor boşanıyor. Eğitim
düzeyi artıyor ama sahtekârlık tavan yapıyor. Herkes her

Hazırlayanlar
Furkan Turgut Köten
Salih Erman
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Çalışmalarımız

AKADEMİK ÇALI

TEREYAĞ EKMEK
Öğrencilerimiz eğitim dönemi içerisinde anlatılan konuları, çözülen soruları önce tek başlarına kavramaya çalışıyorlar. Bazen
arkadaşlarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyorlar.
Anlatılan konuların pekiştirilmesi amacıyla verilen ödevlerden
ellerinde birikmiş soruları oluyor. Bu soruların kısa süre içerisinde
eritilmesi hiç de kolay değildir. Bu durum göz önünde bulundurularak sene başından itibaren standart bir şekilde ders programında, belli gün ve saatlerde ihtiyaç duyulan sınıflara tüm branş
öğretmenleri girerek biriken soruları eritmektedirler.
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Çalışmalarımız

LIŞMALARIMIZ
Face To Face

Bu programımızda öğrenciler 4-5 kişilik gruplara
ayrılır. Öğrencilerimizin belirlediği konular bir masa
etrafında öğretmen tarafından yüz yüze anlatılır.
Böylece eksik öğrenmeler daha etkin bir şekilde
giderilmiş olur

Şefin Mutfağı
Her öğrencinin eksik olduğu konular farklı olabileceği gibi anladığı öğretmenler de farklı olabiliyor. Öğrencilerin bu gereksinimlerini karşılamak adına öğretmenlere “Şef” unvanıyla bir sınıf verilir. Şefler anlatacakları konuları
menü şeklinde mekanlarının kapısına asarlar. Öğrencilerimiz istedikleri
dersi, istedikleri şefi ve menüyü seçerek eksiklerini kapatabilme imkanı
bulmaktadırlar.
Setup
Eğitim öğretim yılı içinde işlenen konuların, ünite sonunda yapılan sınav sonuçlarının, danışman öğretmenler tarafından öğrenci bazlı analizi yapılarak
anlaşılmayan, yapılamayan konuların belirlenmesi ile rehberlik yönlendirme
formu kullanılarak rehberlik servisine iletilir. İdare tarafından bir program
belirlenerek öğrencilerin eksik öğrenmeleri giderilmiş olur.

Hazırlayanlar
Sevgi Meşe
Ali Yalnız
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Kimya

YAŞAMIMIZDAKİ PÜF NOKTALAR
•Hızlı kilo verip tekrar almak vücudunuzun zayıflamaya karşı direncini arttırır ve kilo vermeniz zorlaşır.
•Yapılan yeni araştırmalara göre meyve ve sebzeleri
bol yiyen kişilerin kanser ve kalp hastalığına daha az
yakalandığı tespit edilmiştir.
•Kek kalıbınızın içine hamurunuzu dökmeden önce
ortasına bir şerit alüminyum folyo koyun. Böylece
kekinizi pişirdikten sonra kolayca çıkarabilirsiniz.
•Bayatlamış ekmeklerin üzerine su serpin ve folyoya sarıp 5-10 dakika fırınlayın. Ekmekleriniz taptaze
olacaktır.
•Öğünler arasında acıktığınızda kuru erik yiyin.
Kuru erik kan şekerinin düşmesini engeller.
•Hamur işi ile uğraştığınız zaman mutfağınızın
tezgahı kirlenir. İşiniz bitince tezgahı kolayca temizlemek için bir miktar tuz serpin ve nemli bir bezle
silin. Tezgahınız kolayca temizlenecektir.
•Etin yumuşak olması için haşlama suyuna limon
suyu ya da sirke katın. Ancak kızartacaksanız bir
gece sirkeli ve sıvı yağlı sosun içinde bekletin.
•Kurabiyeleri sıcakken tepsiden çıkarırsanız tepsiye yapışmaz. Ancak sıcakken çıkartamadıysanız
soğuduktan sonra 1-2 dakika tekrar ısıtıp çıkartın
böylece kurabiyeler parçalanmaz.
•Kuru fasulyeleri dağılmadan pişirmek istiyorsanız
tuzu ve salçayı ya da domatesleri fasulyeler yarı
piştikten sonra koyun.
•Kızartma kokularının bütün eve yayılmaması için
yağın içine bir iki dal maydanoz atın. Kızartma
yaptıktan sonra kokmasını istemiyorsanız, bir kapta
sirkeli su kaynatın.
•Kuru fasulyeyi haşladığınız suyu dökmeyin, soğuduktan sonra bitkilerinizi sulayın.
•Tavuğun üzerine limon suyu sürer ve tuz serperseniz tavuğun nar gibi kızardığını görebilirsiniz.
•Salçanın kutusunu açtıktan sonra hemen küflenmemesi için üzerine sıvı yağ dökebilirsiniz.
•Kızartma yaparken patlayıp sıçramaması için bir
tutam tuz atmanız yeterlidir.
•Buzdolabınızdaki kokuları gidermenin en iyi yolu
bir kaba biraz süt koyup dolabın bir köşesine yerleştirmektir.
•Keki fırından çıkardıktan sonra 15 dakika ıslak bir
bez üzerinde bekletirseniz, bıçağı kekin çevresinde
şöyle bir dolaştırdıktan sonra kalıbından kolayca
çıkarabilirsiniz. Ancak kek hamurunu kalıba dökmeden önce kalıbı yağlamayı da unutmayın.
•Meyvelerin arasına herhangi bir tür yaprak yerleştirirseniz meyveler uzun süre taze kalır.
•Toprak çömlek ve tencereler yeni alındıklarında
küçük çatlaklar sebebiyle kırılma tehlikesiyle karşı
karşıyadırlar. Bunun için kullanmadan önce 3/4’ünü
sirkeli sıcak suyla doldurun 24 saat bekletin ve
soğuk suyla yıkayın.
•Portakalları sıkmadan önce bir süre soğuk suda
bekletirseniz daha fazla su verirler.
•Bir elmanın kabuğunu lahananın pişme suyuna katarsanız hem hazmı kolay olur hem de koku çabuk
yok olur.
•Patatesleri soymadan önce 10 dakika kadar sıcak
suya koyar sonra soyarsanız zorlanmadığınızı göreceksiniz.
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Limondan daha fazla su elde etmek
istiyorsanız, limonu yıkayıp kuruladıktan sonra çatalla bir kez delin,
sonra suyunu sıkın.

Pilavın tane tane ve be
yaz olmasını
istiyorsanız içine 3-4 da
mla limon
suyu koyun.

Öğünler arasında acıktığınızda kuru
erik yiyin. Kuru erik kan şekerinin
düşmesini engeller.

Hazırlayanlar
İncigül Yaşar
Muzaffer Can Yayla
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*Bilgiler internetten derlenmiştir.

Gezi

GEZİP GÖRDÜKLERİMİZ
ESKİŞEHİR

Hedef belirlemek için Anadolu Üniversitesini eğlenmek için ise rüya gibi olan Masal Diyarı’nı ve
gerçekten tek farkı cansız olmaları olan Balmumu
Heykelleri Müzesi’ni ziyaret ettik.

Doğanın insan müdahalesi olmadan oluşturduğu Oylat Mağarası’nı ve efsanelere öncülük etmiş
Oylat Kaplıcaları’nı gördük.

ÇANAKKALE
Adına birçok türkü ve destan yazdıran Çanakkale,
öğrencilerimizle geçmişi yad etmek adına yaptığımız
bir geziydi.

ANKARA

Hazırlayanlar
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Mustafa Kemal Atatürk’ün
ebedi uykusunu sürdüğü
şehir Ankara’da, Anıtkabir’i
ve bunun yanında ODTÜ’yü
ziyaret ettik.

Mdr. Yrd.
H. Hüseyin Şenel
Miray Asya Şahin
Selin Can

Röportaj

ÖZKAN BARBAK İLE BİREBİR
Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Elbette, adım Özkan BARBAK. Çanakkaleliyim, 38 yaşındayım. 2003 yılından beri Sınav Eğitim Kurumuyla çalışıyorum,
neredeyse her kademesinde görev aldım. Öğretmen olarak çıktığım bu yolda müdür yardımcılığı , daha sonra eski adıyla
dershanelerin birçok şubesinde müdürlük yaptım. 2010 yılında Bursa Sınav Kurumlarının ilk koleji olan Demirci Kampüsünde müdürlük yapıp ardından Dershaneler Genel Müdürlüğüne geçtim. Şu an da dershanelerin dönüşümüyle açtığımız Temel Liseler ve kursların genel müdürlüğünü yürütmekteyim.
Seçmiş olduğunuz bu meslekte sizi öğretmen olmaya
yönelten etkenler nelerdi?

dönüşen kurumlar “Temel Lise
‘‘adıyla topluma sunuldu. Yani dershanecilik anlayışıyla okul kavramı
bir araya gelerek Temel Liseyi
oluşturdu. Konsept olarak Temel
Liselerin sosyal- kültürel anlamda
çok etkinliği yoktur ama akademik
temeli güçlü bir kurumdur. Eğitim
kalitesi her sınıfta aynı sadece
öğrencinin en iyi anlayabileceği
gruba göre kişi sayısı farklı.

Beni bu mesleğe yönelten
etkenlerin ilki babamdır,
diyebilirim. Babamın etkisiyle
öğretmen oldum. Branşım
sosyal bilgiler öğretmenliği.
Üniversiteye hazırlandığım
süreçte özellikle sözel alanda
daha başarılı olduğumu fark
ettim ve tercih zamanında
benim isteğim ve babamın
desteği ile mesleğimi seçtim.
Hala öğrencilerimle aramdaki
bağı koparmamak, onlardan
uzak kalmamak için derslere giriyorum ve mesleğimi
sürdürüyorum.

Mezuniyet sonrası takviye derslere ihtiyaç duyan öğrencilere,
destek vermek amacıyla kurumlarımızda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Bildiğimiz gibi Sınav Eğitim
Kurumu eğitimcilik hayatına
Bursa ‘da dershanecilikle
başladı ve dershaneler son
dönemde bir değişim, dönüşüm süreci yaşıyor siz kurum
olarak bu süreçte nasıl bir yol
izlediniz?
Dershaneler devletin isteği
doğrultusunda ,dershane
ismiyle kapatıldı ancak yine
devlet kurumları bir dönüşüme teşvik etti. Dershaneden
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Temel Liselerin dışında bir de kurslarımız var bu kavramı açıklayacak
olursak : Kurslarımızda mezun
öğrencilerimize ve lisans öğrencilerine eğitim veriyoruz. Mezun
öğrencilerimizi TYT ve AYT’ye
hazırlarken lisans öğrencilerini ise
KPSS’ye hazırlıyoruz. Bu bağlamda kurslarımızın ilkini Sınav Kurs
Platinium adıyla FSM Bulvarı’nda
BKM’nin üstünde açtık. Öğrenciler
en az bir kişiden başlayan en çok
12 kişilik gruplarda eğitim görme
imkanına sahip olmaktalar. Ders
saatleri diğer kurslardan çok daha
fazladır. Mezun olan öğrenci arzu
ederse haftanın 6 günü eğitim

Röportaj

alabilmektedir.
Sınıflar belirlenirken öğrenci talebi mi yoksa derecelendirme sistemi mi baz alınıyor?
12 kişilik gruplar daha çok derecelendirme sistemi ile
gruplandırılıyor. Daha az sayıda olan gruplar ise öğrenci
talebine göre belirleniyor. Bunun sebebi de her öğrencinin
farklı özelliklere sahip olmasıdır. Eğitim şekli ve kalitesi her
sınıfta aynı. Sadece öğrencinin en iyi anlayabileceği gruba
göre kişi sayısı farklı olmakta.
Peki şu an 11. sınıfta olan bir öğrenci yazın LYS’ ye çalışmak istiyor o da bu konseptten yararlanabilecek mi?
Evet, kesinlikle yararlanabilecek. Özellikle bu sene bunu
çok yoğun bir şekilde gerçekleştireceğiz, geçen sene uyguladığımız çalışmalar oldukça verimliydi. 2 Temmuz ile 3
Ağustos’ta yaz kurslarımız açılacak, tüm öğrencilerimizi bu
kurslardan yararlanmaya davet ediyorum.
Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum.
Ben de bana, öğrencilerimiz ve kurumumuz hakkında
bilgilendirme şansı verdiğiniz için teşekkür ederim.

Hazırlayanlar
Mdr. Yrd.
Canan Sarı
F. Can Korkut
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Edebiyat

Ustası Olmak Gerek
Bursa’da 30 yıldır eğitimin tartışmasız ismi olmak için
Ustası Olmak Gerek
Ulusal ve uluslararası projelerde ülkemizi temsil etmek için
Ustası Olmak Gerek
Her öğrenciye evinin yakınında kaliteli bir eğitim sunabilmek için
Ustası Olmak Gerek
Öğrencilerin yabancı dili ana dili gibi konuşması için
Ustası Olmak Gerek
Hem öğrencilerine hem çalışanlara demokratik bir ortam sunabilmesi için
Ustası Olmak Gerek
Kendisiyle barışık ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirebilmek için
Ustası Olmak Gerek
İnsana, topluma ve doğaya saygılı bireyler yetiştirebilmek için
Ustası Olmak Gerek
Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler ve bir nesil yetiştirebilmek için
Ustası Olmak Gerek
Bilimsel ve analitik düşünebilen ve teknoloji ile barışık, meraklı bireyler yetiştirebilmek için
Ustası Olmak Gerek
Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirmesi için
Ustası Olmak Gerek
Ustası Olmak Gerek
Geçmişinden beslenip geleceğe yön verecek bireyler yetiştirmek için

Hüseyin Çiğdem
Doğu Kampüsü Okul Müdürü
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Hazırlayanlar

Edebiyat

NE OKUSAM ?

Birgül Yağcı
Z. Ece İmamoğlu

Çok satanlar

Çocuklar için

En çok beğenilenler
Ödüllü kitaplar

ALTIN PORTAKAL
ÖDÜLÜ

NOBEL EDEBİYAT
ÖDÜLÜ

NOBEL EDEBİYAT
ÖDÜLÜ
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NOBEL EDEBİYAT
ÖDÜLÜ

NOBEL EDEBİYAT
ÖDÜLÜ

*Kitapyurdu verileri kullanılmıştır.

Bursa Çocuk Üniversitesi

AKIL OYUNLARI VE BİLİM LABORATUARLARI
Okulumuzda, çocuklaramıza
fen ve doğa ile ilgili kavramlar
kazandırılırken aynı zamanda
problem çözme, bilimsel ve çok
yönlü düşünme gibi hayat boyu
bireye gerekli olan temel özelliklerin kazandırılması hedeflen-

mektedir. Okulumuzda sunulan
fen eğitimiyle;çocuklarımızın
çevrede ve doğada gelişen olayları tanıması, ilişkileri algılaması,
gözlem yapması, bilgileri yorumlaması ve bilimsel süreç becerilerini kazanması sağlanmaktadır.
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MATHAZONE FOREST
Dünyada ‘’Mathazone Forest’’adıyla popüler hale gelen
matematik ormanı eğitim sistemi, matematiğin kavramsal
boyutunu sınıf ortamında öğrencilerin dokunabildikleri
kadar somut hale gelmektedir. Mathazone Forest, öğrencilerin matematik işlemlerini daha hızlı, daha kolay ve
severek yapmasını sağlayan bir programdır. Bursa Çocuk

Üniversitesinde temelleri anaokulunda atılan Mathazone
Forest eğitimi ile matematik dili, hikaye, oyunlar, sanat
etkinlikleri, müzik ve drama ile çocuklara kazandırılır. Dört
işlem yapmanın yanı sıra dikkat ve görsel algıyı arttıran bu
yöntem, öğrencilerin eğitim-öğretimdeki başarılarını arttırmaya yönelik fark edilir sonuçlar sunmaktadır.

Hazırlayanlar
Zeliha Vatansever
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Küçük Hanımlar, Küçük Beyler
Atana Kulak Ver

Atatürk Köşesi

1.”Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün
çocuğunu, yarının büyüğü olarak
yetiştirmek hepimizin insanlık
görevidir.”

etmek lüzumu öğretilmelidir.”

2. “Küçük hanımlar, küçük beyler!
Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,
yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.
Kendinizin ne kadar önemli, değerli
olduğunuzu düşünerek ona göre
çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.”

9. “Milletin bağrında temiz bir nesil
yetişiyor. Bu eser (Türkiye Cumhuriyeti Devleti) ona bırakacağım ve
gözüm arkamda olmayacak.”

8. “Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların
yardımıyla meydana gelir.”

10. “Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade
etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının
samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda
onların temiz yüreklerinde; yurt,
ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle
beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya
çalışılmalıdır.”

3. “Çocuklar her türlü ihmal ve
istismardan korunmalı, onlar her
koşulda yetişkinlerden daha özel
ele alınmalıdır.”
4. “Çocuk sevgisi insan sevgisi için
bir ihtiyaçtır.”
5. “Gelecek için hazırlanan vatan
evlatlarına, hiçbir güçlük karşısında
yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim
gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin
tamamlanması için hiçbir fedakarlıktan çekinmemelerini tavsiye
ederim.”

Hazırlayanlar
Hilal Bilgeç
Zeynep Durmuşoğlu

6. “Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız! Çocuklar
geleceğindir. Çocuklar geleceği
yapacak adamlardır. Fakat geleceği
yapacak olan bu çocukları yetiştirecek analar, babalar, kardeşler hepsi
şimdiden az çok aydınlatılmalıdır ki,
yetiştirecekleri çocukları bu millet
ve memlekete hizmet edebilecek,
yararlı ve faydalı olabilecek şekilde
yetiştirsinler! Hiç olmazsa yetiştirmek lüzumuna inansınlar! Okullardan başka; gazeteler, küçük dergiler
köylere kadar yayınlanıp dağıtılmalıdır. Bizim köylümüz ne gazete ne
dergi okumaz. Bilenler bilmeyenleri
toplayıp, okutmayı, onlara okumayı
anlatmayı bir vazife bilmelidir.”
7. “Yetişecek çocuklarımıza ve
gençlerimize tahilin hududu ne
olursa olsun, en evvel, her şeyden
evvel Türkiye’nin istiklaline, temeli benliğine, milli geleneklerine
düşman olan unsurlarla mücadele

11. “Türkiye Cumhuriyeti’nin,
özellikle bugünkü gençliğine ve
yetişmekte olan çocuklarına hitap
ediyorum: Batı senden, Türk’ten
çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte
bu böyleydi. Eğer bugün Batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey
Türk çocuğu, o kabahat da senin
değil, senden öncekilerin affedilmez
ihmalinin bir sonucudur. Şunu da
söyleyeyim ki, çok zekisin!.. Bu belli.
Fakat zekanı unut!.. Daima çalışkan
ol!”
12. “Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür
ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.”
13. “Bir gün ulusu sizin gibi beni
anlamış gençliğe bırakacağımdan
çok memnun ve mesudum.”
14. “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri
onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”
15. “Ey yükselen yeni nesil, gelecek
sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk;
onu yükseltecek ve sürdürecek
sizsiniz.”
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*Bilgiler internetten derlenmiştir.

KULÜPLERİMİZ
Kulüplerimiz

BİLİMSEL
DRAMA

9. ve 10. sınıflarla
yürüttüğümüz bu
kulüpte bir fen ve bir
edebiyat öğretmeni
bulunmaktadır.Bu
kulüpteki öğrencilere ders müfredatında öğrenmiş
oldukları teorik
konuları, yaşamın
içinde görerek
yaparak ve yaşayarak öğrenme imkanı
sağlanmaktadır.

ÇEVRE VE
GERİ
DÖNÜŞÜM
KULÜBÜ

CERN KULÜBÜ
Öğrencilerimiz Cern kulübünde bilimsel süreç
becerilerini geliştirerek okullar için demet
hattı (Beamline for Scholls-BL4S) yarışmasına
particle detectör without any material adlı
projeyle katılarak küçüklerin gizemli dünyasına
büyük bir adım attılar.
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Öğrencilere çevre bilincini
aşılamak için kulüp bünyesinde çeşitli projeler yürütüyoruz. Bunlardan biri
de çimlenen kağıt üretimi.
Bunun için yumurta kolilerinden elde ettiğimiz kağıt
hamuruna cim tohumu
katarak şekil verilen objelerin tekrar çimlenmesini
sağladık. Bunun dışında da
pet şişeleri toplayıp tekrar
değerlendirdik. Çevreye
oldukça zararlı olan pilleri
toplayıp pil toplama merkezlerine ulaştırdık.’’BİLİNÇLİ ÖĞRENCİ ,TEMİZ
GELECEK’’ sloganıyla
yola çıkarak projelerimize
devam ediyoruz.

Kulüplerimiz

DANS VE DRAMA
KULÜBÜ

Her şeyin odak noktasındaki çocuklarımızın sosyal olabilmesi ve hayata
hazırlanabilmesi için sürekli bir çaba
içindeyiz. Fedakârlıklarımızın hepsi
bir taraftan çocuklarımızın disipline
edilmesi diğer yandan ruh ve beden
farkındalığına varabilmesi için. Bu süreçte ise kullandığımız argümanlardan
en önemlisi sanat. Sanat ile ilgilenen
herkesten sanatçı olmasını beklemiyoruz. Sanat disiplini içerisinde eğitilmesi,
yetenek ve gayret ile kendi farkındalığını yaşaması en önemli sonuçtur.
Dans ve drama, son zamanlarda eğitim
sistemleri ile iç içe girmiş ve çocuk
gelişimi açısından çok önemli bir yere
sahip sanatsal faaliyettir.

EV EKONOMİSİ ve İŞ TEKNİK
KULÜBÜ

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kişilik gelişimlerini desteklemek, boş zamanlarını değerlendirmek, el becerilerinin farkına vararak ürün
ortaya çıkarma amacı taşıyan bu kulüp öğrenciler
tutkal ve balonla avize yapımı, fıstık kabuklarından
çeşitli süs eşyaları tasarlama, bere ve atkı örme,
atık maddelerden kapı ve duvar süsü yapımı, tahta
mandallardan dekoratif eşyaların yapımı, keçeden
cüzdan çanta ve telefon kılıfı yapımı, ponponlardan
paspas yapımı gibi etkinlikler gerçekleştirdiler.
Yaratıcı fikirler üretmeyi öğrenirken kendi el emekleri olan ürünleri günlük hayatta da kullanmanın
hazzını yaşadılar.

İŞARET DİLİ

İşitme veya konuşma engellilerin aralarında iletişim kurabilmek
için el hareketlerini, yüz mimiklerini ve bir bütün olarak vücut dilini
kullanarak oluşturdukları sessiz, görsel bir dildir.Karşılaştığımız
birkaç işitme engelli insan vasıtasıyla bu konuyla ilgili araştırma
yapmaya başladık. Bu dili kullanmak için işitme engelli olmak
mı gerekiyordu? Yoksa her duyarlı vatandaşın aradaki engelleri
kaldırabilmesi için işaret dilini öğrenmesi mi gerekiyordu? diyerek
başladık bu işe. Sınav koleji okulu olarak biz de engelsiz bir hayat
için kulübümüzü açtık. Belki çok usta sayılamayız bu konuda fakat
en azından öğrencilerimizle birlikte işitme engelli ve diğer engelli
insanlara karşı duyarlı davranabilmeyi öğreniyoruz. Kendimizce
engelsiz bir hayat için aramızdaki engelleri kaldırarak Sınav Okullarına düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz.

SOSYAL YARDIMLAŞMA KULÜBÜ

Her zaman deneyimlerinden yararlandığımız yaşlılarımıza
sevgi ve saygıyı dile getirmek
için tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de her yıl 18-24
Mart tarihleri arası “Yaşlılara
Saygı Haftası’’ olarak etkinlikler yapılmaktadır. Bizler
de bu kapsamda toplumda
farkındalığı artırmak amacıyla
öğrencilerimizle etkinlikler düzenleyip video görselleriyle
destekledik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübü
olarak paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini vurgu-
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lamak ; toplumumuz tarafından unutulmaya yüz tutan
değerlerimizi hatırlatmak ve farkındalık yaratmak amacıyla
kulüp öğrencilerimizin (dileğin gerçek
olsun projemiz) kapsamında Kars’ta
bulunan bir köy okuluna ulaşıp öğrencilerin isteklerini belirlediler. Tespit edilen
istekler okulumuz
Hazırlayanlar
öğrencileri tarafından gönüllülük
Hülya Kardaş
esasına bağlı olarak Nimet Musaoğlu
temin edilip kulübümüzce itinayla
paketlenen hediyeler ihtiyaç sahibi
öğrencilerimize ulaştırıldı.

ETKİNLİK
Etkinliklerimiz

Memleket Günleri
Bursa Sınav Koleji Kestel Kampüsü
öğrencilerinin milli kültür ve milli şuur
bilincini geliştirmek amacıyla bu yıl
ikincisi düzenlenen 2. Geleneksel
Memleket Günleri gerçekleştirildi.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin
tanıtıldığı etkinliğe Kestel
Kaymakamı Ziya Polat,
Yenişehir Kaymakamı Suat
Seyitoğlu, Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas, İlçe Milli
Eğitim Müdürleri, Bursa
Sınav Kolejleri Yönetim
Kurulu Başkanı Gıyasettin Bingöl’ün
katılımı ile gerçekleşti.
Erzurum’dan Muş’a, Hakkari’den
Erzincan’a kadar 23 ile ait folklorik
oyunların, kıyafetlerin, gündelik eşyaların, yiyecek ve içeceklerin sergilendiği etkinlikte öğrenciler Doğu Anadolu
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini
görerek yaşayarak öğrenme fırsatı
yakaladı.
Yaptığı konuşmada etkinliğin ülkemizin diğer bölgelerine gitmeyen ya
da gidemeyen çocuklar için oldukça

önemli olduğunu dile getiren Yenişehir
Kaymakamı Suat Seyitoğlu, “Çocuklarımıza belki ülkemizin tüm yörelerini
gezdiremeyiz ama bu tip etkinlikler ile

o yörelerimizi çocuklarımızın ayağına
getirebiliriz. Vatanın sadece yaşadığımız yer olmadığını anlamaları ve
bu bölgelere bağlanmaları açısından
oldukça önemli olan Memleket Günleri etkinliğinde emeği geçen herkese
teşekkür ederim.” diye konuştu.
Bingöl “Kültürümüzü Yeni Nesillere
Aktarmalıyız”

nav Kolejleri Yönetim Kurulu Başkanı
Gıyasettin Bingöl, “Hepimiz Anadolu’nun çeşitli yörelerinden Bursa’ya
geldik. Burada kendi kültürümüzü yaşatmak ve genç nesillere aktarmak ile yükümlüyüz. Böylesine
önemli bir etkinlik kültürümüzü
yeni nesillere aktarmamıza vesile
oluyor. Öğrencilerimiz bu etkinlik sayesinde kendi yörelerine
ait folklorik oyunları, kıyafetleri,
gündelik eşyaları, yiyecek ve içecekleri yakından tanıma imkanı
yakalıyor.” dedi.
Etkinlik kapsamında oldukça
farklı deneyimler kazandıklarını dile
getiren Bursa Sınav Koleji 12. sınıf
öğrencisi Deniz Düşkün, “Bu etkinlik
sayesinde belki hiçbir zaman gitmeyeceğim Doğu Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerine ait özellikleri
görerek tanıdım. Bu bölgelemizin
ne kadar zengin ve çeşitli bir kültüre
sahip olduğunu tüm arkadaşlarımız ile
gözlemledik.” diye konuştu.

Seyitoğlu’ndan sonra konuşmasını
yapmak üzere kürsüye çıkan Bursa Sı-

Geleneksel Bahar ve Spor Şenliğimizde Muhteşem Coşku
Sınav Kolejinin eğitim öğretim hayatına
başladığı ilk yıldan bu yana velileri ile birlikte yazı karşılamak ve Sınav ailesini bir
araya getirmek için düzenlediği şenlikler
renkli ve keyifli anlara sahne oluyor.
Bu yıl da sosyal sorumluluk ve sporun
desteklenmesi bilinciyle Sınav Koleji

Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan şenlik
Türk Hava Kurumu, Bursa Aikido ve Judo
Spor Kulübü, Kanserle Savaş Derneği,
Gelişim Üniversitesi ve BKM gibi kuruluşların stantlarını da ağırlayarak derneklere
bağış toplanmasına vesile olmanın mutluluğunu yaşadı.
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K LERİMİZ
Etkinliklerimiz

Bursa Sınav Koleji Kestel Kampüsü yöneticileri,
Ankara Gazi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören gazilerle bir
araya geldi.

“İnsan topluluklarının gelişmesi, her şeyden önce dil ve
edebiyatlarının ilerlemesine bağlıdır.” sözünden hareket ile
okulumuzun Lise Edebiyat Zümresi öncülüğünde hazırlanan
“Edebiyat Sokağı” açılışı gerçekleşti.

Sınav Koleji ailesi olarak Bursa İnegöl ‘de ağaç dikerek bize
düşen görevi yerine getirmeye çalıştık. Onlarla ormana gezi
düzenleyip bu doğal güzelliği yakından görmelerini sağlayıp
ağaç sevgisinin oluşması için çalışmalar yaptık.

Bursa Sınav Koleji öğretmenleri ve velileriyle birlikte
Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Hazırlayanlar
Hatice Başoğul
Nuray Çalışkan
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CEVHER CENKÇİ

Türkiye’nin önemli iş adamlarından birisi olan Cevher Cenkçi ile aile hayatından iş dünyasına kadar keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Sizi tanıyabilir miyiz Cevher Cenkçi
kimdir?

Hayatınızda “dönüm noktam” dediğiniz bir olay var mı?

1975 Şanlıurfa doğumluyum. 10
kardeşlik bir ailenin en büyük çocuğuyum. Uzun yıllardır farklı sektörlerde
gösterdiğimiz çalışma hırsımızla beraber bugün, CC Holding markamızın
kurucusu ve yönetim kurulu başkanıyım.

Ben ufak yaşlardan beri hayalleri ile
yaşayan biri oldum. Ne şanslı ki hayat
bana hayallerimi gerçekleştirme fırsatı
verdi. Benim dönüm noktam, başkalarının başaramaz dediklerini başardığım
an oldu. Başkalarının kurdukları küçük
hayallerin aksine, ben hep en yükseği istedim. Bugün restorancılıktan
çıkarak şirket sahibi ve yüzlerce çalışanı olan bir yönetim kurulu başkanı

İş hayatına ilk adımınızı nasıl attınız?
Çok küçük yaşlardan beri çalışmayı,
bir şeyler üretmeyi çok seven, hırslı
biriydim. Çalışma hayatıma ilk olarak
bir restoranda başladım. Daha sonra
çalıştığım restoranı devraldım ve
restoranlar zincirine döndürmeyi
başardım. Zaman içerisinde farklı iş
kollarına yöneldim.

Yeni marka veya projelerinizden
bahsedebilir misiniz?
2017 yılından itibaren yoğun AR-GE
çalışmalarımız sonucunda, AHİ Yapı
adını verdiğimiz katlanabilir konteyner üretimine başladık. Uzun süre bu
konuda uzman mühendislerle fikir
alışverişleri sağladık ve çağın oldukça
ötesinde bir sistem geliştirdik. Türkiye’de hatta dünyada bir ilk olarak
katlanır ve kolayca taşınır konteynerler üretiyoruz. Afet bölgelerinde
yaşamak zorunda kalan veya zorluklarla baş etmeye çalışan kişilere umut
olmaya çalışıyoruz.
Katlanır konteynerler ile ilgili daha
fazla bilgi alabilir miyiz?

İş Hayatınızda başarılı olduğunuz
kadar aile yaşantınızda da başarılı
mısınız? Mesela Cevher Cenkçi nasıl
bir babadır?
Aile hayatı, iş hayatından çok daha
önemli bir yer taşır benim hayatımda.
Ve ben bugün başarılı bir iş adamı
olarak anılıyorsam sebebi kurduğum hayallerimi gerçekleştirmek için
yılmadan çalışmamdır. Bizim yaşadığımız zaman içerisinde hayaller desteklenmezdi. Ben bugün baba olarak
çocuklarımın kurdukları hayallerin her
zaman yanındayım. Çok uçarı, başkası
tarafından ulaşılması imkânsız gibi
görünen hayaller, gençlerin hayatlarını yönlendirir, bunu biliyorum. Her
zaman çocuklarımın destekçisiyim.
Hatalarında veya başaramadıkları
olaylarda karşılarında değil, yanlarındayım.

kalmış afetzedelere yönelik AFAD ve
Kızılay ile çalışmalar yapmaya başladık.

oldum. Yetti mi peki bana, hayır. Her
zaman daha çok çalışacak ve hayatıma
yeni dönüm noktaları ekleyeceğim.
Şirketiniz hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Bugün CC Holding markası olarak 12
farklı şirketi bünyemizde barındırıyoruz. İnşaat, kozmetik, yapı, bilişim,
sağlık, tekstil ve lojistik sektörleri ile
Türkiye piyasasına hizmet veriyoruz.
Son olarak Ahi Yapı adı ile kurduğumuz konteyner üreticiliğinde, umutsuz

Katlanır konteynerlerimiz üretim
aşamasının ardından, 10 dakika
içinde kullanıma hazır hale geliyor.
Hazır konteynerlerin aksine biz, bir tır
içerisinde 12 adet konteyner istifleyip taşıyabiliyoruz. Bu da ulaşımı
kolaylaştırıyor. Afet bölgelerinde
olan kişilerin daha çabuk huzurlu bir
ortama kavuşmasına olanak sağlıyor.
AFAD ve bakanlıklara sunduğumuz
konteynerlerimiz ile hızlı bir şekilde
yaşam alanları oluşturuyoruz.
Katlanır konteyner kullanmanın
avantajları nelerdir?
Eski sistem konteynerler yerine geliştirdiğimiz konteynerler ile yüzlerce
aileye bir gün kadar kısa süre içerisinde yaşam alanları sunuyoruz. Kolay
kullanım imkânları ile uzun süre stok
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yapılabiliyor. Katlandığı zaman 50 cm yüksekliğinde olan
yaşam alanları, belirlenmiş bir mekânda yüzlerce konteyner
istifleme imkânı sağlıyor. Kullandığımız her parçada uzun
ömürlü ürünler kullanmaya dikkat ediyoruz. Bu da Ahi Yapı
tarafından hazırlanan konteynerlerin uzun süre bakım ve
onarım gerektirmeden kullanılmasına imkân sağlıyor.

dıkları zorlu dönemler olmuştur. Savaşlar, yıkımlar, afetler
kişileri etkiler. Bireylerin birleşmesi ile ortaya çıkan milletler de en az bireyler kadar kötü şartlardan etkilenir. Son
seneler Türk ekonomisinin zedelenmesine neden olacak
yıkımlarla dolu geçti. Ancak CC Holding gibi işini iyi yapan
firmalar olduğu sürece Türk ekonomisi asla zarar görmeyecektir. Biz iş adamlarına düşen görev yılmadan, yenilmeden
devletimiz ve devletimizin bireyleri için çalışmaktır. Zaten bizim
katlanır konteyner projemizin çıkış
noktası da tam olarak bu durumlar.
Zorda kalan ülkelerin bireylerine
yardımcı olmak ve yaralarını sarmaktır. Her zaman ilkemiz bu oldu
ve bu olmaya devam edecek.

Katlanır konteynerler nerelerde
kullanılabiliyor?
Katlanır konteyner adını verdiğimiz
yaşam alanları, yaşam gerektiren
her alanda rahatlıkla kullanılabilir.
Ama bizim tasarımız konteynerlerimizin afet sonrası acil yaşam
alanlarında kullanılması yönünde
sunuldu. Genel bir tabir ile katlanır
konteynerler afet sonrası yerleşim
alanlarında, güvenlik kabini kullanılması gereken yerlerde, çok amaçlı ofislerde, yemekhanelerde, sosyal tesislerde, kabin kullanımı gereken ortamlarda
ve yatakhanelerde kullanıma uygundur.

Başarılı bir iş adamı olarak genç
girişimcilere ne tür mesajlar vermek istersiniz?
Hayat insanın karşısına fırsatları her zaman çıkarmaz. Karşımıza çıkan fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekir. Genç
girişimciler olarak yatırım yapmak isteyen kardeşlerime,
korkmamalarını öneririm. Bugün
atılacak bir adım çok büyük işler
başarılmasına olanak verebilir. Her
zaman çalışmalı, üretmeli, düşünmeli ve araştırma yapmalılar. Aynı
zamanda son yıllarda girişimcilerin
yatırımlarını Türkiye dışındaki ülkelere yaptıklarını fark ediyoru m.
Kendi topraklarımızda yaptığımız
yatırımlar ile ülkenin büyümesine
katkı sağlamalıyız. Korkmadan, yılmadan, yorulmadan çok
çalışmalıyız.

Diğer konteynerler ile ahi yapı
konteynerlerinin farkı nedir?
Piyasada yer alan konteynerlerin
aksine bizim ürettiğimiz konteynerler, daha hafif malzeme kullanılan ancak çok daha uzun süre
kullanıma elverişli konteynerlerdir.
Hafif malzeme kullanılması konteynerlerin kurulumu ve taşınması sırasında kolaylık sağlar.
Bizim konteynerlerimiz, katlanma özelliğinde ve istifleme kolaylığındadır. Katladığınız bir konteyner uzun süre
beklemesi gerektiğinde bir levha halinde saklanabilecektir.
Bu nedenlerle diğer konteyner markalarından bir adım öne
çıkabiliyoruz.

Son olarak söylemek istediğiniz şeyler var mı?
Okulunuz öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederim.
Sizin gibi genç ve parlak bireyler ile bir araya gelmek beni
onurlandırdı. Hayatınızın başarılarla geçmesini dilerim.

Piyasada önemli adımlarla ilerleyen bir şirket olarak Türk
piyasası hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Her ülkenin belirli tarih aralıklarında geçmek zorunda kal-

Hazırlayanlar
Türkan Durmuşoğlu
E. Gaye Ertekin
Aleyke İtmez
M. Tahir Yörükoğlu
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Beden Eğitimi

BADMİNTON BURSA 3’ÜNCÜSÜ

2017-2018 Eğitim –Öğretim yılı mart ayı içerisinde Gürsu
İlçe Spor Salonunda düzenlenen yarışmalarda ,Kestel Sınav
Koleji Doğu Kampüsü Badminton Yıldız Erkek Takımı’mız 1.
Küme İl Birinciliği Müsabakaları’nda büyük başarı göstererek Bursa 3’üncüsü olmuştur. Genç ve yetenekli sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.

CİMNASTİK BURSA 2’NCİSİ

2017-2018 Eğitim- Öğretim yılı içinde Bursa Okullar Arası
Yıldız Erkekler Cimnastik Müsabakaları’nda Sınav Koleji
Doğu Kampüsü 7. sınıf öğrencimiz Kahraman ÇİFCİ Bursa
2’ncisi oldu. Mersin’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda Sınav Kolejini ve Bursa’yı temsil edecek. Öğrencimizi
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

ESKRİM BURSA 2’NCİSİ

Ocak ayı içinde düzenlenen Bursa Okullar Arası Gençler
Eskrim Müsabakaları’nda Sınav Koleji Doğu Kampüsü 10.
sınıf öğrencisi Emre Gümüş Bursa 2. olarak 18-19 Mart
tarihlerinde Nevşehir’de yapılan Türkiye Şampiyonası’nda
okulumuzu en iyi şekilde temsil etmiştir. Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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Hazırlayanlar
Bülent Çetin
Ali Uçar

Beden Eğitimi

TAEKWONDO’DA DERECELERİMİZ

Bursa Okullar Arası Yıldız Erkekler Taekwondo Müsabakaları’nda Sınav Koleji Doğu Kampüsü 8. sınıf öğrencimiz
Mehmet Öksüz 47 kg’da Bursa 1’incisi, 6.sınıf öğrencimiz
Ahmet Enes Altun ise 41 kg’da Bursa 3’üncüsü ve 11. sınıf
öğrencimiz Hüseyin Aybars Çalık 48 kg’da Bursa 1’incisi
oldu. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

KİCK BOKS BURSA 1’İNCİSİ

2017-2018 Eğitim- Öğretim dönemi içinde Bursa Okullar
Arası Küçük Erkekler Kick Boks Müsabakaları’nda Sınav
Koleji Doğu Kampüsü 5. sınıf öğrencisi Tural Tufan 32
kg’da Bursa 1’incisi, Bursa Okullar Arası Yıldız Erkekler Kick
Boks Müsabakaları’nda Sınav Koleji Doğu Kampüsü 8.
sınıf öğrencisi Turan Tufan 66 kg’da Bursa 1’incisi oldu.
2017-2018 Eğitim- Öğretim yılı şubat ayı içinde düzenlenen Bursa Okullar Arası Gençler Karate Müsabakaları’nda
Sınav Koleji Doğu Kampüsü 9. sınıf öğrencisi Cem Büyükert 62 kg’da Bursa 3’üncüsü olmuştur. Öğrencimizi tebrik
eder, başarılarının devamını dileriz.

KARATE BURSA 3’ÜNCÜSÜ

SATRANÇ BURSA 1’iNCİSİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi
arasında “Ortak Hizmet Projesi” adı altında gerçekleştirilen
17 ilçenin katıldığı Küçükler Kategorisi Satranç Turnuvası’nda 6.sınıf öğrencimiz Furkan Aral rakiplerini geride
bırakarak Bursa 1’incisi olmuştur. Genç ve yetenekli spor61 cumuzu tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.

Edebiyat

AĞZINA YILAN KAÇAN ADAM
Akıllı birisi, atına binmiş gidiyordu. Yol kenarında uyumakta olan
birisinin de ağzına yılan kaçmak
üzereydi. Atlı, yılanı ürkütüp
kaçırmak ve adamı kurtarmak için
atını koşturdu, fakat yetişemedi.
Tutup o adama kırbacıyla birkaç
kere vurdu. Uyanan adam, dar¬belerin acısıyla bir ağacın altına
kadar kaçtı. Oraya bir hayli çürük
elma dökülmüştü.
Atlı:
– Bunları ye, diye emretti.
– Beyim, dedi adam. Ben sana
ne yaptım? Eğer bana hakikaten
kastın varsa, vur kılıcı öldür. Sana
çattığım saat ne uğursuzmuş. Ne
mutlu senin yüzünü görmeyene.
Dinsizler bile kimseye sebepsiz
böyle yapmazlar.
Bir yandan da lanetler okuyor,
beddua ediyordu:
– Ya Rabbi, cezasını sen ver,
diyordu.
Atlı ise onu dövüyor:
– Koş, diyordu.
Atlı adamı epeyce bir zaman
koşturdu. Nihayet adamın safrası

Padişahın biri veziriyle birlikte
tebdil-i kıyafet gezintiye çıkmış.
Tebaası nasıl yaşıyor, nasıl geçiniyor, sıkıntıları neler görmek
istemiş. Gezi sırasında bir köye
gelmişler. Küçük, şirin bir evin
önünde oturmuş, örgü ören bir
genç kız görmüşler. Padişah kızın
yanına yaklaşıp sormuş:
- Merhaba kızım. Baban evde mi?
Kız: - Babam evde yok! Azı çok
etmeye gitti.
Padişah: - Annen evde mi?
Kız: - Annem de evde yok! O da
biri iki etmeye gitti.
Padişah: - Kızım eviniz çok güzel
ama bacası eğri.
Kız: - Bacası eğridir ama dumanı
doğru tüter.
Padişah: - Sana bir kaz yollasam
yolar mısın?
Kız: - İzninizle en ince tüylerine
kadar yolarım!
Padişah kıza “Öyleyse selametle
kal!” deyip, veziriyle tekrar yola
koyulmuş. Saraya varınca padişah

kabardı, yediklerini kusmaya başladı. Bu arada yılan da çıktı. Adam
yılanı görünce atlının ayağına
kapandı:
– Sen bir rahmet meleğisin, dedi.
Ne mübarek saatmiş ki seni gördüm. Sen beni analar gibi ararken
ben eşekler gibi kaçıyordum.
Durumu biraz olsun bilseydim
sana bu kadar kötü sözleri söyler
miydim? Sükut ederek kızgın
göründün, hiçbir şey söylemeksizin kafama vurmaya başladın.
Bağışla!
– Eğer ben biraz olsun sana hali
çıtlatsaydım derhal ödün patlardı.
İçindeki yılanı bilseydin ne elma
yiyebilir, ne koşabilir ne de kusabilirdin. Sen bana söverken ben
gizlice, “Ya Rabbi, işimi kolaylaştır.” diye dua ediyordum.
İşte bu, akıllının düşmanlığıdır.
Akıllının düşmanlığı, ahmağın
dostluğundan yeğdir, denilmiştir.
Peygamberler; halka içlerindeki
yılanı göstermeye çalışır, insanlar
ise onlara kötü sözler söylerler,
hali anlamazlar.

vezirine sormuş:
- Kız ile ne konuştuğumuzu anladın mı?
Vezir:
- Doğruyu söylemek gerekirse
anlamadım padişahım, demiş.
Padişah:
- O halde tez vakitte git öğren!
Yoksa seni vezirlikten azlederim!
demiş.
Vezir telaşla fırlamış. “Nasıl öğrenirim?” diye düşünürken, en iyisi ilk
ağızdan bilgi almak deyip, gitmiş
padişahın konuştuğu kızı bulmuş.
Vezir:
- Aman kız, hanım kız!... Biz bu gün
yanımda biriyle senin yanına gelmiştik. Yanımdaki kişi senle sohbet
etmişti. O sohbette konuştuklarınız ne anlama geliyordu? Onları
bana bir deyiver. Dile benden ne
dilersen.
Kız:
- Konuştularımızı açıklarım ama
her cevap için on altın isterim,
demiş.
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KISSADAN
AYININ DOSTLUĞU

Bir ejderha, bir ayıyı yakalamış parçalamaya
çalışıyordu. Yiğit bir adam, yolda giderken
ayının bağırmalarını duydu. Hemen koştu,
her ne kadar ejderha daha güçlü idiyse de o
adamın hem gücü hem de hilesi vardı.
Ayı, ejderhadan kurtulunca Ashab-Kehfin
köpeği gibi o adamın peşine takıldı. Adam
hasta olup yere baş koyunca da ayı onu
bırakmadı, başında beklemeye başladı.
Oradan geçen birisi:
– Ey kardeş, dedi, bu ayıyla ne işin var?
Adam, ejderha olayını anlattı.
Bunun üzerine o şahıs:
– Ayıya güvenme, dedi, ahmağın dostluğu
düşmanlıktan beterdir.
– Sen bunu hasedinden söylüyorsun. Ayıya
bakma, bana olan sevgisine bak.
– Ahmakların sevgisi aldatıcı bir sevgidir.
Benim bu hasedim onun sevgisinden iyidir.
Gel benimle bir ol da o ayıyı uzaklaştır gitsin!
– Git başımdan hasetçi herif, kendi işine bak!
– Ben bir ayıdan daha aşağı değilim ya. Ba-

Vezir kabul etmiş. Kız anlatmaya başlamış:
- O amca bana babamı sorduğunda “Azı çok
etmeye gitti” demekle; babamın çiftçi olduğunu, tarlaya tohum ekmeye gittiğini anlatmak
istedim.
Vezir on altını vermiş, kız devam etmiş:
- O amca annemi sorduğunda “Annem biri iki
etmeye gitti” demekle; annemin ebe olduğunu,
doğum yaptırmaya gittiğini anlatmak istedim.
Kız vezirden on altın daha alıp devam etmiş:
- Amca “Eviniz çok güzel ama bacası eğri” demekle; benim güzel olduğumu ama gözelerimin
şaşı olduğunu söyledi. Ben de “Bacası eğridir
ama dumanı doğru tüter” diyerek; şaşıyım ama
gözlerim iyi görür demek istedim.
Vezir kıza on altınını verip hemen atılmış:
- Peki ya “Sana bir kaz yollasam yolar mısın?”
ne demek?
Kız tebessüm edip açıklamış:
- O kaz da sizsiniz, demiş. Bunları öğrenmek
için bana onlarca altın verdiniz!...

N HİSSE
şına bir şey gelecek diye yüreğim titriyor.
Sakın böyle bir ayı ile ormana gitme!
Bu sözler adamın kulağına girmedi:
– Git başımdan, dedi.
– Ben senin düşmanın değilim. Peşimden
gelirsen kendine iyilik etmiş olursun.
– Uykum geldi, beni bırak, işine git!
– Benim gibi bir dosta uy da, himayemde
uyu. Adam:
– Bu galiba bir katil, diye düşündü, uyuyunca beni öldürecek. Ya da benden bir
şey umuyor, bir dilenci.
Adamın yola gelmediğini gören nasihatçi
kızarak ve içinden “La havle…” diyerek
oradan ayrıldı.
– Ben ona ciddiyetle nasihat ettim, o
ise benden daha kötü şüphelendi, diye
düşündü.
Adam da uyuyakaldı. Yüzüne sinek
konuyor, ayı da onu kovalıyordu. Sinek
kovulunca kalkıyor, fakat inadına tekrar
aynı yere konuyordu. Bu böyle sürüp gitti.
Ayı, sineğe kızdı, gitti kenardan koca bir
taş getirdi. Sineğin yine adamın yüzüne
konmuş olduğunu görünce, o koca taşı
sineğe fırlattı. Taş, uyuyan adamın yüzünü
paramparça etti.
Ahmağın sevgisi, ayının sevgisidir. Kini
sevgisi, sevgisi kinidir. Ahdi gevşek, sözü
büyük, vefası zayıftır.

Edebiyat

ODUNCU İLE ŞEYTAN
Odunculukla hayatını kazanan
bir zat vardı. Allah’a karşı kulluk” vazifesini yapar, kimsenin
ekşisine tatlısına karışmazdı. Bu
zahit kişinin bulunduğu köyün
yakınında bir köy daha vardı,
onlar da dağda kutsal diye kabul
ettikleri bir ağaca taparlar, ondan meded beklerlerdi. Oduncu,
bir gün:
«Şunların taptıkları ağacı kesip
odun edeyim, pazarda satarak
ekmek parası kazanırım; hem
de, bir kavmi Allah’a isyandan
kurtarmış olurum» diye düşünerek Allah rızası için ağacı kesmeye karar verdi. Dağa doğru
giderken karşısına acaip suratlı
pis bir adam çıkarak nereye
gittiğini sordu.
Oduncu:
— Halkın taparak Allah’a isyan
ettikleri ağacı kesmeye gidiyorum, dedi. Adam, oduncuya:
— Ben şeytanım… O ağacı kesmene müsaade etmiyorum, deyince zahit oduncu, şeytana çok
kızmıştı. Öldürmek için hücum
ederek yere yatırdı ve üzerine
oturup hançerini boğazına dayadı. Şeytan zahide:
— Ey zahid, sen beni öldüremezsin. Allah bana kıyamete kadar
müsaade etmiştir. Fakat gel o
ağacı kesme, seninle anlaşalım.
Ben sana her gün bir altın vereyim, sen de ağacı kesmekten
vazgeç. Hem el ağaca tapıyormuş, günah işliyormuş senin

neyine gerek, altınını al işine
bak, dedi.
Adam şeytanı bırakmıştı. Şeytan
adama, akşam yatıp sabahleyin yastığının altına bakmasını
söyledi ve anlaşarak ayrıldılar.
Adam ağacı kesmekten vazgeçip, evine dönmüştü.. Akşam yatıp sabahleyin yastığının altına
baktığında, altını gördü.
Memnun olmuştu, ikinci gün
oldu. Fakat bu sefer şeytan
altını koymamıştı. Adam kızıp
baltasını aldığı gibi dağa ağacı
kesmeye gitti. Fakat yolda yine
şeytanla karşılaştılar. Adam şeytana iyice kızmıştı. Görünce:
— Seni sahtekâr seni, kandırdın
değil mi beni? diyerek üzerine
hücum etti. Fakat evvelkinin
tam tersine bu sefer şeytan adamı tuttuğu gibi altına aldı. Adam
şaşırmıştı. Bu nasıl hâl der gibi
şeytanın yüzüne bakıyordu.
Şeytan:
— Hayret ettin değil mi? Niçin
bana yenildiğinin sebebini söyleyeyim:
— Dün sen Allah rızası için ağacı
kesmeye gidiyordun. Seni değil
ben, dünyadaki bütün şeytanlar
bir araya gelsek yine yenemezdik. Lâkin şimdi Allah rızası için
değil de, sana altını vermediğim
için kızdığından gidiyorsun, işte
o yüzden bana mağlup oldun ve
sana ağacı kesmene müsaade
etmeyeceğim, dedi.

Hazırlayanlar
Nadiye Eroğlu
Onur Kesal
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Türkülerin Hikayesi

ZAHİDE’M
Zahide’m adındaki türküsü ile gönüllere kazınan Aşık Arap
Mustafa Öztürk, 1901 yılında Kırşehir ilinin Çiçekdağı ilçesine bağlı Orta Hacı Ahmetli köyünde doğmuştur. Aşık Arap
Mustafa, anne ve babasını küçük yaşta kaybeder. Aşık Arap
Mustafa’nın babası Kırşehir yöresinde oynanan Koca Oyunu’nda Arap rolünü oynadığı için Arap deniyordu kendisine.
Aşık Arap Mustafa’ya da köyünde ‘Arap Mustafa’ denmeye
başlandı.
Arap Mustafa, küçük yaşında Zahide’nin babası Yukarı Hacı
Ahmetli köyünden Hacı Mehmet Ağa’ya ırgat olur. Arap
Mustafa Zahide’nin babasının yanında 22 yaşına kadar çalışır. Zahide, 1911 yılında Kırşehir’e bağlı Çiçekdağı ilçesinin
Yukarı Hacı Ahmetli köyünde doğar. Zahide gençlik çağında
endamı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye başlar.
Zahide’m türküsünü ortaya çıkaran, Zahide’nin güzelliğidir.
Zahide’nin bu güzelliği karşısında Mehmet Ağa’nın kapısında büyüyen Arap Mustafa Zahide’ye aşık olur. Ama fakir
ve kimsesiz olduğundan bu sırrını bir türlü açığa vuramaz.
Arap Mustafa, çareyi gurbet ellere İzmir’e gidip çalışmakta
bulur. Kazandığı para ile çok sevdiği Zahide’sine kavuşmanın
hayallerini kurar. Gece gündüz hiç yorulmadan, hiç durmadan çalışır. Aç kalır, susuz kalır, her türlü zorluğa dayanır. Tek hayali vardır, o da Zahide’sine kavuşmaktır. Arap
oğlu Mustafa’nın İzmir’e gitmesinden az bir zaman sonra
güzelim Zahide’yi Yukarı Hacı Ahmetli köyünden Molla
Hasan isminde zengin biriyle evlendirirler. Zahide ise Arap

Mustafa’ya aşıktır. Bu aşktan ne Arap Mustafa’nın ne de
çevresindekilerin haberi vardır. Zahide’nin eşi Malla Hasan’
dan iki kız çocuğu olur. Arap Mustafa ise uzun bir müddet
İzmir’de çalışır, bu arada gelip giden yöre halkından hep
Zahide’yi sorar. Zahide’nin gelin olduğunu duyar ve bütün
dünyası yıkılır. Zahide’ye olan aşkı yüzünden uzun müddet
evlenmez. Bu arada da Zahide için beyitler söyler. Zahide
ise sararıp solmakta, her geçen gün erimektedir. Yüzünün
güzelliği ise ümitsiz aşkıyla solmuştur.
Zahide, yakalandığı veremden dolayı
1965 yılında hayatını kaybeder. Bu ölüme
dayanamayan Arap Mustafa, Zahide’ye
türküler söyleyerek 1966 yılında hayatını
kaybeder.

Zahide’m gurbanım sallama beşik,
Beni genç yaşımda eyledin aşık,
Kadir Mevla’m senden bir yar isterim,
Ağ buğday benizli zülfü dolaşık.

MİHRİBAN
1960 yılında yaşadığı ölümsüz aşkı kelimelerle ebedi kılan
Abdurrahim Karakoç’un gerçek adını gizleyip, Mihriban
diye seslendiği o güzel Anadolu kızının hikâyesi bu…
Köyde düğün olacaktır, civardan misafirler gelmeye başlar.
Genç Abdurrahim köyünde genç bir kız görür, gördüğü
kız ailesiyle komşunun düğününe gelen misafir kızdır.
Tanışmak nasip olur… Mihriban’ın kelime anlamı: Şefkatli,
merhametli, muhabbetli, güler yüzlü, yumuşak huylu manasına gelmektedir. İşte bu kız da aynı şeyleri kendi sıfatı
yapmıştır. Misafirlikleri ilerledikçe aşk da ilerler.
Bir sabah Abdurrahim kalkar ve Mihriban adını koyduğu
sevdalısını görmeye gider, gider ki misafirler gitmiştir. Abdurrahim’in dünyası artık değişir, hayat manasızlaşmıştır,
aşk acısı yüreğini yakar… Bu halini gören ailesi, kızı bulmak
için Maraş’a gider, uzun aramadan sonra kızın ailesini
bulur ve kızı isterler. Önce “kız küçük” derler, bahane
bulurlar. Bakarlar ki Abdurrahim’in ailesi ısrarcıdır, gerçeği
söylerler: “Kız nişanlıdır…”
Ailesinin halinden olumsuzluğu sezen Abdurrahim, kızın
nişanlı olduğunu duyunca da: “Bir daha bu evde ismi anılmayacak ve konusu geçmeyecek.” der.
7 yıl sonra aşk ateşinin sönmediği anlaşılacaktır:

Sarı saçlarına deli gönlümü,
Bağlamıştın, çözülmüyor Mihriban.
Ayrılıktan zor belleme ölümü,
Görmeyince sezilmiyor Mihriban.
Yar, deyince kalem elden düşüyor,
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor,
Lambada titreyen alev üşüyor,
Aşk kâğıda yazılmıyor Mihriban.
“Mistik bir olgunlukla, Son bir kez diyor… Son bir kez daha
görmek istemezdim… O beni hayalindeki gibi yaşatsın,
ben de onu hayalimdeki gibi. O aşk, masum bir aşktı. Güzel bir aşktı. Bırakalım öyle kalsın…”
“Bazen aklıma düşüyor. Ben unutursun diyorum ama insan
hiçbir zaman unutamıyor… O bir mektup üzerine yazılmıştır. Benim gönderdiğim bir mektuptan dolayı bir cevap
aldım. “Unutmak kolay mı?” başlığı mektubun. “Unutmak
kolay mı? deme/Unutursun Mihriban’ım” diyorum. “Düzen
böyle bu gemide/Eskiler yiter yeni de/Beni değil, sen seni
de unutursun Mihriban’ım” diyorum…
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ORDU’NUN DERELERİ
Eskiden ama çok eskiden Ordu’nun uzak köylerinden birinde iki genç yaşarmış. Genç kız güzel mi güzel. Dal gibi,
sırma örgülü saçları, hokka gibi ağzı, sürmeli gözleriyle
yürekler hoplatan kızın adı Hacer.
Delikanlı da yakışıklı mı yakışıklı. Bu levent yapılı, yağız
gencin adı Mehmet. Şöyle bir bakışıyla genç kızları mezara dek peşinden sürükleyen Mehmet, ne var ki Hacer’e
sevdalıymış.
Güzelliği ile çevresini kırıp geçiren Hacer de derin bir
sevda ile yanıp tutuşurmuş Mehmet için.
Zaman zaman zerdali ağacının dibinde buluşmuşlar. Göz
göze, diz dize akıp giden saatlerin farkına bile varmazlarmış .Fakat bu güzel beraberliğe kem gözler karışmış. Haset dolu köyün diğer kızları çevirdikleri türlü entrikalarla
bu tatlı beraberliği yıkıp atmışlar. Hacer kızın ,aleyhine
inanılmaz dedikodular üretmişler ve nihayet Mehmet’in,
sevdiğini ve de köyünü terk etmesine neden olmuşlardır.
Böyle derin bir üzüntüyle gurbete çıkan Mehmet, geride
gözleri yaşlı bir kız, dertli, yerinden kalkamayan yatalak
bir ana bırakmıştır. Büyük bir acı içinde kalan, yüreği
yanık Hacer kız, her gün evinin yakınından akan dere
kenarına gider, yıkadığı kar gibi beyaz çamaşırları çitlere
asarken dudaklarından eksik etmediği bir türküyle bütün
köyü inletip dururmuş.
Ordu’nun dereleri

Aksa yukarı aksa
Vermem seni ellere
Ordu üstüme kalksa
Ne yazık ki Hacer kızın bu feryadını, ne Mehmet duyar
ne de araya giren iyi niyetli komşular bu işe bir çare
bulurmuş. Tüm komşuların gelip gittiği ev yas evine
dönmüş.
O günden sonra günler aylar böyle gelip geçmiş, ne
Mehmet dönmüş ne de Hacer gitmiş sevdiğinin yanına.
Ama Hacer’in yüreği yanık, hep dertli dertli söylermiş bu
türküyü inceden.
Oy Mehmet’im Mehmet’im
Sana küstüm demedim
Beni sana geçmişler
Vallahi ben demedim.
Hacer’in bu sözlerinde gerçeğin ta kendisi varmış. Ne
çare ki içli kız, dertli kız türküsüne vurduğu gamını, derdini sevdiğine ulaştıramamış. Araya girenler de işin üstesinden gelememiş. Böylece yıllar geçmiş
aradan. Mehmet gurbette kalmış, Hacer
kız da dere kenarında hem ağlamış, hem
söylemiş “Ordu’nun Dereleri” türküsünü
ölünceye dek.

Hazırlayanlar
Hilal Bilgeç
Emine Kutlu
Dicle Nur Alpagut

EMRİ OLUR
Hz.Hamza şehit edildiğinde Resulullah
(SAV) onu şehit edenin Vahşi olduğunu öğrenmişti ve çok hiddetlenmişti.
Zaman geçecekti. Vahşi bir vesile ile
müslüman olacaktı.Artık Vahşi Resullah’ın karşısında ama içinde bir korku
içinde bir heyecan, içinde bir sızı…
“Ben geldim ya Resullah Müslümanım
artık” diyecekti.
Resulullah (SAV) çok sevinecek çok
mahzun olacaktı, o anda yüzünde bir
hüzün Vahşi’ye bakıyordu. Amcasını
görüyordu sanki .O anı, şehitlik anını...
Sonrasında;
”Benim karşıma çıkmasan” diyecekti.
“Seni gördükçe amcam geliyor aklıma
çok üzülüyorum.”
Emir telakki edecekti. Hazreti Vahşi
görünmeyecekti. Herkes mescitte,
vahşi, sütunlar arkasındadır.
Yaklaşamamak Resulullah'a (SAV) O’na
yakın olmak ama ona dokunamamak…

Belki olsun diyecekti, olsun müslüman
oldum ya O’na Ümmet oldum ya bu
da büyük bir nimetti diyecekti.
Sonrasında Resulullah (SAV) vefat
edecekti…
Mescit öksüz,
Mescit yetim,
Mescit sahipsizdi sanki,
Hazreti Vahşi söz vermişti ya yaklaşamıyordu mescide.
Sanki Resullah (SAV) hep oradaydı.
Ve bir gündü…
Hazreti Vahşi mescid arkasındadır,
Yine üzgün,
Gözleri yaşlı,
Özlüyordu çünkü.
Dokunamamıştı Resullah'a (SAV) ya…
Ve o dem bir ses yükseliyordu:
Vahşiii…!
Ne bekliyorsun? Mescit seni bekler.
Gir artık mescite,
Sanki zaman durmuştu,
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Sanki mekan yok olmuştu,
Vahşi huzurdaydı.
Sonrasında yalancı bir peygamber
çıkıyordu!
Vahşi onu öldürecekti belliki bu şeref
onu Resullah’a (SAV) yakın kılacaktı.
Ezgi bu satırlar üzerinden esinlenilerek yazılmıştır. Kim dayanabilir ki 10
metre mesafede olup da Resulullah’a
(SAV) dokunamamaya…
Vahşi öyle bir sahabi
Onun da imtihanı öyleymiş…
Hani ezginin sözlerinde diyor ya:
Taş bassın yerime dedi gönlüne
Emri olur başım gözüm üstüne
Bakmasın demiş bir daha yüzüme
Emri olur inansın bu sözüme
Almasın demiş adımı
diline
Vay ben ölem atsın
toprak üstüme

İngilizce

“Don’t count your chickens before they hatch.”

“The grass is always greener on the
other side of the hill.”
(Çimenler tepenin diğer tarafında
her zaman daha yeşildir.)
Anlamı: İnsanlar sahip olmadıkları
şeyleri gözlerinde büyütür ve daha
çok isterler.)
“Fortune favors the bold.”(Şans cesur olandan yanadır.)
Anlamı: Cesurca istediklerinin peşinden giden insanlar,
güvenli bir şekilde yaşamaya çalışan insanlardan daha
başarılıdır.

“Two heads are better than one.”

“Two wrongs don’t make a
right.”

“People who live in glass
houses should not throw
stones.”

(İki kafa bir taneden iyidir.)
Anlamı: İki kişi bir araya geldiğinde
bir kişiden daha etkili veya kolay
çözüm bulabilirler.

(Cam evlerde yaşayanlar
taş atmamalılar.)

“Beauty is in the eye of the beholder.”

Anlamı: Eğer mükemmel
değilsen diğer insanları da
eleştirme.

(Güzellik görenin gözündedir.)
Anlamı: Farklı insanların neyin
güzel olduğuna dair farklı fikirleri
vardır.

“Better late than never.”
(Geç olsun güç olmasın)

(İki yanlış bir doğru etmez) Anlamı: Amaca geç ulaşAnlamı: Yani size kötü
mak, hiç ulaşamamaktan
şeyler yaptığı için birisinden daha iyidir.
intikam almaya çalışmanın
yalnızca daha fazla kötü şey
yaşamanıza neden olacağını
söyler.

Hazırlayanlar
Nazlı Açe
Ege Erdoğan
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BURSA’DAN INCILER
Osmanlı’nın ilk başkentidir.
Bursa’da 6 padişah mezarı bulunmaktadır.
Dünyanın en uzun teleferik hattı
Bursa’dadır.
Avrupa’nın ve Türkiye’nin önde
gelen kayak merkezlerinden Uludağ
Bursa’dadır.
Bağdat hurma tatlısı, kestane
şekeri, şeftali, tahinli pide, İskender
ve pideli köfte Bursa’ya özgü meşhur
tatlardır.
Ulucamii inşaatında Karagöz ve
Hacivat çalıştırılmıştır.
Üç merkez ilçe vardır: Osmangazi ,
Nilüfer, Yıldırım
Bursa Gölyazı Türkiye’nin en iyi ışık
alan ikinci yeri olduğundan fotoğrafçıların gözde mekanıdır.
Türkiye’nin en büyük sanayi kentidir.
Türkiye’nin gözde üniversitelerinden Uludağ Üniversitesi Bursa’dadır.
Bursa ‘da kavşağa baba denir.
Bursa’da su çeşmeden içilir.
Dört büyükler hariç tek şampiyon
olan takım Bursaspor’dur.
Basketbol ekolu olan Tofaş Bursa’dadır.
İlk defa Bursa’da “Gurabahane-i

Laklakan” hayvan hastanesi açıldı.
İpek böceğinden dokuma Bursa’ya
özgüdür.
16 Bursa plakasıdır.
Bursa tarihi hanları ile ünlüdür.
Mudanya Mütareke Binası Bursa’dadır.
Hristiyanlığın başlangıcı kabul edilen İznik konsili Bursa İznik’tedir.
Ahmet Vefik Paşa Anadolu’da açılan
ilk tiyatrodur.
Şehirlerarası il taşımacılık firması
Kamil Koç Bursa’da kurulmuştur.
Nazım Hikmet Bursa hapishanesinde yatmıştır.
Irgandı Köprüsü Bursa’nın sayılı
köprülerindendir.
İlk çamaşır makinesi fabrikası Bursa’da kurulmuştur.
Dünyada ilk havlu Bursa’da üretilmiştir.
Balıbey Han’ı dünyanın ilk katlı çarşı
konseptindeki yeridir.
Osmanlı Devleti’nde ilk para Bursa’da basılmıştır.
Dünyanın ilk su şebekesi Bursa’dadır.
Osmanlı’da ilk çay ekimi Bursa’da
gerçekleşmiştir.
Abone sistemli ilk dergi Bursa ba-

sımlı Nilüfer dergisidir.
Türkiye’de çöplükten ilk elektrik
üretimi Bursa’da gerçekleşmiştir.
Türkiye’nin ilk basımhanesi Bursa’da
kurulmuştur.
Türkiye’nin ilk operası Bursa’da
bestelenmiştir.
Türkiye’de ilk hava korsanı Bursa’da
çıkmıştır.
Türkiye’de Avrupa unvanı alan ilk
şehir Bursa’dır.
Türkiye’nin ilk kapalı çarşısı Bursa’da yer alır.
Osmanlı’nın ilk hastanesi Bursa’da
kurulmuştur.
Türkiye’nin ilk özel limanı Gempart
Bursa’dadır.
Türkiye’nin ilk otomobil müzesi
Bursa’dadır.
İlk kent müzesi Bursa’ya aittir.
Mevlid Bursa’da yazılmıştır.
Anadolu Selçuklu’nun ilk başkenti
Bursa’dır.
İlk üniversite Orhaniye Medresesi
Bursa’dadır.
Sabiha Gökçen Bursalıdır.
Dünya’nın en ünlü sihirbazı Zati
Sungur Bursalıdır.
Bursa yeşiliyle ünlüdür.

Hazırlayanlar
Fahriye Güven
Ömer Demir
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*Bilgiler internetten derlenmiştir.

Biyoloji

GIDALARDA EN ÇOK KULLANILAN ZARARLI 9 KATKI MADDE NELER?
Bilindiği gibi her katkı maddesinin bir ADI (sınır değeri) vardır.Günlük alınması gereken dozdan fazla alınması tehlike doğuracağından bu sınır değeri ulusal kararlar sonucu belirlenmiştir.Fakat bu sınır aşılmasa bile zararlı etkileri yok değildir.

KARMİN
E120 olarak kodlanır.Doğal kaynaklı ve gıdalara kırmızı rengini vermek için kullanılan katkıdır. Cochineal isimle Afrika’da yaşayan böceklerin kendini korumak amaçlı salgıladığı enzim
olan karminik asitin extrakte edilmesi sonucu elde edilir. Genel olarak bazı alerjik etkilere
sebep olduğu kanıtlanmıştır.

ASPARTAM
Özellikle sakız gibi bazı maddelerde tatlandırıcı olarak kullanılan aspartam, gıda maddelerinde E951 koduyla kodlanır.Araştırmalar sonucunda depresyon,duygusal bozukluk,diyabet,epilepsi,unutkanlık gibi sorunlar çıkardığı ortaya konmuştur.

GLUKOZ FRUKTOZ ŞURUBU
Birçok şekerli tatlı gıdada şeker yerine kullanılan glukoz şurubu şekerden daha tatlıdır.Gıda
maddelerinde bir kodu yoktur, direk bu isimle yazılmaktadır.Obezite,hormonal sistemi bozması,karaciğer büyümesi,şeker hastalığı,insülin bozukluğu gibi bir çok zararlı etkilere sebep
olabilmektedir.

MSG MONOSODYUM GLUTAMAT- ÇİN TUZU
Cipslerde kullanılan Çin tuzu, E-621 ile kodlanmaktadır. 4. tat olarak bilinir. Oboziteye sebep
olduğu kanıtlanmıştır. Doyma isteğinin geç gelmesinden dolayı yemek isteği uyandırmaktadır.
Fast-Food ürünlerinde oldukça fazla kullanılır. Ayrıca yapılan araştırmalarda vücut sinirleri
üzerinde olumsuz etkisi olduğu gözlemlenmiştir.

TRANS YAĞ

Ürünlerde trans yağ miktarı %1 in altındaysa trans yağ yoktur ibaresi kullanılabilmektedir.
Bu yüzden buna bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Trans yağ; kötü huylu kolesterol olan LDL
seviyesini yükseltmekte, vücutta insülin direncini arttırmakta ve obeziteye sebep olabilmektedir.

BAZI GIDA BOYALARI

Bazı gıda boyaları katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Bazıları
doğal olsa da zararlı etkileri vardır. Bazı araştırmalarda gıda boyalarının çocuklarda IQ seviyesine etki ettiği ortaya çıkarılmıştır. Sunset Yellow ( E110), Tartrazin
(E102 Karmoisine( E122), Quinoline (E104), Allura Red( E129) kodlarına dikkat edilmelidir.

SODYUM SÜLFİT

Gıdalarda raf ömrünü uzatmak için kullanılan katkı maddesinden biri de sodyum sülfittir.
Sucuk,salam gibi bazı fermente gıdalarda kullanılabilmektedir.Gıdalarda E250 koduyla kodlanmaktadır.Sülfit duyarlılığı olan kişilerde baş ağrısına, nefes problemlerine, alerjilere sebep
olabilmektedir. Yapılan bazı araştırmalarda pankreas sorunlarına yol açtığı
kansere sebep olduğu iddia edilmektedir.

BHA VE BHT

Bazı katı ve sıvı yağların bozulmalarını önlemek için kullanılan katkı
maddelerinden biridir.Özellikle küflere karşı etkili olabilmektedir.
Yapılan araştırmalarda Bütilat Hidroksi Anizol (BHA) ve Bütilat Hidroksi Toluen (BHT) sinir
hücrelerine zarar verdiği tespit edilmiştir. Yapılan başka araştırmalarda ise davranış bozukluklarına sebep olabildiği söylenmektedir.

POTASYUM BROMAT

Ekmek mamüllerinde hacim arttırmak ve renk beyazlatılması için kullanılmaktadır.
Kalitesiz unlarda rengini güzelleştirmek için kullanılmaktadır.Fazla miktarı vücutta
toksit etkiye sebep olmakta aynı zamanda kansere dahi sebep olabilmektedir.Kalitesiz beyaz unlardan uzak durmamızda fayda var.
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*Bilgiler internetten derlenmiştir.

Rehberlik

Rehberlik

ÇOCUKLA OYUN TERAPİSİNİN ÖNEMİ
Çocukların kendilerini en doğal ve rahat ifade edebildikleri
ortam oyunlarıdır. Oyun ve oyuncaklar aracılığı ile çocukların ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel işleve
oyun terapisi denir. Güvenli bir ortam yaratan eğitimli
bir oyun terapisti ile çocuklar istedikleri gibi oynamaya
cesaretlendirilirler. Bu işlevde çocukların duygusal problemlerini ifade etmelerine yönelik çok çeşitli oyuncaklar
çocuklara sunulmuştur. Çocuklar; sanat, kum, hayal gücü
gibi oyun terapisinin çeşitli araçlarını kullanarak kendilerini
ifade etme şansına sahip olurlar. En çok uygulanan teknik
rol oyunlarıdır. 6 yaşından büyük çocuklarda konuşma da
yapılır. Oyun materyalleri: kuklalar, oyun evleri, minyatür
tiyatrolar, oyun hamurları, kâğıt ve renkli kalemler. Zor deneyimler ve durumlar tekrar canlandırılır ya da figürlerle ve
resimlerle ortaya konur. Çocuklar bu sayede negatif duygularını yeniden yaşarlar ve terapistin yardımıyla üzerinde
çalışma şansı bulurlar.
Ülkemizde pek çok terapist, oyunu çocuklarla çalışırken
kullanmaktadır. Ancak uygulamaların tamamını oyun terapisi olarak adlandırmak güçtür. Oyun terapisinin bu alanda
eğitimlerini tamamlamış uzmanlar tarafından uygulandığı
sayılı terapi merkezi vardır.
Neden çocuklara oyun terapisi?
Çocuklar oynamayı severler. Çocuklar duygularını büyükler
gibi anlamlandıramadıkları gibi, duyguları hakkında büyükler gibi de konuşamazlar. Bu yüzden büyüklerle yapılan
terapi şekli çocuklara uymaz. Oyun çocuklar için terapi
anlamında kullanıldığında çocuk yaşadıklarını ve duygularını ifade etme ortamı bulur. Çocuklar oyun sırasında
yaşadıklarının bir parçası olarak davranışlarını etkileyen
kızgınlıklarını, korkularını, üzüntülerini, hayal kırıklıklarını
yeniden yaratırlar. Oyun terapisinin avantajı, çocukların
gelişimlerine uygun terapisel oyunu oluşturabilmelerindendir. Terapist ile çocuğun kurduğu terapisel ilişki ise çocukların yaşadıkları stresli, yoğun duygusal tecrübeyi yansıtan
oyunu yarattıklarında kendilerini güvenli hissetmelerini
sağlayan en önemli unsurdur.

Oyun terapisi çocuğa nasıl yardımcı olur?
Oyun terapisi sürecinde çocuk olaylarla ilgili bakış açılarını,
davranışlarını değiştirebilir ve başkaları ile ilişkilerinden
haz alır hale gelir. Çocuk oyun sırasında hayal kırıklıkları
yaşadıkları olayları yeniden yaratmakla oyun sırasında bu
tecrübeleri değiştirme fırsatı bulur ve böylece hem oyun
tecrübeleri hem de hayattaki ilişki alışverişlerinden zevk
alır hale gelebilir.
Oyun terapisinin süreci nedir?
Oyun terapisinin süreci çocuğun geçmiş ve bugünde yaşadıkları olaylara yönelik çok çeşitli faktörlere bağlıdır. İki
en önemli faktör, çocuğun gelişim olarak hangi gelişim çağında olduğu ve herhangi bir travma olduysa bu travmanın
olduğu yaştır. Genellikle yaşanan olaydan sonra ne kadar
çabuk terapiye gelinirse terapi süresi de o kadar kısa olur.
Oyun terapisi çocuğun evde oynadığı oyundan farklı
mıdır?
Evde ya da terapide oyunun esas fonksiyonu aynı kalır.
Çocuklar için oyun, bir anlamda yaşadığı dünyayı, insan
ilişkilerini prova ettikleri doğal bir iletişim yoludur. Oyunun
üç fonksiyonu vardır: İlk ikisi kavramsal ve fiziksel gelişim,
diğeri ise duygusal dışa vurum. Eğitimli bir oyun terapisti
ile oyun duygusal amaca hizmet eder. Bu da çocuğun sağlığındaki dengede önemli rol oynar.
Anne babalar oyun terapisine katılabilir mi?

Oyun terapisinde ailenin katkısı en önemli unsurdur. Aile
ile oyun terapisti arasındaki görüşme düzenli bir şekilde
devam eder. Terapist uygun görürse kimi zaman aileyi de
oyuna davet eder. Ayrıca terapist, ailelere çocuklarının
terapi sırasındaki iyileşme süreçlerine yardımcı olacak
ve terapi odası dışında uygulayabilecekleri tavsiyelerde
bulunur.
Oyun terapisinin yardımcı olacağı psikolojik problemlerden
bazıları neler olabilir?
Oyun terapisinde ne olur?
• Travma Sonrası Stres Bozukluğu
• Anksiyete/Endişe
Oyun terapisi yardımıyla çocuklar içsel dünyalarında mü• Dikkat eksikliği- hiperaktivite
cadele ettikleri duygusal olaylarını bir araya toplayan oyun
• Dürtüsellik
Hazırlayanlar
yaratabilirler. Bu tecrübeleri genelde çocuk sözel olarak
• Okuma bozuklukları
dışa vuramaz. Çocuk yaratacağı oyuna uygun duygusal so• Sosyal içe kapanıklık
Murat Uçar
runlarını yansıtan oyuncakları seçer ve oyununu yaratır. Bu • Güven eksikliği/depresyon
Esra Üçüncü
ifade ile başlayan oyun, oyun ilerledikçe gelişir ve sorunla
• Sebebi anlaşılamayan baş ve karın
ilgili anlama ve rahatlık sağlayana kadar devam eder.
ağrıları
• Boşanma sonrası adaptasyon sorun69
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Bursaspor

İlk Karşılaşma
İlk Teknik
Bursaspor 0 - 3 Fenerbahçe
Direktör
Muhtar Tucaltan

İlk Resmi Puan
Ülküspor 0 - 0 Bursaspor

İlk Galibiyet
Bursaspor 1 - 0 Vefa

Kuruluş

1963

1963

İlk başkan
Salih Kiracıbaşı

1963

1963

1963

27 Temmuz 1963
İlk Resmi Maç
İlk sezon açılışı İzmir Demirspor 1 - 0 Bursaspor
yapıldı

1965-1966 sezonunun en önemli
olaylarından birisi yetenekli futbolcu Mesut Şen’in A Milli Takım aday
kadrosuna davet edilmesi oldu. Milli
Takım’ın 3 Kasım 1965 tarihinde
Gençlerbirliği ile oynadığı hazırlık
maçında forma giyen Mesut Şen,
Bursaspor forması ile Milli Takım’da
forma giyen ilk oyuncu olarak tarihe
geçti.

Tomislav Kaloperoviç

Bursastore Açıldı

Bursaspor'da ilk yabancı teknik
direktör, ilk kez Türkiye Kupası
finali oynatan, ilk ve tek Türkiye
Kupası'nı kazandıran, 1. Lig’de ilk
kez liderlik getiren isimdi Yugoslav
Hoca.

1995 yılından itibaren küçük bir
dükkanın içinde bulunan ve ürün
çeşitliliği olmayan Bursaspor
Shop, yenilenerek Bursastore
adını aldı.

Bursaspor Avrupa Beşincisi

Majid Mukiibi Musisi

Ertuğrul Sağlam

Bursaspor tarihindeki en önemli başarılarından bir tanesini 1974-1975
sezonunda oynadığı UEFA Kupa
Galipleri Kupası’nda gösterdi. O
döneme kadar hiç bir Türk takımının
elde edemediği başarıyı Bursaspor
yakaladı.

Bursaspor’un iz bırakan santraforlarından birisi, timsah yürüyüşünün mucidi Ugandalı golcü Majid
Musisi idi. 1994-1995 sezonunda
Fransa 2.Lig ekiplerinden Rennes’ten transfer edildi. İnatçılığı,
hırsı ve mücadelesi ile taraftarın
gönlünden taht kurdu.

Tarihinin en büyük başarıları
Ertuğrul Sağlam döneminde geldi.
2009-2010 sezonunda Süper
Lig Şampiyonluğu alındı. Kulüp
tarihinde ilk kez UEFA’ya Ertuğrul
Sağlam döneminde girildi. Sağlam
27 Ocak 2013 tarihinde istifa etti.

.
ILKLERLE BURSASP
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Uludağ’da
İlk Kamp

İlk Yabancı Futbolcu İlk Şampiyonluk Turu
Rial Sellam
1. Lige Çıkış

İlk Gece Maçı
Beşiktaş
Bursaspor

1964

1964

Bursaspor
Vakıfköy Tesisleri Açıldı

İlk Cezalı Maç

1966

Okan Yılmaz
Bursaspor tarihinin en çok gol
atan futbolcusu Okan Yılmaz.
İki kez Süper Lig’de, bir kez
de 2.Lig’de gol kralı olmayı
başardı.

1966

1967

1967

1967

1979

1979

İlk Hükmen
Galibiyet
Bursaspor
Güneşspor
İlk Genç Takım

Jübile Yapılan İlk
Yabancı Futbol
Nejat Biyediç

Tarihi Fark

Sedat Özden

Abdullah Gegiç

Bursaspor, tarihinin en farklı
galibiyetini 1995-1996 sezonunun 8.haftasında 13 Ekim 1995
tarihinde Bursa Atatürk Stadyumu’nda Ankaragücü’ne karşı
8-0’lık skorla aldı.

Bursaspor tarihinin en önemli
futbolcularından birisi olan Sedat A
Milli Takım’da en fazla forma giyen
ve kaptanlık yapan futbolcu; yeşil
beyazlı formayı en fazla giyenler
arasında yer almaktadır.

Abdullah Gegiç, sadece 1 sezon
görev yapmasına karşın Bursaspor’u Kupa Galipleri Kupası’nda Avrupa beşinciliğe taşıyarak
unutulmazlar arasındaki yerini
almayı başardı.

İlk UEFA Avrupa Ligi Mücadelesi
Bursaspor tarihinde ilk kez UEFA
Avrupa Ligi’ne 2011-2012 sezonunda katıldı. 3.Ön Eleme Turu’ndan başlayan Bursaspor, Belarus’un Gomel takımı ile eşleşti.

SPOR

14 Eylül 2010’da Bursaspor
Şampiyonlar Ligi Müsabakası’na
ev sahipliği yaptı. Galatasaray,
Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ardından Şampiyonlar Ligi Grupları’nda
mücadele eden 4. Türk takımı
Bursaspor oldu. Bursaspor Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Manchester United, Valencia ve Glasgow
Rangers ile mücadele etti.
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Sınav Koleji Doğu Kampüsü
Bursaspor’da
Sınav Koleji Doğu Kampüsü lise öğrencileri, Liseler Koordinatörü Murat
Şener, müdürlerimiz Samet Karakaya
ve Hüseyin Çiğdem, Beden Eğitimi
Öğretmeni Bülent Çetin eşliğinde
şehrimizin Şampiyon takımına Süper
Lig’de başarılar dilemek için ziyarette
bulundu.

Eski Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Sercan Yıldırım ve diğer sporcularla
keyifli söyleşide bulunan öğrencilerimiz Hamzaoğlu’ndan spor ve futbol
adına farklı bakış açısına sahip olmanın,90 dakikalık
Hazırlayanlar
taktiklerin tüyolaBülent Çetin
rını almanın ayrıAli Uçar
calığını yaşadılar.
*Bilgiler internetten derlenmiştir.

Felsefe

Dünya Düşünce Tarihine Damgasını Vurmuş 5 Etkili Filozof
1-Sokrates (MÖ 469-399)
Sokrates Yunan felsefesinin kurucularındandır.
Sokrates’in, bilgelikleriyle ünlenenlere yöneltip
onları bunalttığı sorularıyla felsefe dünyasında
kendine yer edinmişti. Bu tür yaklaşımlar "çürütme" (elenchos) denen belli bir kalıp içerisinde sergilenirler. Bu yöntem felsefe tarihinin
ilk yöntemi olması bakımından son derece
önemlidir. Eski Yunanca’ da "sınamadan geçirmek" ya da "çürütme" anlamına gelen elenchos
yöntemi, doğruluğundan şüphe duyulmayan
bir sava karşı yöneltilen çeşitli sorularla, yapılan
açıklamalarla, savın kapsamının olabildiğince
genişletilmesiyle, en sonunda savın kendi içine
taşıdığı çelişki ve tutarsızlıkların kanıtlanmasıyla doğruluk savlarının çürütülmesinin amaçlandığı düşünsel diyalektik bir süreçten oluşmaktadır.
		
				
2-Platon (MÖ 428-348)

onun için kıymetli olsa dahi, ikinciyi birinciye
yeğlemek durumdadır.
4-René Descartes (1596-1650)
Yaşamının çoğunu Hollanda’da geçirmiş Fransız bir filozof olan Descartes matematikçi ve
yazardır. Modern Filozofinin Babası unvanını
almıştır ve kendisini takip eden Batı felsefesi
çoğunlukla onun günümüzde hala çalışılan
yazılarına cevap niteliğindedir. Özellikle “İlk
Felsefe Üzerine Düşünceler” hala çoğu üniversitenin felsefe bölümünde standart bir kaynak
olarak kabul edilir. Descartes’ın matematiğe
katkısı da aynı derecede belirgindir; uzaydaki
bir noktayı bir numaralar seti olarak işaretleyebilmeyi ve cebirsel denklemleri iki boyutlu
koordinat sisteminde geometrik şekiller olarak
göstermeyi (ve tam tersini) sağlayan Kartezyen
koordinat sistemi, ismini Descartes’tan alır.
Descartes genellikle doğa bilimlerini geliştirmek için aklın kullanılması gerektiğini vurgulayan ilk düşünce insanı olarak tanınır. Onun için
felsefe bilgiyi somutlaştıran bir düşünce sistemiydi. Descartes duyuların limitlerini göstermek için mum argümanını kullanır. Bir mumu
ele alır, duyular mumun kesin karakteristiği ile
ilgili bilgi sağlar; şekli, dokusu, boyutu, rengi ve
kokusu gibi. Mumu ateşe doğru tuttuğunda,
bu karakter özellikleri tamamı ile değişir. Fakat
görüldüğü üzere, hala aynı şeydir: duyuları
onu farklı bir şekilde bilgilendirse de o hala
aynı mumdur. Dolayısıyla mumun doğasını
uygun bir şekilde kavraması için duyularını bir
kenara bırakmalı ve aklını kullanmalıdır.

Antik klasik Yunan filozofu, matematikçi ve
Batı dünyasındaki ilk yükseköğretim kurumu
olan Atina Akademisinin kurucusu Eflatun, akıl
hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles ile birlikte bilim ve Batı felsefesinin temellerini attı.
Platon'un kurduğu akademi aynı zamandan
günümüzdeki modern üniversite oluşumunun
başlangıcı olarak da kabul edilir.
Platon'un felsefesini, beş önemli kuram içerisinde toplamak mümkündür. Bunlar bilgi,
idealar, ruhun ölümsüzlüğü, evrendoğum ve
devlet ile ilgili kuramlarıdır. Platon, bütün
yaşamı boyunca hocası Sokrates' ten edindiği
ilham ile gerçek bir ahlakçı olarak kalmış, tüm
bu kuramları, etik ağırlıklı görüşlerle irdeleyerek geliştirmiştir. Ona göre felsefenin ana
ereği, insanın mutluluğu ve yetkin yaşamının
sağlanmasıdır. Yetkin bir yaşam, ancak erdemli
bir hayat sürmekle elde edilebilir.

5-Immanuel Kant (1724-1804)

3-Aristoteles (M.Ö 384–322)
Aristoteles fizik, gökbilim, felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi konularda pek çok
eser vermiştir. Özellikle edebi eleştiri alanında
ilk teorisyen sayılır. Aristo'nun tiyatro ve şiir
hakkında yaptığı yorumlar ve belirlediği kurallar
1700'lü yılların sonlarına kadar batı dünyasında etkili olmuştur. Aristoteles'in düşüncesinin
evrimi hakkında süregelen tartışma ne boyutta
olursa olsun, Platoncu bir okulda yetiştiği için
ilk önce bu felsefeyle kopuşunun nedenlerini
belirgin biçimde ortaya koyma kaygısı taşıdığını
düşünmemiz için geçer sebepler var. Homeros
hakkında Platon'un bir sözünü Aristoteles'le
beraber Nikomakhos'ta Etik'te yazdığı gibi yad
edecek olursak, hem dostluk hem hakikat
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Immanuel Kant Alman filozofudur. Alman
felsefesinin kurucu isimlerinden biri olmuş ve
felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiştir. İdealist
düşüncenin temellerini atarak Batı düşünce
tarihinde bir yapı taşıdır ve günümüz felsefesinin temellerini oluşturur. Modern felsefenin
gelişim seyrine uygun olarak bilgi kuramını
ön plana çıkartmıştır. Kant'ın gözünde bilim,
liderleri kesin olan ve yöntemleri ancak Hume'un gibi felsefi bir kuşkuculuk benimsendiği
zaman sorgulanabilen evrensel bir disiplindir.
Bilim yansızdır ve nesneldir. O, felsefedeki ilk
ve temel misyonunun bilimi temellendirmek,
daha sonra da ahlakın ve dinin rasyonelliğini
savunmak olduğuna inanmıştır. Fenomen gerçeklikle yani bizim duyular aracılığıyla tecrübe
ettiğimiz dünya ile numen gerçeklik yani duyusal olmayan ve hakkında bilgi sahibi olunamayacak dünya arasında bir ayrım yapmıştır.

