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TED KOCAELİ KOLEJİ

Başiskele’den Demir Aldık,
1919’dan Beri Rotamız Belli: VİYA!

PRUVA

Viya (Steady): Geminin pruvası bir yöne çevrildikten ve istenilen rotada seyrettikten sonra bundan ayrılmaması için serdümene verilen kumandadır.
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TED’li Olmak Ayrıcalıktır
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Değerli	Okuyucular,

1928	yılında	“Türk	Maarif	Cemiyeti”	adı	altında	kurulduğu	günden	beri	yaptığı	eğitim	çalışmalarıyla	ülkemizin	seçkin	bir	sivil	

toplum	kuruluşudur	Türk	Eğitim	Derneği.	Derneğimiz,	doksan	iki	yıllık	hayatında	okul	öncesinden	yükseköğretime	kadar	

yaptığı	eğitim	çalışmalarıyla	Türk	eğitim	standartlarını	çağdaş	seviyelere	taşıma	hedefini	başarıyla	yerine	getirmeye	devam	

etmektedir.

Bizler	de	Türk	Eğitim	Derneğinin	eşsiz	tecrübesi	ve	Kocaeli	Kolejinin	gençlik	heyecanı	ile	yanan	bir	meşale	olduk	Körfez’de.	

Ülkemizde	nesillerdir	 devam	eden	 “TED’li	Olmak”	 geleneğinin	 şehrimizdeki	 gururlu	 temsilcileriyiz.	 2015	 -	 2016	öğretim	

yılında	Körfez’de	yanan	TED	Kocaeli	Koleji	meşalesi	2017	-	2018	öğretim	yılında	liseli	gençlerimize	ışık	olmaya	başladı.	

Üç	yıldır,	öğretmen	ve	öğrencileri	ile	pek	çok	başarıya	imza	atmış	olan	TED	Kocaeli	Koleji	Özel	Anadolu	Lisesi	bir	yıl	sonra	

ilk	mezunlarını	verecek.	Öğrencilerimizin	enerjisi	ve	öğretmenlerimizin	 tecrübesi	birleştiğinde	eğitim,	sanat,	spor,	sosyal	

etkinlik,	bilimsel	çalışmalar	benzersizleşti.	“Pruva”	dergisi	de	bu	birlikteliğin	ürünlerinden	biridir.	

Üç	 yıla	 pek	 çok	 şey	 sığdırdık.	 Akademik	 çalışmalar,	 sosyal	 sorumluluk	 projeleri,	 ulusal	 ve	 uluslararası	 konferanslar,																		

yarışmalar,	sertifika	programları,	Erasmus+	Projesi,	törenler,	tiyatro	oyunları,	gösteriler…	Daha	önce	hiç	tecrübe	etmedi-

ğimiz	pandemi	süreci	bizler	için	yeni	bir	öğrenme	alanı	oldu.	Yeni	öğretim	ortamına	hep	birlikte	çok	kısa	bir	sürede	uyum	

sağladık.	Tüm	ezberleri	bozarak	bu	süreci	üstün	bir	başarı	ile	tamamladık.	Ve	artık	biliyoruz	ki	TED	Ailesi	öğrenci	ve	öğret-

menleri	ile	her	türlü	zorluğun	üstesinden	gelecek	güce	ve	birlikteliğe	sahip.

Pruva	dergimizin	ilk	sayısını	keyifle	okumanızı	diliyor,	sonraki	sayımızı	sabırsızlıkla	bekleyeceğinizi	umuyoruz.

Hatice ESER
TED	Kocaeli	Koleji	Lise	Müdürü

LİSE MÜDÜRÜNÜN MESAJI
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Peki Lozan Antlaşması nedir?
-	 İsviçre’nin	Lozan	(Lausanne)	şehrinde	yapı-

lan	 görüşmeler	 sonucunda	 imzalandığı	 için	
bu	şehrin	adını	taşır.

-	 24	Temmuz	1923’te	imzalanmıştır.	

-	 Katılımcı	ülkeler:

 ➥	 Çağrı	 yapanlar	 (İngiltere,	 Fransa,	 İtalya,	
Japonya),	

 ➥	 Bütün	 görüşmelere	 katılanlar	 (Türkiye,	
Yunanistan,	Romanya,	Sırp-Hırvat-Sloven	
Devleti	[Yugoslavya]),	

	 ➥	 Gözlemci	(Amerika	Birleşik	Devletleri),	

	 ➥	 Boğazlar	 statüsü	 için	 çağırılanlar	 (Sov-
yet	Rusya,	Bulgaristan)

	 ➥	 Ticaret	sözleşmelerine	katılanlar	(Belçika,	
Portekiz)	olmak	üzere	beş	gruptan	oluşu-
yordu.

Türkiye	Cumhuriyeti	 devletinin	 kuruluşunun	 belgesi	

olan	 Lozan	 Antlaşması,	 günümüzde	 siyasetten	 bilime	

çoklu	çevrelerce	tartışılan	uluslararası	bir	belgedir.	Düne	

kadar	Türk	devriminin	belgesi	olarak	değerlendirilirken	

şimdilerde	ise	cephede	kazanılan	zaferin	masa	başındaki	

hezimeti	olarak	gösterilmektedir.	Hatta	“Bize	Sevr’i	gös-

terdiler,	Lozan’a	razı	ettiler.”	şeklinde	bir	değerlendirme	

bile	yapılmıştır.	

Lozan Antlaşması Sonrasında Türkiye’nin Siyasi Haritası

LOZAN ANTLAŞMASILOZAN ANTLAŞMASI
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Lozan	Antlaşması’nın	 “zafer	 değil,	 bir	 hezimet	
olduğu”nu	 ileri	 sürenlerin	 dayanakları	 nelerdir?	
Bunu	 değerlendirmeden	 önce	 Osmanlı	 Devle-
ti’nin	I.	Dünya	Savaşı	sonrasında	galip	devletlerle	
imzaladığı	Mondros	Ateşkes	Antlaşması	ve	Sevr	
Barış	Antlaşması’na	göz	atmak	gerekmektedir.

Osmanlı,	 Bulgaristan	 ve	 ardından	 da	 Alman-
ya’nın	 savaştan	 çekilmesi	 ile	 birlikte	 kendisi	
için	 de	 savaşın	 bittiğini	 kabul	 etmiş	 ve	 ateşkes	
için	 çağrıda	 bulunmuştur.	 Bunun	 üzerine	 Lim-
ni	Adası’nın	 (Yunanistan)	Mondros	 Limanı’nda	
30	Ekim	1918’de	25	maddeden	oluşan	Mondros	
Antlaşmasını	imzalamıştır.	

Ateşkesin Osmanlı’ya yüklediği yaptırımlar:

-	 Osmanlı	ordusunun	tamamı	terhis	edilecek,

-	 Tüm	cephane	galip	devletlere	teslim	edilecek,

-	 Tüm	ulaşım	imkânları	galip	devletlerin	emrine	
verilecek,

-	 Yer	 altı	 ve	 yer	 üstü	 ekonomik	 değer	 taşıyan	
tüm	 varlıklar	 galip	 devletlerin	 kullanımına	
açılacak,	

-	 Bu	ateşkes	antlaşmasının	en	kritik	maddesi	7.	
maddedir.	Bu	maddeye	göre	İtilaf	Devletleri,	
güvenliklerini	tehdit	eden	bir	durumun	varlığı	
halinde,	 stratejik	 olarak	 değerlendirdiği	 her-
hangi	bir	bölgeyi	işgal	edebilecektir.	

Ateşkesten yaklaşık 2 yıl sonra Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) imzalanmıştır.

Antlaşma aşağıdaki harita ile gösterilen paylaşımın gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.
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Anadolu,	İtilaf	Devletleri’nin	çıkarlarına	göre	taksim	edil-

miş	ve	Türk	halkına	yaşam	imkanı	 tanınmamıştır.	Birçok	

tarihçinin	de	üzerinde	uzlaştığı	üzere	Sevr	Antlaşması	ölü	

doğmuştur	ve	hiçbir	şekilde	uygulanma	şansı	bulamamış-

tır.	Bu	yüzden	Sevr	ile	Lozan’ı	karşılaştırmak	boş	bir	uğraş	

olacaktır.	O	halde	Mondros	Ateşkes	Antlaşması’nı	 uygu-

lanmış	bir	anlaşma	olması	nedeniyle	geçerli	argüman	ola-

rak	 kullanacağız.	 Lozan’ı	 anlayabilmek	 için	 kıyaslamayı	

Mondros	ile	yapmak	daha	makuldür.	

Mondros	Ateşkesi	 ile	 Osmanlı’yı	 aciz	 bir	 hale	 sokmak,	

kendini	 savunamaz	 hale	 getirmek	 amaçlanmıştır.	 Böyle-

ce	İtilaf	Devletleri;	Osmanlı’yı	ekonomik,	siyasi	ve	askeri	

anlamda	 sömürgeleştirme	 hedefine	 ulaşmış	 olacaktır.	 Bu	

tehlikeye	karşılık	oluşan	Kemalist	Anadolu	direnişi	zaferle	

sonuçlanmış	ve	ekonomik,	hukuki,	siyasi	ve	askeri	bakım-

dan	tam	bağımsız	bir	devlet	kurulmuştur.	

Görüldüğü	üzere	bu	kıyaslamadan	da	bir	sonuca	varılama-

maktadır.	O	halde	tarihe	bakışımıza	ve	ondan	ne	algıladı-

ğımıza	ya	da	neyi	anlamak-anlatmak	istediğimize	bir	göz	

atalım.	

Tarih,	bir	bilim	olarak	ortaya	çıkmadan	önce	hikâyeci	ya	

da	öğretici	 tarzda	anlatılan	ve	edebiyatın	yan	kolu	olarak	

değerlendirilen	bir	uğraştı.	Bu	edebi	uğraşa,	siyasi	erkin	bir	

işlev,	amaç	da	yüklediklerine	birçok	defa	şahit	olmaktayız.	

Kendi	propagandalarının	yapıldığı	birçok	metin	zamanının	

tarihçileri	tarafından	kaleme	alınmış	ve	kitleleri	istedikleri	

şekilde	yönlendirmiştir.		

Bu	 anlamda	 Osmanlı	 tarih	 yazıcılığına	 baktığı-
nız	 zaman,	metinlerde	 fetihlerin	 kutsal	 bir	 zafer	
olduğu	anlatılmakta	ve	bu	fetihlere	katılanları	ise	
cennetle	müjdelendiği	söylenmektedir.	Oysa	buna	
karşılık	Türkiye	Cumhuriyeti	“Yurtta	sulh;	cihan-
da	sulh”	 ilkesini	benimser	ve	zorunlu	olmadıkça					
savaşın	bir	cinayet	olduğunu	söyler.	

Türkiye	 dış	 politikasında	 özellikle	 bu	 iki	 bakış	
açısının	birbirlerine	zıt	uygulamaları	dikkati	çek-
mektedir.	 Örneğin	 genç	 Cumhuriyet,	 II.	 Dünya	
Savaşı’nda	savaşa	girmemek	için	büyük	mücade-
le	 vermiş	ve	bunu	da	başarmıştır.	 Fakat	 I.	 ve	 II.	
Körfez	Harekâtları	 (1990	ve	2003)	sırasında,	za-
manın	hükümetleri,	güney	komşumuz	Irak’a	karşı	
ABD’nin	 yanında	 savaşa	 katılmayı	 planlamış	 ve	
bu	isteğini	fetihçi	bir	politikayla	açıklamıştır	(Bir	
koyup	üç	almak	gibi).	Neyse	ki	bu	iki	olayda	da	
Millet	 Meclisi’nin	 muhalefetine	 takılan	 iktidar,	
mecburen	geri	adım	atmıştır.

Sonuç	 olarak	 tarih	 algımızı	 ne	 yazık	 ki	 biraz	 da	
ideolojilerimiz,	 inançlarımız	 şekillendirmektedir.	
Eğer	 siz	 “gaza”	 anlayışını	 benimseyen	 ve	 orta-
çağın	 fetihçi	 geleneğine	 öykünen	 bir	 kişi	 iseniz	
Lozan	Antlaşması’nı	hezimet	olarak	değerlendire-
biliyorsunuz.	Buna	karşılık	tarihi	bilimsel	bir	süz-
geçten	geçirip	tüm	yalınlığı	ile	algılamak	istiyor-
sanız	 Mondros’u;	 Sevr’i	 imzalayan	 bir	 ülkenin,	

Lozan	 ile	 bağımsızlığını	 kazanmasının	 önemini	

kavrayabiliyorsunuz.

Mehmet Emir ATABEK

Ela BİLGİSU
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Mustafa	Kemal	Bandırma	Vapuru	ile	19	Mayıs	1919’da	
yurdun	 kurtuluşu	 için	 Samsun’a	 çıkmadan	 önce	
Mondros	Mütarekesi	 imzalanmış,	 Osmanlı	 Devle-
ti	parçalanmıştı.	Ülke	tam	anlamıyla	bir	bataklığın	
içindeydi.	 İtilaf	 Devletleri	 Osmanlı	 topraklarını	
kendi	aralarında	paylaşma	planları	yapıyorlardı.İşte	
Mustafa	Kemal	böyle	sıkıntılı	bir	zamanda	bağım-
sızlık	 savaşını	 başlattı.	Aslında	Mustafa	 Kemal’in	
görevi	halkı	ayaklandırmak	ve	Kuvayi	Milliye	ruhu	
oluşturmak	 değil	 Sultan	Vahdettin’den	 aldığı	 emir	
üzerine	halkın	ayaklanma	hareketlerini	önlemek	ve	
orduların	dağıtıldığını	teyit	etmekti.Deneyimli	kap-
tan	İsmail	Hakkı	Bey	ile	yolculuk	öncesi	bir	toplantı	
yapan	Mustafa	Kemal	geminin	durumu	ile	ilgili	bil-
gi	almış	ve	geminin	Samsun’a	varış	rotasını	belirle-
miştir.	Bu	rotaya	göre	Karadeniz’in	hırçın	dalgaları-
na	pek	de	dayanıklı	olmayan	Bandırma	Vapuru	yol	
boyunca	kıyıdan	gidecekti.	Bundaki	 amaç	düşman	
gemilerinin	olası	 saldırılarından	korunarak	güvenli	
şekilde	karaya	ulaşmaktı.

Yolculuktan	birkaç	gün	önce	Mustafa	Kemal’in	ya-
kın	arkadaşlarından	Rauf	Orbay	tarafından	Paşa’ya	
bir	bilgi	ulaşmıştı.	Düşman	gemileri	Bandırma	Va-
puru’nun	geçişine	izin	vermeyecek	ya	da	gemiyi	ba-
tıracaktı.Bu	haberi	öğrenen	Mustafa	Kemal	planını	
değiştirerek	önce	annesi	ve	kız	kardeşinin	oturduğu	
Beşiktaş’taki	 eve	 uğramıştır.	 Daha	 sonrasında	Kız	
Kulesi	 açıklarında	Bandırma	Vapuru’na	 binmiş	 ve	
Samsun’a	 doğru	 hareketine	 başlamıştır.	 Bandırma		
Vapuru	Rauf	Orbay’ın	dediği	gibi	Sirkeci	Rıhtımı’nda	
durdurularak	sıkı	bir	denetimden	geçirilmiştir.

Geminin	İstanbul’dan	hareketinden	sonra	İngiliz	donanmasına	
ait	bir	gemi	Bandırma	Vapuru’nu	geri	döndürmek	veya	batır-
makla	görevlendirilmiştir.	Ancak	gemi	İngilizlerin	belirlediği	
rotadan	gitmediğinden	gemi	batırılamamıştır.Nitekim	kosko-
ca	bir	ulusun	bağımsızlık	savaşı	bir	geminin	rotası	sayesinde	
başlayabilmiştir.	 Bandırma	Vapuru	 kurtuluş	 uğruna	 verilmiş	
mücadelenin	 ilk	 adımıdır,	Mustafa	Kemal’in	 sivri	 zekasının	
en	güzel	örneği,	koskocaman	bir	güce	karşı	duran	nadide	bir	
ayaklanışın	 hikayesidir.	 Bandırma	Vapuru	 ne	 kadar	 1925’te	
hurdaya	çıkarılsa	da	2001	yılında	yeniden	inşa	edilip	2003	yı-
lında	Bandırma	Müzesi	olarak	Samsun’da	açılmıştır.

Gözde Seray BANABAK

Bandırma Vapuru’nun Hikayesi
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-	 Lise	 ders	 kitabımızda	 tarihin	 tanımı	 şu	 şekilde	
yapılmaktadır:	Toplumların	başından	geçen	olay-
ları	 zaman	 ve	 yer	 göstererek	 anlatan,	 bunların			
sebep	ve	sonuçlarını,	birbirleriyle	olan	ilişkilerini	
ele	alan	sosyal	bir	bilimdir.

-	 Edward	 H.	 Carr	 ise	 kendi	 tanımında	 tarihçiyi	
merkeze	alır:	“Tarih,	 tarihçi	 ile	olgular	arasında	
kesintisiz	karşılıklı	bir	etkileşim	süreci,	bugün	ile	
geçmiş	arasında	bitmez	bir	diyalogdur.”

-	 Bu	tanımların	dışında	tarih	bilimini	Napolyon’a	
izafe	edilen	şu	ifade	ile	mi	açıklamak	gerekmek-
tedir:	 “Tarih,	 üzerinde	 uzlaşılmış	 yalanlardan	
ibarettir.”.

Gerçekten	de	ilginç	bir	şekilde	tarih	için,	çoğu	kere	
uzlaşının	olduğu	yerde	uzmanlığın	olmadığı	görülür.	
Uzlaşı	daha	çok	bilinmeyen	üzerinde	sağlanır.	Özel-
likle	kitle	rızası	gözeten	veya	sermayecilikle	bütün-
leşik	 olarak	 uygulanan	 tarihçiliğin,	 hedef	 kitlesine	
ait	 bir	 dil	 kullanarak	 oluşturduğu	 görece	 kurmaca	
geçmiş,	uzlaşının	zeminini	oluşturur.	Bu	zemin	üze-
rinden,	piyasanın/halkın	sevk	ve	idare	ettiği	bir	tarih	
olarak	sermayeci	tarihin	yükseldiği	görülür.	Böylece	
tarih,	hem	arz	talep	ilişkisinin	yön	verdiği	sermayeci	
piyasa	 koşullarında	 tüketimi	 gerçekleşen	 bir	 ürüne	
dönüşmüş	hem	de	kitlesel	olarak	talep	edilen	geçmi-
şin,	gerçekleşme	biçiminin	üretimini	sağlamıştır.	Bu	
bağlamda,	artık	bir	uzmanlığa	dayanmayan	farklı	bir	
geçmiş	algısı	farklı	bir	kimliğin	işareti	sayılır.

Bu	kadar	lise	tarihi	yeterlidir.	Bu	aşamada	sorulması	
gereken	soru	şudur:	Tarihçi,	tarihi	bugün	ve	geçmiş	
arasındaki	bitmeyen	bir	diyalog	olarak	mı	 irdeleye-
cek	yoksa	hedef	kitlenin	arzuladığı	bir	kurmacaya	mı	
dönüştürecektir?	Bu	sorunun	cevabını	birlikte	araya-
lım.

Birçok	 tarihçiye	 göre	 1915	 yılında	 Anadolu’nun							
doğusunda	yaşanan	olaylar	bir	soykırımdır.	Buna	kar-
şılık	bu	olayların	soykırım	olmadığını	söyleyen	birçok	
tarihçi	 de	vardır.	Örnek	olarak;	Almanya’da,	Yahudi	
soykırımı	üzerine	yaptığı	çalışmalarıyla	tanınan	Prof.	
Dr.	Götz	Aly,	1915	yılında	yaşanan	olayları,	”Ermeni	
Soykırımı”	olarak	tanımlıyor.	Amerikalı	 tarihçi	Prof.	
Justin	 McCarthy	 ise	 Alman	 meslektaşının	 aksine,	
1915	 olaylarını	 ”soykırım”	 olarak	 nitelendirmiyor,	
Osmanlıların	Ermenileri	 tehcir	etmek	zorunda	kaldı-
ğını	belirtiyor.	

Tarihçiler	 arasında	 bile	 net	 bir	 fikir	 birlikteliği	 yok	
iken	kimi	ülke	parlamentoları,	kanun	yoluyla	1915’te	
yaşanan	olayları	“soykırım”	olarak	nitelendiriyor,	hat-
ta	bunun	soykırım	olmadığının	söylenmesini	 suç	sa-
yıyor.	“Ermeni	Soykırımı	İnkâr	Yasası”,	Napolyon’un	
sözünün	gerçekleşmesi	anlamına	gelmiyor	mu?	Parla-
mento	bir	tarihi	olay	hakkında	büyük	bir	uzlaşı	ile	ye-
niden	kurguluyor	ve	bu	kurgu	tarihin	kabul	edilmesini	
dayatıyor.	Aksini	savunan	kimseleri	suçlu	ilan	ediyor	
ve	 cezalandırıyor.	Tabi	 burada	düşünce	özgürlüğünü	
de	ihlal	ettiğini	fark	edemiyor.	

(Avrupa	 Parlamentosu’nun	 1987	 yılında	 aldığı	 ka-
rarla	 1915	 olaylarını	 soykırım	 olarak	 kabul	 etmiştir.								
Türkiye’nin	de	bu	kararı	tanımasını	istemiştir.	Bu	ka-
rar	metninde	çok	açık	şekilde	“Ermeni	Soykırımı”ndan	
günümüz	 Türkiye	 Cumhuriyeti’nin	 sorumlu	 tutula-
mayacağını,	bu	kararın	Türkiye’ye	yönelik	 siyasi	ve	
maddi	 taleplerde	 temel	 alınamayacağı	 belirtilmiştir.	
İsviçre	ve	Yunanistan	1915	olaylarının	soykırım	oldu-
ğunu	kabul	etmeyen	görüşlerin	açıklanmasını	suç	say-
maktadır.	Fransa’da	benzer	bir	parlamento	kararı	ifade	
özgürlüğünü	ihlal	ettiği	gerekçesiyle	Fransız	Anayasa	
Mahkemesi	tarafından	iptal	edilmiştir.)

stafa	Kemal	Atatürk’ün	19	M

1915 OLA YLARI
Tarih nedir?
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Tarih	2005,	yer	İsviçre’de	bir	konferans	salonu,	konuşmacı	İşçi	Partisi	Genel	Başkanı	Doğu	Perinçek’tir.	Perinçek,	ko-
nuşmasında	1915	olaylarını	soykırım	olarak	nitelendirilmesine	karşı	çıkmış	ve	bu	iddialar	için	“emperyalist	bir	yalan”	
tanımlaması	yapmıştır.	Bir	tarihi	olay	hakkında	düşüncelerini	ifade	eden	Perinçek,	“Ermeni	Soykırımı	İnkâr	Yasası”na	
muhalefetten	Lozan’da	yargılanmış	ve	2007	Mart’ında	“ırkçı	ayrımcılık”tan	suçlu	bulunmuştur.	90	gün	hapis	ya	da	
9.000	İsviçre	frangına	mahkûm	edilmiştir.	Perinçek’in	itirazları	İsviçre’de	karşılık	bulmayınca	dava	AİHM’e	taşındı.	
2013	Aralık’ında	AİHM,	düşünceleri	 açıklayan	bir	kimseyi	mahkûm	eden	 İsviçre’nin,	 insan	haklarını	 ihlal	 ettiğine	
karar	verdi.	

Böylece,	parlamentolarda	kurgulanan	ve	kabul	edilen	tarih,	mahkeme	salonlarına	taşınmış	ve	yargılanmıştır.	

Tarih,	kabullerle	ya	da	dayatmalarla	sürdürülebilir	bir	bilim	değildir.	Aksine	soran,	sorgulayan	ve	devingen	bir	bilimdir.	

Türkiye’nin	 kurucu	 önderi	 Mustafa	 Kemal	Atatürk’ün	 dediği	 gibi	 “Tarih	 zorlanmayı	 sevmeyen,	 nazlı	 bir	 peridir;											
düşünceleri	yeğler.”

Zeynep KAYA

Mehmet Kerem TURAN
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Mustafa	Kemal	Atatürk’ün	19	Mayıs	1919’da	Samsun’a	çıkmasıyla	başladığı	kabul	edilen	Türk	Kurtuluş	Mü-
cadelesi’nin	bir	simgesi	olduğunu	da	söyleyebileceğimiz	bu	bayram	ülkemizin	en	önemli	resmi	bayramlarından	
biridir.	

Atatürk’ün	biz	gençlere	armağan	etmiş	olduğu	bu	bayram,	ilk	kez	1926	yılında	Gazi	Günü	adıyla	Samsun’da	
kutlanmıştır.	 24	 Mayıs	 1935’te	 ise	Atatürk	 Günü	 adını	 almıştır.	 Beşiktaş’ın	 girişimleriyle	 bu	 gün	 ilk	 kez																
19	Mayıs	Fenerbahçe	Stadı’nda	kutlanılmıştır.	Galatasaray	ve	Fenerbahçeli	birçok	sporcunun	katılımıyla	bir	
spor	günü	haline	gelmiştir.	Bu	kutlamadan	bir	süre	sonra	gerçekleşen	Spor	Kongresi’nde	yer	alan	Beşiktaş	Ku-
rucu	Üyesi	Ahmet	Fetgeri	Aşeni	kutlanan	Atatürk	Günü’nün	tüm	gençliğe	armağan	edilebilmesi	için	“19	Mayıs	
Gençlik	ve	Spor	Bayramı”	adı	altında	her	yıl	yapılmasını	teklif	etmiştir.	Kongrede	bu	öneri	kabul	edilmiş,	Ata-
türk’ün	de	onayı	ile	beraber	yasalaşmıştır.	20	Haziran	1938	tarihli	kanun	ile	“Gençlik	ve	Spor	Bayramı”	olarak	
kabul	edilmiş	olan	bu	ulusal	bayram	12	Eylül	Darbesi’nden	sonra	“Atatürk’ü	Anma,	Gençlik	ve	Spor	Bayramı”	
adını	almıştır.	

Daha	 önce	 de	 bahsettiğim	 gibi	 ilk	 kez	 1926’da	 kutlanmaya	 başlanmış	 olan	 bu	 bayram	 her	 yıl	 19	 Mayıs															
Atatürk’ü	Anma,	Gençlik	ve	Spor	Bayramı	adı	altında	Türkiye’nin	dört	bir	yanında	çeşitli	spor	gösterileri	ve	
törenlerle	kutlanır.

DÜNDEN BUGÜNE 19 MAYIS KUTLAMALARI
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Bu	kutlamalarda	yapılan	gösterilerin	en	anlamlısı	kuş-
kusuz	“Sevgi	bayrağı”dır.	Sevgi	bayrağının	üzerinde	
“Gençlikten	 Atatürk	 Sevgisiyle	 Cumhurbaşkanı’na”	
yazar.	 Bu	 bayrak	 Kurtuluş	Yolundaki	 Tütün	 İskele-
si’nden	 karaya	 çıkarılarak	 Samsun	 Valisi’ne	 teslim	
edilir.	Sonrasında	Cumhurbaşkanı’na	sunulmak	üzere	
genç	atletler	bayrağı	devralır	ve	Sanmsn’dan	yola	çı-
kar.	Amasya,	Tokat,	Sivas,	Erzincan,	Erzurum,	Kayse-
ri,	Nevşehir,	Kırşehir	ve	Kırıkkale’ye	uğrayan	atletler	
Ankara’a	varar.	Ankara’da	stadyumda	yapılan	törende	
Cumhurbaşkanı’na	sunulur.		

Uzun	 yıllar	 tüm	 illerde	 stadyumlarda	 yapılan	 kutla-
malar,	2012	yılında	MEB	Ortaöğretim	Genel	Müdü-
rü	 tarafından	gönderilen	yazı	 ile	yasaklandı	 (Ankara	
hariç).	Bu	karara	itiraz	için	açılan	dava	kazanılmıştır.	
Fakat	eski	çoşkusu	ile	kutlanamıyor	olması	üzücüdür.	
Eski	kutlamalara	ait	fotoğraflarda	gördüğümüz	çoşku	
bir	mesajmış	gibi	günümüze	yansıyor.	

Begüm ŞERİT
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Değerli	Öğrenci	Arkadaşlarım	ve	Saygıdeğer	Öğretmenlerim,	
Sizleri	saygıyla	selamlıyorum.	
19	Mayıs	Atatürk’ü	Anma,	Gençlik	ve	Spor	Bayramı’nı	tüm	içtenliğimle	kutlarım.
Atatürk,	101	yıl	önce	bugün	Samsun’a	çıka-
rak	bir	milletin	makus	talihini	değiştirecek	
ilk	adımı	attı.	Türk	ve	dünya	 tarihi	açısın-
dan	çok	büyük	sonuçlar	doğuracak	bu	olay,	
yıllar	 sonra	Atatürk’ün	 doğum	günüm	de-
diği,	biz	gençlere	armağan	ettiği,	coşku	ve	
gurur	 dolu	 bir	 bayrama	 dönüşecekti.	 Tabi	
bu	 durum	 bir	 anda	 gerçekleşmedi.	 İyi	 bir	
eğitimin,	büyük	bir	birikimin	sonucudur	bu.	
Bu	durumu	en	güzel	Atatürk’ün	hizmetinde	
bulunanlardan	 Cemal	 Granda	 anlatır.	Ata-
türk’le	Vasıf	 Çınar	 arasında	 geçen	 bir	 ko-
nuşmayı	Cemal	Granda	şöyle	anlatmaktadır:
“Boş	 zamanlarında	Atatürk’ün	 elinden	 ta-
rihle	 ilgili	 kitapların	 düşmediğini	 hatırla-
rım.	Bir	gün	yine	Atatürk,	tarihle	ilgili	kalın	
bir	 kitap	 okuyordu.	 Öylesine	 dalmıştı	 ki,	
çevresini	görecek	hali	yoktu.	Bir	sürü	yurt	meselesi	dururken	Devlet	Başkanı’nın	kendini	tarihe	vermesi,	Va-
sıf	Çınar’ın	biraz	canını	sıkmış	olmalı	ki,	Atatürk’e	şöyle	dediğini	duydum:	Paşam!..	Tarihle	uğraşıp	kafanı	
yorma...	19	Mayıs’ta	kitap	okuyarak	mı	Samsun’a	çıktın?	Atatürk,	Vasıf	Çınar’ın	bu	çok	samimi	yakınmasına	
gülümseyerek	şöyle	karşılık	verdi:	”Ben	çocukken	fakirdim.	İki	kuruş	elime	geçince	bunun	bir	kuruşunu	kitaba	
verirdim.	Eğer	böyle	olmasaydım,	bu	yaptıklarımın	hiç	birisini	yapamazdım.”	diye	cevap	verir.”	Bu	anıdan	da	
anlaşılacağı	üzere	Atatürk’ün	kişisel	gelişimi	önce	vatanı	kurtarır,	sonra	da	çağdaş	bir	cumhuriyet	kurdurtur.	
Atatürk	çocukluk	yıllarından	itibaren	yurt	meseleleriyle	yakından	ilgilenen	duyarlı	bir	vatandaştı.	Henüz	bir	
çocukken	babası	tarafından	okuma	sevgisi	aşılanmıştı	ona.	”Adam	olmak	için	okumak,	öğrenmek	şarttır.	Başka	
çaresi	yoktur.“	demişti	babası	Ali	Rıza	Bey.	O	da	kendisine	yakışanı	en	iyi	biçimde	yaparak	57	yıllık	hayatına	
4000’den	fazla	kitap	sığdırdı.	
Atatürk	savaşta	bile	kitaplarını	elinden	bırakmayacak	kadar	çok	seviyordu	okumayı.	Oldukça	da	nitelikli	bir	
okurdu.	Okuduğu	 kitaplarda	 önemli	 gördüğü	 yerlerin	 altını	 çizer	 daha	 sonra	 arkadaşlarıyla	 tartışmak	 üzere	
işaretlerdi.	Sadece	Türkçe	de	okumazdı.	Henüz	lise	yıllarındayken	iyi	Fransızca	bilen	arkadaşı	Ali	Fethi	Ok-
yar’ın	desteğiyle	birçok	Fransız	yazarın	eserini	okumuştu.	Fransız	İhtilali’nin	destekçisi	olan	yazarları	okumak,	
Mustafa	Kemal’in	zihin	dünyasını	şekillendiriyor	ve	hürriyet,	bağımsızlık,	egemenlik	gibi	kavramların	kafa-
sında	iyice	oturmasını	sağlıyordu.	Öğrencilik	yıllarında	bile	19	Mayıs’ı	yani	vatanın	kurtuluşunu	planlamaya	
başlamıştı	Atatürk.	
Tarihin	akışın	değiştiren	olayların	altına	 imza	atan	Atatürk,	bu	başarılarını	kitap	okumaya,	kendini	devamlı	
olarak	geliştirmeye	bağlıyor.	“Kitap	okumasaydım	bu	yaptıklarımın	hiçbirini	yapamazdım.”	diyerek	başarının	
reçetesini	 veren	Atatürk’ü	 anlamak,	 onun	 açtığı	 yoldan	 ilerlemek,	 ülkemizin	 geleceğini	 aydınlaştırmak	 için	
yapmamız	gereken	basittir:	okumak.	
Atatürk’ün	en	az	bilinen	yönlerinden	biride	yazarlık	olduğunu	ifade	etmeliyim.	Atatürk’ün	Nutuk	dışında	siya-
sal,	toplumsal,	kültürel	ve	asker	içerikli	eserleri	bulunmaktadır	(13	ayrı	eseri).	Anlaşılan	o	ki	Atatürk’ün	okuma	
serüveni	birçok	alanda	meyvesini	vermiştir.	
Sonuç	olarak	diyebilirim	ki;	Atatürk’ün	başarısında	mucize	yoktur.	O’nun	başarısında	inanç,	akıl,	bilgi,	cesaret,	
gerçekçilik	gibi	insana	özgü	değerler	vardır.	Dahası	onun	mayasında	kitap	okuma	tutkusu,	öğrenme,	araştırma	
aşkı	ve	ruhu	vardır.

Ali Eren YÜCELLİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında TED Ankara Koleji koordinatörlüğünde tüm TED Okullarından 
lise düzeyindeki öğrencilerin katılımıyla düzenlenen “Atatürk ve Gençlik” konulu online foruma öğrencilerimizin katkılarıdır.
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Bugün,	Mustafa	Kemal	Atatürk’ün	Samsun’da	tu-
tuşturduğu	kurtuluş	meşalesinin	101.	yıl	dönümü-
nü	kutluyoruz.		19	Mayıs	1919	tarihi,	yok	edilme-
ye	çalışılan	bir	toplumun,	ulus	olma	yolunda	attığı	
sağlam	bir	 adımın,	 tam	bağımsızlığını	 kazanmak	
için	 girişeceği	 kurtuluş	 mücadelesinin	 başlangıç	
tarihidir.	Kurtuluşa	giden	yol	ulusun	azim	ve	ka-
rarlılığı	 ile	 şekillenmiştir.	 Nihayetinde	 de	 ulusal	
egemenliğe	dayanan	yeni	bir	devlet	kurulmuştur.	
Atatürk	bu	yeni	devleti	gençlere	emanet	etmiş	ve	
“Ey	yükselen	yeni	nesil!	Gelecek	sizsiniz.	Cumhu-
riyeti	biz	kurduk,	onu	yükseltecek	ve	yaşatacak	siz-
siniz.”	diyerek	cumhuriyeti	bizlere	emanet	etmiştir.	
Atatürk’e	göre	gençlik	kavramı,	genel	anlamda,	biyolojik	bir	dönemi	kapsamakla	birlikte,	bazen	yaş	sınırını	aşarak,	fikri	
bir	anlam	kazanmakla,	fikrin	yeniliği	ile	yan	yana	gitmektedir.	“Genç	fikirli	demek,	doğruyu	gören	ve	anlayan	gerçek	
fikirli	demektir.”,	“Benim	gözümde	yirmi	yaşında	bir	yobaz	ihtiyardır.	Yetmiş	yaşında	bir	idealist	de	zinde	bir	gençtir.”	
sözleri	ile	gençlik	kavramını	açıklamıştır.	Atatürk’ün	gözünde	Türk	gençliği	dinamik	kesimdir,	gelecektir,	taze	güçtür.
Atatürk	daha	Millî	Mücadele’nin	başından	 itibaren	köhnemiş	fikirlere,	milleti	 geriye	götürmek	 isteyenlere	karşı,	 tek	
çarenin	gençlikte	ve	genç	fikirlerde	olduğunu	görmüş,	çağdaş	zihniyetle	yetişecek	kuşakların,	gelecekte	eserini	daha	da	
geliştireceğini,	onu	her	türlü	tehlikeden	koruyarak	ebediyen	yaşatacağını	hissetmiştir.	Bu	yüzden	Atatürk,	en	büyük	ese-
rim	dediği	cumhuriyeti	demokratik,	laik	bir	devlet	olan	Türkiye	Cumhuriyeti’ni	Türk	gençliğine	emanet	etmiştir.	
Memleket	davalarını	ideolojisini	anlayacak,	anlatacak,	nesilden	nesile	yaşatacak	ve	Atatürk	ilkelerini	daima	canlı	tutacak	
olan	Türk	gençliğine	büyük	görevler	düşmektedir.	Bu	sorumlulukları	tam	anlamıyla	kavrayıp	uygulamak	için	Atatürk’ü	
tanımak,	onun	fikirlerini,	duygu	ve	düşüncelerini	tam	anlamıyla	anlayıp	benimsemekle	gerçekleşir.	
Atatürk	“Gençler!	Benim	gelecekteki	emellerimi	gerçekleştirmeyi	üstlenen	gençler!	Bir	gün	bu	memleketi	sizin	gibi	beni	
anlamış	bir	gençliğe	bırakacağımdan	dolayı	çok	memnun	ve	mesudum.”	sözlerinde	Türk	gençliğine	olan	güvenini	dile	
getirmiştir.	

Atatürk	biz	gençlerin	birbirine	bağlı,	sevgi	ve	say-
gı	anlayışı	içerisinde	olmamızı	bekler.	Gericiliğe,	
irticaya	ve	dogmalara	kapalı;	aydın,	aklı	ve	bilimi	
daima	rehber	kabul	eden,	eğitime	önem	veren,	yü-
reği	yurt	sevgisi	ile	çarpan,	çalışkan,	yenilikçi,	da-
ima	ileriye	bakan	bireyler	olmamızı	istemiştir.	19	
Mayıs’ı	 Türk	 gençliğine	 armağan	 eden	Atatürk,	
Türkiye	 Cumhuriyeti’nin	 korunmasını	 da	 bizlere	
bırakmıştır.	O;	Türk	gençliğinin	geleceğe	ışık	sa-
çan	 bilgi	 ve	 beceriyle	 donatılmış,	 milli	 gururlu,	
aydınlık,	 atılgan,	 ahlaklı,	 yurtsever,	 sportmen	 ve	
yarına	ümit	verecek	şekilde	yetişmesini	istemiş	ve	
bunu	her	fırsatta	dile	getirmiştir.	Biz	de	Atatürk’ün	

istediği	gençler	olmak	için	onun	ilkelerini	benimsemeli,	onun	gözündeki	ideal	genç	olmak	için	eğitimden	asla	ayrılma-
malı	ve	ilimin	peşini	asla	bırakmamalıyız.
21.	yüzyılın	gençleri	olarak	Atatürk’ün	bu	sözlerini	asla	unutmamalı,	onun	ideallerini	daima	yaşatamaya	çalışmalıyız.	
Büyük	 fedakarlıklarla	 kazanılmış	Cumhuriyeti	 yükseltecek	 ve	 devam	 ettirecek	 olan	 bizleriz.	Bu	 yüzden	 biz	 gençler						
daima	ileriye	bakmalı,	Atatürk’ün	bize	bıraktığı	ideolojileri	yaşatmalıyız.
Saygılarım	sunar	19	Mayıs	Atatürk’ü	Anma,	Gençlik	ve	Spor	Bayramı’nı	kutlarım.

Ela BİLGİSU
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında TED Ankara Koleji koordinatörlüğünde tüm TED Okullarından lise 
düzeyindeki öğrencilerin katılımıyla düzenlenen “Atatürk ve Gençlik” konulu online foruma öğrencilerimizin katkılarıdır.
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Genç Olmak

Genç	nedir?	Daha	henüz	 tecrübe	adı	verilen	acı	anılarla	aklı	karıştı-
rılmamış,	 şu	 ana	kadar	 hata	 yapmaya	yeterince	 fırsatı	 olmadığından	
pişmanlıkları	 oldukça	 az	 olan;	 birey	 olup	 olmadığı	 toplumun	 hiçbir	
kesimi	tarafından	bilinmeyenlere	mi	nedir,	yoksa	sadece	bir	yaş	aralığı	
mıdır?	Aslında	ben	bundan	daha	karmaşık	ve	önemli	bir	soru	sormak	
istiyorum.	Bin	bir	badire	atlatılarak	kurulan,	milyonların	can	verdiği	
savaşlarla	savunulan	vatan	toprağının	muhafazası	ve	o	topraklar	üze-
rinde	yaşayan	insanların	her	yönden	daha	da	ilerilere	taşınması	görevi;	
özgürlüğü	geri	almak	adına	yataklara	düşmeyi	dahi	bahane	etmemiş	
bir	lider	tarafından	neden	gençlere	verildi?
Sizinle	 101	 yıl	 öncesine,	 genç	 olmanın	 çok	 daha	 fazla	 sorumluluk					
getirdiği	yıllara	gidelim.	Mustafa	Kemal	adında	38	yaşında	bir	adamın	
Samsun’a	ayak	basıp,	milyonları	ayağa	kaldırma	umuduyla	uzunca	bir	
yola	çıktığı	yıllara...	O	zamanlarda	genç	olduğunuzu	hayal	edin.	Kim	olduğunuzu	çözmeniz	gereken	senelerde	
ailenizin	güvenliğini	nasıl	 sağlayacağınız	sorununu	çözmeye	çalıştığınızı,	bu	hayattaki	amacınızı	anlamanız	
gerekirken	düşman	devletlerin	topraklarınızdaki	çıkarlarını	anlamaya	çalıştığınızı	düşünün.	Dostum	dediğiniz	
insanlarla	 sabahlara	 kadar	 sohbet	 etmeniz	 gerekirken	onların	 teker	 teker	 hayattan	 gittiklerine	 şahit	 olmanız					
gerektiğini,	bir	müzik	aleti	öğrenmek	yerine	silah	tutmayı	öğrendiğinizi	hayal	edin.	Böyle	bir	genç	nesil	ve	on-
ların	kirlenmemiş	akılları	verdi	bize	özgürlüğümüzü.	Genç	olmak	işte	tam	olarak	da	bu	demek	aslında.	Tertemiz	
bir	vicdana,	her	an	harekete	geçebilme	yeteneğine,	dinamik	bir	düşünce	yapısına	sahip	olmak	ve	bu	yetenekle-
rin	hepsini	ihtiyaç	duyulan	her	an	kullanabilmek	demek.
Hepsi	bir	kenarda	dursun,	genç	olmak	her	duyguyu	ilk	defa	tatmak	demek.	Yaşadığınız	yeri	elinizden	almaya	
çalışanlara	karşı	duyulan	öfkeyi,	elinden	gelen	ve	daha	fazlasıyla	vatanını	savunanlara	karşı	minneti,	bağım-
sızlığa	karşı	duyulan	özlemi	ilk	kez	hissetmek	ve	herkesten	yoğun	hissetmek	demektir	genç	olmak.	Herkesten	
daha	inatçı	ve	daha	korumacı	olmak,	sevdiğin	şeyin	elinden	alınmasına	tahammül	edememek	demektir.	Dayat-
malara	gelememek,	kendi	kurallarını	koyabilme	özgürlüğüne	herkesten	çok	bağlı	olmak	ve	hiçbir	düşünceden	
kendinden	ödün	verecek	kadar	etkilenmemektir.	Değişime	açık	olmak	fakat	bu	değişimi	ancak	kendi	iradesiyle	
yarattıysa	kabullenmektir.	Ondandır	ki	her	fırsatta	önemini	dile	getirdiği	gençler	için	Mustafa	Kemal	“Gençliği	
yetiştiriniz.	Onlara	bilim	ve	kültürün	olumlu	fikirlerini	veriniz.	Geleceğin	aydınlığına	onlarla	kavuşacaksınız.	
Özgür	fikirler	 uygulamaya	geçtiği	 zaman,	Türk	milleti	 yükselecektir.”	 	 demiş	ve	gençlerin	yenilikçi,	 ilerici	
özelliğine	bir	kez	daha	değinmiştir.
Birinin	size	ümit	bağlaması	oldukça	ağır	bir	yüktür.	O	biri,	üzerinde	yaşadığınız	topraklardaki	bağımsızlığınızın	
sebebi	ise	bu	yük,	koskocaman	bir	sorumluluğa	dönüşür	ve	tüm	hayati	kararlarınızda	söz	hakkına	sahip	olur.		
Öngörüsüyle,	yaratıcılığıyla,	sabrıyla,	zekasıyla	ve	vicdanıyla;	hiçbir	dile,	dine	ya	da	ırka	saygısızlık	etmeden	
yalnızca	hakkını	aramış	bir	liderin	önderliğinde	ilerleyen	bir	milletin	parlak	fikirleri	elbet	toplumun	genç,	ener-
jisi	çok,	bilgileri	taze	bireylerinden	çıkacaktır.	Bir	milletin	ileriye	gitmesi;	bilimde,	sanatta,	sporda	gün	geçtikçe	
iddiasının	arttırılması	o	toplumun	en	umut	dolu,	en	adil	ve	en	tutkulu	bireylerinin	görevidir.	
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İşte	 tam	da	bu	yüzden	bu	ülkenin	geleceği	gençlere	 emanet	 edilmiştir.	Mustafa	Kemal	ATATÜRK	bu	 sebeple	
“Gençler!	Cesaretimizi	 takviye	ve	 idame	eden	 sizlersiniz.	Siz,	 almakta	olduğunuz	 terbiye	ve	 irfan	 ile	 insanlık	
ve	medeniyetin,	vatan	sevgisinin,	fikir	hürriyetinin	en	kıymetli	timsali	olacaksınız.	Yükselen	yeni	nesil	istikbal									
sizsiniz.	Cumhuriyeti	biz	kurduk,	onu	yükseltecek	ve	yaşatacak	sizsiniz.”		demiş	ve	umudunu	gençliğe	bağlamıştır.
	Biz	Türk	gençliği	olarak;	birinci	vazifemizin	Türk	istiklalini,	Türk	cumhuriyetini	ilelebet	muhafaza	ve	müdafaa	
etmek	olduğunu	farkındayız	ve	sorumluluklarımızı	elimizden	gelen	en	iyi	şekilde	yerine	getirmeye	çalışıyoruz.	
Çünkü	Ata’m;	bizler,	yeni	Türkiye’nin	genç	evlatları,	yorulsak	da	seni	izleyeceğiz.	Senden	öğrendik	ki,	dinlenmemek	
üzere	yürümeye	karar	verenler	asla	ve	asla	yorulmazlar.

TED Polatlı Koleji tarafından, tüm TED Okulları lise öğrencileri arasında, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılını kutlama        

etkinlikleri kapsamında düzenlenen, Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir.” sözünü konu alan kompozisyon yarışmasında 3. olan öğrencimiz 

Berrak Saraç’ın yazısıdır.
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Bu Hayatı Normalleştirmeli mi? Normalleştirmemeli mi?

Başımızda	bir	illet	var.	Koronavirüs,	ya	da	bilimsel	adıyla	Covit-19.	
İlk	olarak	31	Aralık	2019	günü	Çin’de	zatürre	benzeri	belirtileri	olan	
bir	 hastalığın	 ortaya	 çıktığı	 söylendi.	 Sonra	 bu	 hastalığın	 Çin’in	
Wuhan	kentindeki	bir	canlı	hayvan	pazarından	yayılmış	olabileceği	
öne	sürüldü	ve	pazar	kapatıldı.	İlerleyen	günlerde	hastalığın	SARS	
ve	MERS	familyasından	olduğu	belirlendi.	İlk	ölüm	11	Ocak	2020	
günü	gerçekleşti.	61	yaşında	bir	Çin	vatandaşıydı	ölen	kişi.	Çin’den	
sonra	Tayland,	Japonya,	Güney	Kore	derken	birkaç	ay	içerisinde	virüsün	görülmediği	bölge	neredeyse	kalmadı.
Uzaktan	ve	korkuyla	izledik	bu	süreci	mart	ayına	kadar.	Hatta	birçok	espri	de	yapıldı,	tüm	komşularımızda	vaka	
var	ama	bizde	yok	diye.	Ta	ki	10	Mart	2020’yi	11	Mart	2020’ye	bağlayan	geceye	kadar.	Sağlık	Bakanı	00.30	
civarında	yaptığı	bir	basın	toplantısıyla	Türkiye’de	ilk	vakanın	görüldüğünü	açıkladı.	Vaka	rastlanan	kişinin	Av-
rupa	seyahatinden	dönen	bir	vatandaşımız	olduğu,	temas	kurduğu	kişilere	ulaşılmaya	devam	edildiği,	durumun	
kontrol	altında	olduğu	söylendi.	Her	gelişmeden	haberdar	edileceğimiz	vurgulandı.	1	hafta	sonra	18	Mart	2020	
günü	Türkiye’de	koronadan	ilk	ölüm	vakası	açıklandı.89	yaşında	bir	yurttaşımızın	hayatını	kaybettiği	kayıtlara	
geçti.	O	tarihte	vaka	sayımız	98’di.	Yalnızca	8	gün	sonra	vaka	sayımız	üç	binin	üzerindeydi.
Uçuş	yasaklarıyla	başlayan	kısıtlamalar	sinema,	tiyatro,	kafeterya,	çay	bahçesi	gibi	insanların	yakın	temas	içinde	
bulunabilecekleri	yerlerin	faaliyetlerini	durdurma	kararıyla	devam	etti.	Okullar	13	Mart	2020	itibariyle	kapatıldı.	
Eğitim	öğretim	planlamaları	değişti.	Sokağa	çıkma	yasakları	geldi	en	sonunda	da.
Tablo	korkutucuydu	aslında.	Gelen	sokağa	çıkma	yasakları,	maske	zorunluluğu,	maske	bulma	ile	ilgili	yaşanan	
sıkıntılar,	bir	yandan	sürekli	artan	ölüm	ve	vaka	sayısı	insanları	bir	hayli	bunalttı.
Ne	hissettik	bu	süreçte	peki?	Bizler,	öğrencilerimiz,	velilerimiz	hepimizin	ilk	kez	yaşadığı	olağanüstü	zamanlar	
bunlar.	Pandemi	nedir,	pandemide	ne	yapılır,	sıcak	teması	seven	bir	millet	nasıl	birbirinden	uzak	durur,	filasyon	
nedir,	deniz	gözlüğünden	nasıl	solunum	cihazı	yapılır,	entübe	hasta	ne	demek,	evrak	dosyasından	yüz	siperliği	
nasıl	yapılır,	maske-dezenfektan	nasıl	kullanılır,	el	nasıl	yıkanmalıdır,	kişisel	hijyen	neden	önemli,	neden	sebze	
ve	meyveleri	bulaşık	makinesinde	yıkamamalıyız	hatta	nasıl	ekmek	yapılır	hepsi	yeni	sorular	bizim	için.	Bu	ka-
dar	bilinmezin	içinde	hasta	olmamaya	çalışıp	bir	yandan	da	hayatımızı	düzenli	biçimde	devam	ettirmeye	çalışıyoruz.	
Her	duruma	daha	hassas	yaklaşmamıza	sebep	oldu	yarasadan	geldiği	söylenen	illet.	İşsiz	kalana,	borcunu	ödeye-
meyene,	faturasını	ödeyemeyene,	hastalanan	yaşlıya,	hastalanan	gence	zaten	hassastık	ama	duygusallığımızı	da	
coşturdu	bu	korona.	Görece	zengin	olan	maddi	durumu	yetersiz	olana	daha	çok	el	uzattı,	daha	çok	halden	anladı	
o	gün	ne	yiyeceğinin	derdine	düşmeyen.

Bize	ne	yaptık?	Biz	 ile	kastettiğim	öğrenci,	veli,	 akademik	ve	 idari	
kadro	olarak	TED	Kocaeli.	Biz	aslında	en	iyi	bildiğimiz	şeyi	yapmaya	
devam	ettik.	Bilgiyle	 kuşanmak	ve	bilgiyle	 kuşatmak…	Kendimize	
biz	bile	 şaşırdık	 zaman	zaman.	Evet	öğrencilerimiz	 teknoloji	 konu-
sunda	hakikaten	uzmanlar	ama	ya	biz…	Biz	de	öyleymişiz	meğer.	Bil-
gisayar	başında	okul	sanki	hiç	kapanmamış	gibi	devam	etti	her	şey.	
Ders,	teneffüs,	öğle	arası,	kulüp	dersi,	beden	eğitimi,	müzik…	Elimiz-
deki	 dizüstü	 bilgisayarlar	 kimi	 zaman	 tahta	 oldu	 bizim	 için	 kimi								

zaman	da	belgeselden	alıntı	yaptığımız	bir	ekran.	
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Okuduğumuz	 kitapları,	 izlediği-
miz	 filmleri	 paylaştık.	 Öğrenci-
lerimiz	bize,	biz	öğrencilerimize	
o	 kadar	 iyi	 geldik	 ki	 evden	 biri	
TED	Kocaeli	Kolejinin	herhangi	
bir	 yolla	 üyesi	 ise	 herkesin	 güç	
bela	geçirdiği	günleri	daha	keyif-
li	ve	hayattan	kopmadan	geçirdi.	
Birbirine	bağlı	kocaman	bir	aile-
yiz	biz	derdik	hep,	okula	yeni	ge-
lene	“YUVAYA	HOŞ	GELDİN.”	
derdik,	son	birkaç	ayda	birbirimize	uzak	da	olsak	başarılı,	duyarlı,	gerçekten	bir	aile	olduğumuzu	bir	kez	daha	
kanıtladık.	Harika	iki	tane	resmi	bayram	geçirdik	mesela.	Bizim	törenlerimiz	hep	özel	olmuştur.	Ben	ağlamadan	
çıktığım	bir	tören	hatırlamıyorum	TED	çatısı	altında.	Fakat	bu	zor	zamanlarda	yaptığımız	o	iki	tören	o	kadar	özel-
di	ki	anlatılmaz.	Sonra	öğrencilerimizi	mesleklerini	başarıyla	devam	ettiren	onlarca	kişiyle	tanıştırdık.	Yollarına	
ışık	olsunlar	istedik.	Anne	ve	babalarının	su	almaları	için	bile	mutfağa	zor	gönderdikleri	çocuklarını	mutfağa	sok-
tuk	pide	yaptırdık	☺	Üniversiteye	gittiklerinde	sade	makarna	yemesinler	diye	napoliten	sosu	öğrettik	mesela	ya	
da	sufle	yapmayı	öğrendiler	(ben	öğrenemedim	☺	).	Gençler	bu	zorlu	sürece	en	iyi	adapte	olabilen	kesim	sanırım.	
Her	şeyi	çabuk	kabullendiklerinden	mi	zaten	sosyal	hayatları	ekran	üzerinden	döndüğünden	mi	bilmiyorum	ama	
yaş	ortalaması	düştükçe	adapte	olabilme	süresi	kısaldı	sanrım.	Bizim	de	bu	süreci	en	az	mental	zararla	atlatma-
mızın	sebebi	öğrencilerimiz.
Her	şey	bitti	diyelim.	Vaka	sayımız	sıfır	oldu.	Yoğun	bakım	hastası,	entübe	hasta	yok.	Mart	ayının	başına	geri	dön-
dük.	Normalleşebilecek	miyiz?	Yani	mesela	bir	daha	2	aydır	görmediğimiz	birini	sokakta	gördüğümüzde	içimizde	
şüphe	 olmadan	 sarılabilecek	miyiz?	Ya	 da	markette,	 otobüste,	 sokakta	 yürürken	 biri	 öksürüp	 hapşırsa	 üstüne	
kolonya	veya	dezenfektan	sıkma	hissini	nasıl	atacağız	içimizden?	Günde	en	az	45	kere	ellerimizi	sabunlamadan	
nasıl	duracağız?	Herkese	ve	her	şeye	mesafeli	olmak	yeni	karakterimiz	olacak	belli	ki.	Bir	daha	kimse	eskisi	gibi	
olamayacak.	Ama	belki	daha	hijyenik,	daha	saygılı,	elinde	ve	çevresinde	olanın	daha	farkında	ve	kıymetini	bilen	
bir	toplum	oluruz	ne	dersiniz?	☺ 

Göknil SUĞUR
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                       PANDEMİ SÜRECİNDE TED KOCAELİ KOLEJİNDE ULUSAL BAYRAMLAR

Ulusal	bayramlarımız;	milletçe	coşkuyla	kutladığımız,	geçmişte	bizler	 için	
canlarını	feda	eden	atalarımızı	andığımız,	birliğimizi	ve	beraberliğimizi	pe-
kiştirdiğimiz	önemli	günlerdir	elbette	ki.	Bu	önemli	günlerde	muhakkak	ki	
ulusça	çeşitli	hazırlıklar	yaparak	kutlamalar	gerçekleştiririz.
TED	Kocaeli	Koleji	Özel	Anadolu	Lisesi	olarak	bu	heyecan	ve	şevkle	yine	
ulusal	bayramlarımızı	kutlamaya	hazırlanıyorduk.	Maalesef	“Covid	19”	vi-
rüsüyle	 tüm	dünyayı	etkisi	altına	alan	pandemi	üzerimize	kabus	gibi	çöktü.	
Peki	şimdi	ne	yapacaktık?	Bu	coşku,	bu	heyecan	kursağımızda	mı	kalacaktı?	
Evlerimizde	oturup	pandeminin	geçmesini	beklerken	hiçbir	kutlama	yapma-
dan	bu	özel	günlerimizi	ufak	tebrik	mesajlarıyla	mı	geçiştirecektik?	Tabii	ki	
hayır!	Aslına	bakılırsa	her	gün	kötü	haberler	aldığımız	bu	sıkıntılı	günlerde,	
Ulu	Önder	Mustafa	Kemal	Atatürk’ün	bizlere	armağan	ettiği	ulusal	bayram-
larımız	bizlerin	adeta	tekrar	kenetlenmesini	sağladı.
TED	Kocaeli	Koleji	Özel	Anadolu	Lisesi	ilkokul,	ortaokul	öğrencileri	ve	öğ-
retmenleri	önce	23	Nisan	Ulusal	Egemenlik	ve	Çocuk	Bayramı	için	muhte-
şem	bir	video	hazırlayarak	tüm	velilere	ve	öğrencilere	çok	güzel	bir	kutlama	
programı	 organize	 etti.	Bu	programın	 içerisinde	 çeşitli	 şiirler	 okundu,	 ko-
nuşmalar	gerçekleştirildi,	resimler	yapıldı	ve	şarkılar	söylendi.	Bu	özel	güne	
TED	Kocaeli	Koleji	Özel	Anadolu	Lisesi’nin	bütün	velileri,	öğrencileri,	idari	
kadrosu	ve	öğretmenleri	 eksiksiz	 bir	 şekilde	 evlerinden	 canlı	 bağlantılarla	
katılım	gösterdi.	“Ulu	Önder”	imiz	öncülüğünde	demokrasimiz	için	çok	önemli	adımların	atıldığı	ve	Atatürk’ün	
çocuklara	armağan	ettiği	bu	önemli	günü	coşkuyla	ve	büyük	bir	şevkle	kutladı.	“23	Nisan	Ulusal	Egemenlik	ve	
Çocuk	Bayramı”	kutlaması	elbette	bununla	da	sınırlı	kalmadı.	Pandemi	belki	insanları	birbirinden	fiziki	olarak	
uzak	düşürdü.	Ancak	fikir	olarak	aynı	düşünen	insanlarımız	evlerinin	balkonlarından	alkış	tutarak,	marşlar	söyle-
yerek	Ata’yı	andı	ve	bu	güzel	bayramı	kutladı.

Pandeminin	oluşturduğu	olumsuz	durum	maalesef	ki	erken	bitecek	gibi	değildi.	Ve	bu	sıkıntılı	süreçte	Ata’mızın,	
Samsun’a	 çıkarak	 “Ulusal	Kurtuluş	Mücadele”mizi	 başlattığı	 ve	 sonrasında	 bu	 önemli	 günü	Türk	 gençliğine	
armağan	ettiği	19	Mayıs	Atatürk’ün	Anma,	Gençlik	ve	Spor	Bayramı	geldi	çattı.	Tabii	ki	bu	önemli	güne	TED	
Kocaeli	Koleji	Özel	Anadolu	Lisesi	öğretmenleri,	öğrencileri,	 idarecileri	ve	velileri	olarak	hepimiz	büyük	bir	
coşku	ve	heyecanla	hazırlandık.	Bu	büyük	bayramımızı	yine	evlerimizden	canlı	bağlanarak	coşkuyla	kutladık.	



21

Lise	öğrencilerimiz	ve	öğretmenlerimiz	büyük	bir	özveriyle	çalışarak	“Söz	Korosu”	adı	altında	videolar	çekti-
ler.	“Gençliğin	Ata’ya	Cevabı”	metnini	lise	öğrencilerimiz	gururla	seslendirdi.	Yine	okulumuzun	idarecilerinin,							
öğretmenlerinin	ve	öğrencilerinin	katkılarıyla	hazırlanan	ve	Atatürk’ün	Samsun’a	çıkışının	kara	kalem	çalışmasıy-
la	resmedildiği	ve	Atatürk’ün	kendi	yazdığı	Nutuk	adlı	eserinden	bir	bölümün	seslendirildiği	video,	izleyen	ve						
dinleyen	herkesin	yüreğinde	derin	ve	unutulmayacak	izler	bıraktı.

              

    Halkımız	 yine	 23	 Nisan’da	
olduğu	 gibi	 19	 Mayıs’ta	 da	
evlerinin	balkonlarına	çıkarak	
bu	 kutlu	 günü	 coşkuyla	 ve			
gururla,	 şarkılar	 söyleyerek	
andılar.
Görüldü	 ki	 bizler	 için	 büyük	
önem	arz	eden	ve	gururumuz	
olan	 milli	 bayramlarımızı	

kutlamamıza,	Ulu	Önder	Mustafa	Kemal	Atatürk’ü	anmamıza	ne	pandemi	gibi	küresel	hastalıklar	ne	de	doğal	
afetler	engel	olabilir.	TED	Kocaeli	Koleji	Özel	Anadolu	Lisesi	ailesi	olarak	bizler	geçmişimizden,	köklerimizden	
kopmadan	demokrasi	anlayışından	ve	Ata’mızın	bizlere	gösterdiği	ilim	ve	irfan	yolundan	hiçbir	şartta	vazgeçmeden	
emin	adımlarla	yürümeye	devam	edeceğiz.	
 

Fatih Uğur ATAMAN          
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JOHN BALL’UN RÜYASI; William Morris - Otonom Yayıncılık

Hepimizin Rüyası

1381	yılı,	İngiltere…	

Köylüler,		Canterburry	Katedrali’nin	zindanlarından	John	Ball	isimli	bir	rahibi	kaçırmıştır.	
Halkı	onları	ezen,	neredeyse	bütün	mahsullerine	el	koyan,	lordlara,	kiliseye	ve	hatta	gere-
kirse	krala	karşı	özgürlük	için	savaşa	çağıran	rahip,	cesur	köylü	Will	Green	ve	Essex’li	bir	
adam…	

Roman,	nasıl	oraya	geldiği	belli	olmayan	bu	adamın	köylülerin	isyanına	tanık	oluşunu	ve	
John	Ball	ile	geleceğe	dair	yaptığı	heyecan	verici	ve	bir	o	kadar	da	yaratıcı	olan	sohbeti	
konu	ediniyor.	Avrupalı	ilk	sosyalistlerden	olan	yazarımız,		diyalektiği	çok	yalın	bir	biçim-
de	sohbete	serpiştirmiş.	Zaten	bu	sohbet,	bu	kitabı	tavsiye	etmemizin	asıl	sebebi…

William	Morris’in	1886	yılında	kaleme	aldığı	“John Ball’un 
Rüyası” modern	fantezi	romanlarının	öncülerinden	kabul	edil-
mekte	ve	hatta	J.R.R Tolkien’e	de	eserlerini	yazarken	esin	kaynağı	olmuş.	On	parmağında	
on	marifet	olan	Morris	aynı	zamanda	bir	şair.		Hatta	“Umudun Yolcuları” adlı,	Paris	Ko-
münü’nü	ve	iki	komüncünün	aşkını	anlattığı	romanını;	şiirsel	bir	formda,	belirli	bir	uyak	
düzenine	uyarak	kaleme	almıştır.	Yazarın	bir	diğer	romanı	“Hiçbir Yerden Haberler” ya	
da	“Gelecekten Anılar”		(iki	farklı	yayın	evinden,	farklı	isimlerle	çevrilmiş)		bir	ütopik	
roman.	

Rahip John Ball, 1381’de Köylü Ayaklanmalırana öncülük etti.

John	Ball’un	Rüyası’nda	sizi	tüm	özellikleriyle	bir	Orta	Çağ	ka-
sabasına	götüren	Morris	Gelecekten Anılar’da	da	sizi	her	ay-
rıntısına	yer	verdiği	bir	ütopyaya	götürüyor.	Romanda	Morris,	
sosyal	devletin	olmadığı	bir	dünyada	sağlık,	eğitim	gibi	kamusal	
hizmetlerin	nasıl	verileceğinden	tutun	da	insanların	giyimlerine	
ve	mimarinin	nasıl	olacağına	dair	düşüncelerini	ortaya	koyuyor.	
Paranın	olmadığı,	 insan	onuruna	aykırı	 işlerin	makineler	 tara-
fından	görüldüğü	ve	insanların	sadece	zevk	için	çalıştıkları	bu	
dünyanın	nasıl	kurulduğuna	da	cevap	vermeye	çalışıyor	Morris.	
Kapitalizmin	tüm	etkilerinden	sıyrılmış	bu	toplumun	kadın	er-
kek	ilişkilerine,	iş	bölümüne,	teknolojik	ve	bilimsel	çalışmalara	bakış	açısı	da	oldukça	ilginç.

Arts and Crafts	*	akımının	öncüsü	olan	Morris’in	bu	özelliğini	romanlarında	açıkça	görmek	mümkün.	John	Ball’un	
Rüyası’nı	ve	tüm	diğer	romanlarını	okurken	kuvvetli	tasvirlerle,	el	işçiliğiyle	yapılmış	eşyaları,	kabartma	resimleri,	
ortaçağın	mimari	üslubuna	uygun	evleri,	kiliseleri,	sanki	tam	karşınızdaymış	gibi	hayal	edebiliyorsunuz.	

John	Ball’un	Rüyası’nın	bir	diğer	ilgi	çekici	özelliği	 ise	Orta	Çağ	İngilizcesiyle	yazılmış	olması.	Çeviride	de	buna	
sadık	kalınmış.	Bu	yüzden	upuzun	cümleler	“ve”	bağlacıyla	birbirine	bağlanırken	kendinizi	bir	kutsal	kitap	okuyor	

*(Estetikten yoksun sanayi ürünlerine karşı el yapımı sanat eserlerini, sanatsal üretimde toplumsal sorumluluğun gözetilmesini savunan ve halk 
mimarlığı gibi kavramları ilk kez ortaya atan sanat akımı)
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gibi	hissedebilirsiniz.	Fakat	bu	okumanızı	zorlaştırmıyor	hatta	olayların	içine	girmenizi	sağlıyor.	Zira	bilindiği	gibi	
1381’de	İngiltere’de	yaşanan	köylü	isyanlarında	ruhban	sınıfının	iç	yüzünü	görmüş	rahipler,	köyleri	dolaşıp	vaaz	vere-
rek	örgütlemişti.	“Adem,	toprağı	kazıp,	Havva	yün	eğirdiğinde,	kimdi	efendi	o	vakit	söyle…”sözünün	sahibi	olan	John	
Ball	bu	isyanı	örgütleyen	gerçek	rahiplerden	biridir.	İsyanın	sonunda	kral	tarafından	asılarak	öldürülmüştür.	

“Ve şu kadarını söylemek gerekir ki dayanıklı ve cesur olun;  öyle ki asla yıkılmayacak bir ev yapmaktasınız bu gün-

lerde ve onu tutmak için ne çok büyük ne de çok küçük bu dünya ve sahiden dünyanın ta kendisi olabilir o ev ve haydi 

kötülük yapanlardan arındırın, dostlarımızın orada yaşayabilmesi için.”  diyerek, John Ball dünyayı değiştirmeye 

çağırıyor!

14.	yüzyılda	John	Ball’un	gördüğü	rüyayı	bu	topraklarda	da	Şeyh	
Bedrettin	gördü.	Ball’un	hikayesi	ile	Bedrettin’in	hikayesi	aynı…	
İnsanlarına	aynı	şekilde	seslendiler.	Aynı	şekilde	her	dönemin	bo-
yun	eğmeyenlerinin	coşkularına	coşku	kattılar.	Umudu	arttırdılar.							

“Ne ah edin dostlar, ne ağlayın! 

 Dünü bugüne 

Bugünü yarına bağlayın!” diyerek,	Bedrettin	de	yarını	zapt	etmeye	
çağırıyor!

Merve UZUNER KESER
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One	of	the	nation’s	more	re-
cent	 big	 issues	 is	 air	 pollution	
caused	by	fine	dust.	According	
to	Air	Visual,	a	global	

One	of	the	nation’s	more	re-
cent	 big	 issues	 is	 air	 pollution	
caused	by	fine	dust.	According	
to	Air	Visual,	a	global	air	pol-
lution	research	firm,	last	year’s	
2018	World	Air	Quality	Report,	
which	analyzes	the	level	of	ult-
rafine	dust	pollution	around	the	
world,	we	 can	 know	 that	Tur-
key	 also	 found	 itself	 suffering	
from	 severe	 air	 pollution.	 In	
this	 regard,	 we	 would	 like	 to	
talk	 about	 how	Korea	 compa-
nies	are	making	special	efforts	
to	reduce	air	pollution.

Just	 as	 there	 is	 a	 delivery	 cul-
ture	 in	 Turkey,	 there	 is	 also	 a	
relatively	 developed	 delivery	
culture	 in	 Korea.	 Reflecting	
this	 Korean	 delivery	 culture,	
delivery	service	apps	have	also	
been	 developed.	 The	 most	 fa-
mous	 delivery	 app	 in	 Korea	
is	 ‘Baedal	 Minjok’(“Nation	
of	 Deliveries”).	 The	 app	 held	
a	 special	 promotion	 to	 mark	
Arbor	 Day	 on	April	 5.	 If	 you	
refuse	to	accept	wooden	chops-
ticks	when	choosing	from	opti-
ons,	you	can	receive	a	discount	
coupon.

(The	 company	 also	 conducted	
an	event	this	year	during	which	
3,000	 trees	were	planted	 to	ce-
lebrate	Arbor	 Day.	 In	 addition	
to	tree	planting	volunteer	work,	
companies	 that	 participated	
together	 in	 the	 event	 raised	 a	
total	of	100	million	won	in	do-
nations	 for	 the	non-profit	orga-
nization	“Seoul	Green	Trust.”)

Since	April	1,	2019,	most	major	
market	 brands	 in	 Korea	 star-
ted	 to	 reject	 using	 plastic	 bags	
and	disposable	bags	in	order	to	
protect	 the	 environment.	 They	
regulate	 their	 stores	 according	
to	the	manual	made	by	the	Mi-
nistry	of	Environment.	 It	 states	
that	 big	 grocery	 stores	 have	 to	
stop	 using	 plastic	 bags.	 To	 be	
specific,	 it	 is	 recommended	
that	stores	use	paper	bags	made	
of	 100%	 paper	 or	 have	 Envi-
ronmental	 Product	 Declarati-
on(EL724).	Moreover,	 if	 stores	
use	plastic	bags,	they	can	be	fi-
ned.	There	is	a	specific	example.	
One	 of	 the	 most	 popular	 mar-
kets	in	Korea,	Emart	performed	
an	event	 that	gave	eco-friendly	
Starbucks	bags	to	consumers	at	
the	end	of	 last	year.	This	event	
encouraged	 consumers	 to	 use	
eco-bags	 instead	of	 using	plas-
tic	bags.	

Many	 Korean	 companies	 are	

also	 trying	 to	 solve	 the	 problem	
of	environmental	pollution.	As	of	
2016,	the	annual	use	of	plastic	per	
person	in	Korea	amounted	to	98.2	
kilograms.	A	 lot	 of	 trash	 is	 also	
produced	in	our	unwitting	habit	of	
buying	 take-out	 coffee.	 The	 cup	
that	 holds	 the	 drink,	 and	 the	 are	
made	 of	 plastic.	 Considering	 ta-
ke-out	coffee	sold	out	a	day,	huge	
amount	of	plastic	 trash	 is	produ-
ced	a	day.	To	solve	this	problem,	
Starbucks,	 a	 coffee	 drink	 com-
pany,	 reduced	 the	 use	 of	 plastic	
straws	by	turning	them	into	paper	
straws	and	making	cups	 that	can	
be	 used	without	 straws.	 In	 addi-
tion,	Starbucks	in	the	U.S.	is	int-
roducing	 an	 eco-friendly	 cup	 to	
replace	 plastic	 starting	 this	 year.	
Starbucks	said	at	a	shareholders’	
meeting	 in	 March	 2019	 that	 it	
plans	to	test	run	eco-friendly	cups	
at	some	stores	that	can	be	recyc-
led	and	used	as	fertilizer	by	next	
year	 for	 environmental	 protecti-
on.

In	 addition,	 companies	 are	 see-
king	 to	 increase	 potential	 purc-
hases	 and	 possibilities	 for	 con-
sumers	 through	 CRS	 activities,	
since	corporate	social	contributi-
on	activities	and	various	donation	
methods	 are	 also	 seen	 as	 exten-
sions	 of	 branding	 in	 the	modern	
society.	

Korean Firms Promoting Environmentally Friendly Management
                                  Chae Jin Lee, Ji Un Choi, Tae Won Kim, Jun Hyeok Mun 

Goyang Global High School
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This	also	leads	to	environ	mental	CRS	activities,	a	prime	example	is	“Yuhan-Kimberly.”	
Yuhan-Kimberly	hosted	the	CRS	campaign	“Make	our	Mountain	and	River	Blue”	for	forest	
protection.	They	have	steadily	planted		50	million	trees	for	30	years	and	demonstrated	the	
authenticity	of	 the	brand	by	creating	forests	and	protecting	the	environment	by	inducing	
companies	that	use	trees	as	the	main	ingredient	in	their	products.	In	particular,	this	year’s	
“Make	our	Mountain	and	River	Blue”	campaign	was	about	the	dust	that	has	emerged	as	the	
most	serious	problem	in	Korea,	and	clearly	delivered	a	message	that	it	will	take	the	lead	in	
solving	the	problem	while	promoting	social	interests.

In	a	2013	Global	Consumer	Report	on	Corporate	Social	Contributions,	only	50	percent	of	
the	respondents	said	they	would	buy	corporate	products	that	cost	more,	if	the	corporation	
that	produces	them	strives	to	make	a	positive	impact	on	environmental	protection	and	so-
ciety.	However,	the	same	survey	done	in	2014	showed	a	noticeable	increase	of	55%	and	
66%	in	2016.	As	more	consumers	take	environmental	issues	seriously,	companies	recognize	
environmental	protection	issues	and	are	considering	raising	brand	value	through	environ-
mental	projects	and	sustainable	management	taking	the	environment	into	account.	
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Rrrrrr-!	At	7:00	a.m.	the	alarm	song	to	make	students	wake	up	students	rings	in	the	dormitories	for	20	minu-
tes.	Students	get	up	and	start	getting	ready	for	school.	Then	they	go	to	the	cafeteria	for	breakfast.	Normally,	
Korean	schools	use	money	to	have	meals	provided	by	the	school	cafeteria	for	a	year.	The	menu	is	usually	
made	up	of	Korean	food,	but	sometimes	there	are	also	Chinese,	Japanese	and	Western	dishes	to	satisfy	stu-
dents’	appetites.

 After	finishing	breakfast,	Students	move	to	the	main	building	of	the	
school	by	8:40	a.m.	to	prepare	for	class.	Then,	the	first	class	begins	at	
9	a.m.	Students	take	classes	focusing	on	some	subjects	such	as	Kore-
an,	math,	 social	 studies,	 science,	English,	Chinese,	 Japanese,	Spa-
nish,	music,	art,	and	physical	education.	But,	there	are	special	subje-
cts	 that	can	only	be	 taken	at	Goyang	Global	High	School,	such	as	
international	advanced	subjects.	In	Korea,	there	are	high	schools	bu-
ilt	with	specific	purposes:	science	high	schools	for	fostering	scientific	
talent,	art	high	schools	for	fostering	artists,	high	schools	for	training	
atheletes,	high	 schools	 for	vocational	 education,	 international	high	

schools	for	fostering	global	leaders,	etc.	Among	these,	our	school	belongs	to	the	international	high	school	
category,	so	students	can	attend	classes	that	focus	on	some	specialized	subjects	such	as	international	law,	
international	politics,	and	international	economy	unlike	other	high	schools	in	Korea.	One	class	lasts	50	mi-
nutes,	and	there	is	a	10-minute	break	between	classes.	At	12:50	p.m.,	the	time	that	every	student	waits	for	
begins:	LUNCH	TIME!	In	addition	to	having	lunch,	students	can	spend	their	time	doing	whatever	they	want	
for	an	hour,	such	as	playing	soccer	in	the	playground	or	taking	a	walk	around	the	school.	And	from	1:50	p.m.	
to	4:40	p.m.,	students	need	to	attend	classes	again.

At	5	p.m.,	after	all	 classes	are	over,	 students	clean	up	 their	 seats	and	 the	classroom	students	 in.	Regular	
schools	have	option	to	return	home	after	five	o’clock,	or	go	to	an	academy	to	conduct	supplementary	classes.	
However,	because	our	school	values	group	life	such	as	living	in	a	dormitory,	we	have	to	stay	at	school.	Until	
10	p.m.,	we	can	do	some	extra-curricular	activities	aside	from	studying.	First,	students	can	participate	in	the	
after-school	class	program	which	includes	classes,	such	as	badminton,	zumba	dance,	English	chit-chatting,	
writing,	and	geography.	In	addition,	there	are	many	kinds	of	school	clubs	that	students	can	take	part	in:	the	
Musical	club	‘MPAC’,	the	drama	club	KIRINA,	the	orchestra	club	‘LARGO’,	the	advertising	club	‘AD-LI-
VE’,	the	global	issue	club	‘SCOPE’,	the	human	rights	club	‘EVIP’,	the	broadcasting	club	‘VOX	HUMANA’,	
etc.	Once	a	month,	three	hours	are	given	for	club	activities.	However,	to	supplement	for	a	lack	of	time	and	
finalize	activities,	students	usually	have	meetings	meeting	after	classes	are	over.

Starting	at	10	p.m.,	students	have	to	stay	in	their	dormitory	rooms.	Four	roommates	are	randomly	selected	
and	share	a	room	for	half	a	year.	Until	1:30	a.m.,	students	are	free	to	use	their	time,	and	usually	choose	to	do	
things	like	studying	for	exams	or	doing	school	assignments.	At	1:30	a.m.,	the	lights	in	the	dormitory	are	all	
turned	off,	and	the	daily	routine	of	the	busy	students	at	Goyang	Global	High	School	is	over.
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According	to	the	OECD	(PISA	
2015)	results,	South	Korea	has	
maintained	 its	 top	 tier	 in	 ter-
ms	 of	 students’	 academic	 per-
formance	 for	 about	 15	 years.	
However,	there	are	also	several	
essential	problems	with	Korean	
education:	 comprehensive	 stu-
dent	division	and	hothousing.

There	 are	 four	major	 types	 of	
college	 admissions	 in	 Korea:	
evaluation	 through	 grades,	
comprehensive	 student	 divisi-
on,	 essays	 and	 special	 talents.	
Among	 these,	 the	 comprehen-
sive	 student	division	 type	pro-
duces	 different	 results	 for	 the	
college	 entrance	 examination	
depending	on	the	economic	sta-
tues	and/or	the	information	gat-
hering	 capabilities	 of	 parents.	
Furthermore,	 critics	 say	 this	
causes	 too	 much	 private	 edu-
cation	 because	 students	 have	
to	 do	 many	 activities	 such	 as	
reading	books	and	volunteering	
to	make	systematic	student	 re-
cords	documents.	According	to	
a	Korean	 civic	 groups’	 survey	
that	 targeted	 24,912	 Korean	

students,	 parents,	 and	 teachers,	
over	 88%	 of	 the	 respondents	
(86.7%	 of	 the	 students,	 85.3%	
of	the	parents	and	92.5%	of	the	
teachers)	said	they	felt	burdened	
by	 extracurricular	 activities.	 In	
addition,	 more	 than	 300	 cases	
of	 unauthorized	 correction	 or	
fabrication	 of	 student	 records	
documents	 have	 been	 exposed	
in	the	past	three	years.	It	causes	
teachers	 to	work	more	 heavily,	
and	 pressures	 teachers	 to	 pri-
oritize	 students’	 qualifications	
for	college	entrance	rather	than	
developing	students’	growth.	In	
response,	 the	 public	 has	 been	
clamoring	 for	 students	 to	 be	
judged	 on	 a	 consistent	 basis.	
To	 regain	 the	 mental	 well-be-
ing	 and	 composure	 of	 Korean	
youth,	innovative	and	advanced	
education	 policies	 are	 urgently	
needed.	

Furthermore,	 the	 problem	 of	
private	 education,	 hothousing,	
is	 that	 it	 undermines	 the	 edu-
cational	 growth	 of	 students.	
Students	 require	 the	 following	
method	of	 studying.	First,	 they	

need	to	understand	what	the	prob-
lem	 is.	 Second,	 students	 should	
find	 a	way	 to	 settle	 or	 solve	 the	
problem.	Third,	they	should	solve	
the	problem	within	their	capabili-
ties.	Fourth,	students	should	have	
a	 sense	 of	 accomplishment.	And	
fifth,	 they	must	 confront	 a	 prob-
lem	with	improved	skills.	Howe-
ver,	 because	 of	 the	 adoption	 of	
the	cramming	method	of	teaching	
from	 a	 young	 age,	 hothousing	
makes	 students	 skip	 those	 steps.	
As	a	result,	students	are	promoted	
to	 higher	 schools	 without	 suffi-
cient	experience.	In	order	to	deter	
people	 from	 hothousing,	Korean	
government	has	 lowered	 the	dif-
ficulty	 level	 of	 the	 CSAT	 (Col-
lege	Scholastic	Ability	Test)	 and	
enforced	 laws	 restricting	 acade-
mies.	Nevertheless,	it	is	still	hard	
to	regulate.	To	solve	the	problem	
of	 private	 education	 in	 essence,	
changes	 in	 citizens’	 perceptions	
of	education	should	also	be	con-
sidered	critical.

The Problem of Korean Education
Seoljune Kim, Taegeun Kim Goyang Global High School
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Turkey	and	South	Korea	have	developed	and	maintained	friendly	relations	over	the	years.	Here,	we	will	look	at	the	
changes	in	the	relationship,	starting	with	Turkey’s	military	support	in	the	1950s,	which	had	a	greate	influence	on	it.

 The Major Diplomatic Relations Between South Korea and Turkey

As	of	2019,	Turkey	and	South	Korea	have	had	diplomatic	relations	for	62	years.	“Brother	Country”	is	commonly	
used	to	express	the	relationship	between	Turkey	and	Korea.	Historically,	the	relations	between	Turkey	and	South	
Korea	can	be	traced	to	ancient	periods	when	Goguryeo	was	allied	with	Gokturks.	The	ties	between	Turkey	and	
South	Korea	strengthened	in	1950.	In	1950	when	the	Korean	war	broke	out,	Turkey	made	the	decision	to	dispatch	
troops	to	South	Korea	and	Turkey	joined	the	Korean	War	to	support	South	Korea.	This	contributed	to	the	strengthe-
ning	of	the	bilateral	ties.	In	1957,	Korea	and	Turkey	formally	established	diplomatic	relations	and	set	up	an	embassy	
of	the	Republic	of	Korea	in	Turkey.	In	1972,	Turkey	set	up	an	embassy	of	the	Republic	of	Turkey	in	Korea.	The	
president	of	Turkey,	Kenan	Evren,	and	the	prime	minister	of	Turkey,	Yildirim	Akbulut	visited	South	Korea	in	1982	
and	1991.	The	president	of	Korea,	Roh	Moo-Hyun	and	Lee	Myung-Bak	visited	Turkey	in	2005	and	2012.
 

Social and Economic Cooperation Between Turkey and South Korea

The	two	countries	are	strengthening	their	smooth	cooperation	through	visits	by	high-level	officials.	Also,	Turkey	
actively	supports	South	Korea’s	positions	on	international	stages,	such	as	at	the	UN	and	at	the	IAEA,	and	main-
tains	cooperative	relations.	In	addition	to	these	political	exchanges,	the	two	countries	continued	their	social	and	
economic	cooperation	through	the	signing	of	the	Korea-Turkey	FTA.	First,	in	the	Korea-Turkey	FTA,	the	Basic	
Agreement	and	Agreement	on	the	Commodity	Sector	was	signed	in	2012	and	the	Service	Agreement	and	the	Invest-
ment	Agreement	in	2015	followed.	Moreover,	South	Korean	companies	are	increasingly	participating	in	large-scale	
projects	in	Turkey	in	line	with	the	trend	of	expanding	infrastructure	based	on	the	Turkish	government’s	Vision	2023	
Plan.	The	companies	are	positively	contributing	to	Turkey’s	and	Korea’s	economy	by	carrying	out	health	and	ener-
gy	infrastructure	projects	as	well	as	transportation	infrastructure	projects	within	Turkey.
 

Cultural and Academic Exchanges Between the Two Countries

Cultural	and	academic	exchanges	between	Turkey	and	Korea	began	after	the	Korean	War.	If	we	look	at	the	acade-
mic	exchanges,	many	Korean	students	are	currently	studying	in	Turkish	schools	thanks	to	the	selection	of	scholar-
ship	students	by	the	Korean	government	and	the	revitalization	of	sisterhood	relations.	Five	universities,	including	
Ankara	University	and	Hankook	Foreign	Language	University,	have	connected.	In	addition,	the	International	Insti-
tute	for	Education	Promotion	is	inviting	Turkish	students	to	Korea.	And	the	Korea	Foundation	supports	two	Turkish	
universities	in	studying	Hangeul.	There	is	also	an	ongoing	cultural	exchange	between	Turkey	and	South	Korea.	
Turkish	Radio	and	Television	Corporation	have	steadily	been	airing	Korean	TV	shows	and	movies.	In	2007,	Turkey	
also	held	a	special	exhibition	of	Korean	films	at	a	festival	to	celebrate	the	50th	anniversary	of	diplomatic	relations.	
Through	these	various	efforts,	people’s	awareness	of	Korean	dramas	and	movies	is	rising,	so	the	Istanbul	and	An-
kara	film	festivals	screen	Korean	films	every	year.	Many	dramas	are	also	popular.	‘Dae	Jang-Geum’	and	‘One	Sided	
Inner	Circle’	received	high	ratings.

The Relationship between Turkey and South Korea Before and
After Turkey’s Human Support in 1950
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the	 world,	 and	 not	 only	 for	
their	own	country.	We	should	
remember	 that	 without	 the-
ir	 dedication	 at	 the	 time,	 we	
would	not	have	been	here	to-
day,	and	we	should	be	grateful	
for	their	courage	and	the	sac-
rifice	they	made	under	the	ext-
reme	tension	of	that	time.	Tur-
key’s	Korea	Park	is	a	Korean	
War	memorial	park	located	in	
Ankara	which	was	established	
to	honor	Turkish	soldiers	who	
fought	and	sacrificed	 their	 li-
ves	in	the	Korean	War.	There	
is	 a	 monument	 made	 by	 the	
Korean	 government	 in	 1973	
to	mark	 the	 50th	 anniversary	
of	the	founding	of	the	Turkish	
Republic.	 The	 monument	 is	
inscribed	 with	 a	 list	 of	 Tur-
kish	soldiers	who	were	killed	
in	 action.	 If	Turkish	 students	
have	 a	 chance,	we	hope	 they	
visit	that	site	in	the	near	future.

D o	you	know	what	happened	in	1950?	Have	
you	ever	seen

the	movie	“Ayla:	The	Daughter	of	War”?		The	
story	in	this	movie	is	based	on	a	touching	true	
story	of	a	Turkish	soldier	and	a	young	girl	who	
became	 an	 orphan	 because	 of	 the	Korean	war	
in	 June	 of	 1950.	They	met	 60	 years	 later	 and	
passed	the	national	boundary	together.	Actually,	
this	movie	was	released	in	2017	in	Turkey	and	
it	was	very	well	received	with	more	than	5	mil-
lion	viewers	and	ranked	6th	on	the	accumulated	
number	of	moviegoers	that	saw	the	movie.	So,	
what	kind	of	footprints	did	Turkish	soldiers	le-
ave	in	Korea	during	the	Korean	War	in	1950?	

Turkey	 ente-
red	 the	 Ko-
rean	 War	 as	
a	 member	 of	
the	UN.	 	Ac-
cording	 to	
the	 National	

Archives	 of	 Korea,	 about	 15,000	Turkish	 sol-
diers	fought	in	the	Korean	War,	and	721	of	them	
were	killed	in	action	and	2,493	were	wounded.	
However,	the	exact	number	of	Turkish	soldiers	
and	 the	 information	 about	 their	 military	 acti-
vities	is	insufficient.	At	first,	Turkey	was	neut-
ral,	but	it	turned	to	a	pro-Western	policy	when	
it	 joined	the	coalition	at	 the	end	of	World	War	
II.	Right	 after	 the	 invasion	 from	North	Korea,	
Turkey	sent	about	4,500	soldiers	to	help	South	
Korea	in	enforcing	the	military	assistance	of	the	
United	 Nations	 resolution	 towards	 South	 Ko-
rea.	Turkish	 troops	 fought	 a	battle	 in	 the	 right	
wing	of	 the	2nd	U.S.	 Infantry	Division	during	
the	Chinese	army’s	November	offensive,	which	
killed	many	people.	Turkish	troops	played	a	role	

The Significant Support of Turkey During the Korean War
Sion Kim, Seunghyo Shin Goyal Global High School
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in	 replenishing	 losses	 in	 the	
Battle	 of	 Gunuri.	 They	 also	
acted	 in	 the	 U.S.	 military’s	
Wolfhound	operation	and	 the	
Thunderbolt	operation,	inclu-
ding	the	battle	of	Surisan	and	
Gimliangjang	 which	 resulted	
in	 10	 times	 more	 casualties	
to	 the	enemy	 than	 their	own.	
However,	the	biggest	problem	
the	Turkish	military	had	in	its	
joint	operation	with	U.S.	for-
ces	at	that	time	was	language	
communication.	 Insufficient	
interpretation,	 a	 continuation	
of	 rapid	 changes	 in	 the	 situ-
ation,	 and	 unfamiliar	 foreign	
countries	 and	 terrains	 caused	
difficulties	 in	 distinguishing	
South	Korean	and	North	Ko-
rean	 soldiers	 which	 created	
heavy	losses.	

We	must	 not	 forget	 our	 gra-
titude	 for	 the	 dedication	 and	
sacrifice	 of	 the	Turkish	 vete-
rans	who	fought	 for	peace	 in	
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BORA BÜYÜKSİVRİ: 19 Mayıs bizim için yeni bir 
başlangıç demek. Siz 19 Mayıs’ı nasıl tanımlarsınız?

NİLGÜN ÇELEBİ: 19	Mayıs	yalnızca	bir	savaş	değil-
dir.	Bu	bir	ülke	kurma,	toplum	yaratma	mücadelesidir.

19	Mayıs’ta,	Atatürk’ü	 Samsun’da	 karşılarken	 halk,	
orada	bulunan	bir	 İngiliz	muhabir	 İngiltere’ye	diyor	
ki	:	“Buradaki	topluluk	bir	millet	olmaktan	ziyade	bir	
etnik	grup	topluluğu	gibi	bir	etnik	ders	malzemesi	ola-
bilir	 ancak.	Bu	 gruptan	 bir	millet	 olmaz.”	Ama	 işte	
Atatürk	 hepsini	 yanılttı.	 Malum	Anadolu	 çok	 fazla	
uygarlığın	geçtiği	ve	27	etnik	gruptan	insanın	yaşadı-
ğı	bir	toprak.	Dolayısıyla	bu	toprakta	bir	millet	yarat-
mak	çok	büyük	bir	başarıydı,	bunu	sağladı.	Ben	böyle	
görüyorum	19	Mayıs’ı.	Bütün	dünyaya	örnek	olarak	
görüyorum.

İDİL KRALOĞLU:	Evet,	 gerçekten	de	 19	Mayıs	 ile	
başlayan	mücadele	 tam	bir	 zaferle	 sonuçlandı.	Çün-
kü	dediğiniz	gibi	hem	biz	emperyalist	devletlere	kar-
şı	 verdiğimiz	 savaşı	 kazanmış	 olduk	 hem	 de	 bunun	
yanında	 demokrasiyi	 ve	 devrimleri	 kazanmış	 olduk.	
Baktığımızda	bu	mücadeleden	hepimiz	etkilendik	ve	
sonucunda	herkes	kendi	açısından	dersler	çıkardı.	As-
lında	bizim	merak	ettiğimiz	şeylerden	biri	de	bu.

Siz 19 Mayıs mücadelesinden ne gibi dersler çıkarttınız 
ve bu mücadelenin sizin düşünce hayatınıza ne gibi et-
kileri oldu?

NİLGÜN ÇELEBİ: Tabii,	benim	dönemim	özellikle	etkilen-
di.	Çünkü	benim	dedem	Balkan	Harbi’nden	itibaren	bütün	
savaşları	yaşamış	bir	 insan.	Balkan	Harbi,	 I.Dünya	savaşı	
arkasından	Milli	 Mücadele…	 Hepsini	 bizzat	 yaşamış	 bir	
kişi	olarak	bize	aktardı.	Babam	 ise	 tam	bir	“Cumhuriyet”	
çocuğudur.	Köyde	doğup	büyüyüp	daha	sonra	İstanbul	Tek-
nik	Üniversitesi	Elektrik	Fakültesini	bitirme	başarısını	gös-
teren	nesildendir.	Bizlere	de	 tabii	ki	 aktarıldı	bu	değerler.	
Dolayısıyla	özellikle	19	Mayıs’ı	gençlere	armağan	etmiş	ol-
ması	Atatürk’ün,	benim	için	çok	önemli,	büyük	bi	değer	ve	
büyük	bir	gösterge.	Bence;	Atatürk,	gençlik	enerjisini	milli	
mücadelenin	asıl	kaynağı	olarak	gördü	ve	onu	gençlere	ar-
mağan	etti.	Ben	de	gençlerden	çok	ümitliyim.	Yani	Türkiye	
Cumhuriyeti’ni	 daha	 yüzlerce	 yıl	 gençlerin	 yürüteceğini,	
sonsuza	kadar	var	edeceğini	düşünüyorum.

BORA BÜYÜKSİVRİ:	Şöyle	bir	etrafa	baktığımda	TED	öğ-
rencilerinin	birçok	eseri	olduğunu	görüyorum.	Muhtemelen	
siz	de	bu	eserlere	baktığınızda	gençlere	olan	bahsettiğiniz	
ümidi	ve	güveni	görüyorsunuzdur.

Röportaj
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NİLGÜN ÇELEBİ:	Gerçekten	de	öyle.	Ben	de	TED	me-
zunuyum,	kardeşim	de.	Hatta	orada	 fotoğraflarımız	var	
ikimizin	de	Ankara	Koleji	formalarıyla.	Hem	okulumu-
zun	doksan	yıllık	geçmişi	hem	“Cumhuriyet”	imizin	yani	
Millî	Mücadele’mizin	başlangıcından	beri	yüz	yıllık	geç-
mişi	hem	de	biliyorsunuz	önümüzde	2020’de	23	Nisanın	
100.yılını	kutlayacağız,	2023’te	Cumhuriyet’imizin	100.
yıl	 dönümünü	 kutlayacağız	 ve	 daha	 yüzlerce	 yıl	 böyle	
gideceğini	 umuyorum.	 Çok	 seviyorum	 bu	 çalışmaların	
içinde	 oturmayı.	 Bu	 çalışmalar,	 içimdeki	 umudun	 diri	
kalmasını	sağlıyor.

BORA BÜYÜKSİVRİ:	 Siz	de	bir	TED	mezunu	olduğu-
nuzu	 	 belirttiniz.	 Okulumuz	 Millî	 bayramları	 kutlama	
konusunda	 çok	 hassas.	 Milli	 bayramları	 tam	 gününde	
kutluyoruz	 ve	 kutlamalar	 gerçekten	 izleyiciler	 tarafın-
dan	beğeniliyor,	bunlar	için	çok	büyük	çaba	sarf	ediliyor.	
Peki,	bunun	önemi	nedir	sizce?	TED milli bayram kut-
lamaları konusunda neden bu kadar hassas?

NİLGÜN ÇELEBİ: Yani,	bayram	kutlamaları	aslında	mil-
letleri	bir	arada	tutan	unsurdur.	Özellikle	millî	bayramlar;	
bizim	milli	duygularımızı	yaşatmamızı,	birbirimize	bağ-
lılığımızı	sağlayan	unsurlar.	Dolayısıyla,	hak	edildiği	gibi	
kutlanmalı.	Hele	ki	bizimki	gibi	okullarda,	yani	 seçkin	
öğrenci	ve	bireyler	yetiştiren	okullarda	çok	farklı	olmalı	
bu	kutlamalar	diye	düşünüyorum.	TED’in	de	çok	önem	
verdiği	bir	şey	bu.	Geçen	yıl	23	Nisan’da	Ankara’da	bü-
tün	TED	okullarının	katılımıyla	biliyorsunuz	çok	büyük	
bir	kutlama	oldu.	Bunlar	işte	insanlarda	umudu	yaşatan	
törenlerdir.	Yani,	birlikteliği,	yalnız	olmama	duygusunu,	
aidiyet	duygusunu	yaratan	törenler	bence.

İDİL KRALOĞLU: Bayram	 birlikteliğinden	 bahsetmiş-
ken	de	araya	özel	bir	soru	sıkıştırmak	istedim.	Dediğiniz	
gibi	bu	tarz	milli	bayramlar	toplumu	birbirine	bağlıyor,	
o	coşkuyu	ve	sevinci	hep	beraber	yaşamalarını	sağlıyor.	
Ben de merak ediyorum. Acaba sizin arkadaşlarınızla 
beraber geçirdiğiniz, çok emek verdiğiniz, hiç unutama-
dığınız bir kutlama anınız oldu mu?

NİLGÜN ÇELEBİ:	Ben	yedi	yaşında	“Ankara	Radyosu	
Çocuk	 Korosu”nda	 şarkı	 söylemeye	 başladım.	 Çocuk-
luğumdan	itibaren	bütün	bayram	törenleri	bizim	için	bir	
konser	 demekti.	Hem	 radyo	 evinde	 kayıt	 yapmak	 hem	
de	dış	mekanlarda	konserler	vermek	demekti.	Daha	son-
ra,	devlet	operasında	yirmi	dört	sene	şarkı	söyledim	ve	
o	 dönemde	 de	 biz	 bütün	 bayramlarda	 marşları	 seslen-
dirdik.	Bir	de	biliyorsunuz	opera	koroları	çok	büyük	ses	
çıkaran	korolardır.	 (Gülüyor)	Açık	alanlarda	yaptığımız	

konserleri	hiç	unutamam.	Özellikle	senfoni	orkestrası	
veya	opera	orkestrası	eşliğinde.	Çünkü	gerçekten	çok	
coşkulu	oluyor.	Ankara’da	özellikle	Anıtpark’ta	her	19	
Mayıs’ta	her	29	Ekim’de	bunu	yapardık.	Bir	keresin-
de	de	Anıtkabir’de	 yaptık	 ve	 gerçekten	muazzam	bir	
kalabalık	vardı.	Yani	zaten	Anıtkabir’deki	kutlamaları	
hiç	unutamam.	Ne	zaman	fırsat	bulsam	gitmeye	çalı-
şıyorum.	Evvelki	yıl	2017’de	19	Mayıs’ta	Atatürk’ün	
Selanik’teki	evini	ziyaret	edebilme	fır-	satı	buldum.	O	
kadar	duygulandım	ki	 çok	kalabalıktı,	 çok	 insan	gel-
mişti	ziyarete.	Benim	de	baba	tarafım	oradan	göçmen.	
O	yüzden	çok	heyecanlanmıştım.

BORA BÜYÜKSİVRİ:Aslında	bayramlar	gerçekten	de	
tam	bir	aile	ortamı	yaratıyor.	Ve	biz	de	bu	okula	başla-
dığımızdan	bu	yana	“TED	bir	ailedir.”	cümlesini	sık	sık	
duyduk	hala	da	duyuyoruz.	Sizin	bu	konu	hakkındaki	
düşüncelerinizi	merak	ediyorum.	Siz eski arkadaşla-
rınızla hala görüşüyor musunuz, sizce TED gerçek-
ten bir aile mi yaratıyor?

NİLGÜN ÇELEBİ:	Ben	şimdi	röportajın	bitiminde	size	
bir	dergi	vereceğim.	Bu,	benim	kendi	hazırladığım	bir	
dergi.	Bu,	 İlkokuldaki	sınıf	arkadaşlarımdan	ulaşabil-
diklerimizin	 hepsiyle	 (yani	 biz	 kırk	 dört	 öğrenciydik		
üçü	vefat	etti	ve	kalanlardan	da	yirmi	dört	tanesine	ula-
şabildik.)	birleşip	hazırladığımız	bir	dergi.	Biz	o	zaman	
ne	yapıyorduk,	şimdi	ne	durumdayız,	ne	işlerle	uğraşı-
yoruz,	çocuğumuz	var	mı,	torunumuz	var	mı	gibi	bütün	
bilgileri	içeren	bir	dergi	hazırladım.	Geçmiş	yıllardaki	
fotoğraflarımız	 taa	 ilkokuldaki,	 sonraki	yıllardaki	bu-
luşmalarımızın	fotoğraflarını	içeriyordu.	O	kadar	güzel	
bir	şey	oldu	ki.	
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Sonra	onu	 ilkokul	öğretmenime	götürdüm.	Aklıma	gel-
dikçe	 duygulanıyorum	 çünkü	 ilkokul	 öğretmenim	 dok-
san	 iki	yaşında.	Dergiyi	ona	götürdüğümde	şöyle	dedi:	
“Ben	 hep	 düşünüyordum	 ve	 Tanrı’ya	 soruyordum	 ben	
niye	bu	kadar	uzun	yaşadım	diye.	Meğerse	bunu	göre-
cekmişim.”	Benim	 için	 çok	duygulu	bir	 andı.	Yani	öğ-
retmenimi	de	arkadaşlarımı	da	hala	görüyorum.	Bu	ha-
kikaten	müthiş	bir	bağlılık.	Bir	de	şöyle	bir	şey	oluyor:	
Mesela	daha	yeni,	yine	balo	oldu.	Ben	TED’in	lisesinden	
mezun	olalı	bu	sene	tam	kırk	beş	yıl	oldu	ve	daha	yeni	
kuru	 fasulye	günü	oldu.	Gidemedim	ama	birçok	 fotoğ-
raf	geldi	ve	çok	seviniyorum	o	fotoğrafları	gördükçe.	Var	
olan	bu	bağlılık,	beni	çok	umutlandırıyor.	Bu	ülkede	hala	
önemli	bir	aile	yaşıyor	ki	o	aile	yüksek	kültürlü	insanlar	
yetiştirmeyi	 amaçlıyor	ve	bu	 çok	önemli.	Çok	önemsi-
yorum	bunu.	Evet,	maalesef	bu	sene	gidemedim	ama	her	
sene	 toplanılıyor.	 özellikle	 kırk,	 kırk	 beş,	 ellinci	 yıllar	
kutlanılıyor.	İnşallah	sizlere	de	nasip	olsun.	Sizler	mezun	
olurken	şimdiki		onuncu	sınıflarımızın	mezun	olmasıyla	
biz	mezunlar	derneğimizi	kuracağız	inşallah.	Hem	kendi	
mezunlarımızı	hem	de	Kocaeli’nde	yaşayan	bütün	TED	
mezunlarını	 bir	 araya	 getirmeyi	 hedefliyoruz.	 İşte	 me-
zunlar	derneğiyle	başlıyor	zaten	bu	iş.

İDİL KRALOĞLU:	 Biz	 de	 aslında	 arkadaşlar	 arasında	
bunu	 sık	 sık	 konuşuyoruz.	On	yıl	 sonra	 ne	 olacak,	 ha-
yatlarımızda	neler	değişecek	ve	birbirimizden	kopmama-
mız	gerektiği	gibi	gibi.	Biz	de	aslında	“TED	bir	ailedir”	
ruhunu	yaşatmak	istiyoruz.	Çünkü	büyüklerimiz	hep	li-
senin	ne	kadar	 farklı	 olduğundan	ve	 lisede	geçirdikleri	
zamanın	ne	kadar	 farklı	olduğundan	bahse-	derler.	 	Bu	
anıları	yaşatmak	gerçekten	çok	güzel	bir	şey	bana	göre.	
Biz	de	dediğim	gibi	şimdiden	ileride	ne	zaman	buluşuruz	
hayalleri	kurmaya	başladık	bile.	Bu	konuyla	bağlayabi-
leceğim	bir	soru	daha	sormak	istiyorum.	Bize buradan 
mezun olduktan sonra üniversite ve iş hayatımız için 
verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Çünkü önümüze 
kesinlikle birçok engel çıkacak ve eminim siz de bir-
çok engelle yüzleşmek durumunda kalmışsınızdır.

NİLGÜN ÇELEBİ:	Tabii	öncelikle	şöyle	bir	şey	olacak	
üniversiteye	gittiğinizde:	Hemen	birbirinizi	bulacaksınız.	
Evet,	önünüze	engeller	çıkacak.	Ancak	siz	yine	de	bu	ül-
kedeki	birçok	öğrenciye	göre	çok	daha	kolay	aşacaksınız	
o	engelleri.	Çünkü	öyle	yetiştiniz,	öyle	yetişmektesiniz.	
Buradan	 mezun	 olduktan	 yıllar	 sonra	 karılaştığınızda	

yine	kaldığınız	yerden	devam	edebileceksiniz.	En	et-
kili	olay	bu	bence.	Sanki	hiç	ayrılmamış	gibi	yıllarca	
görüşmeyip	 sonra	 karşılaşınca	 “nerede	 kalmıştık”	 di-
yerek	devam	etmek	muhteşem	bir	şey	birincisi.	İkinci-
si:	Tabii	sizi	daha	zor	koşullar	bekliyor.	Çünkü	bizim	
zamanımızda	daha	kolaydı.	İyi	okul	mezunları	hemen	
iş	 bulurlardı.	Mesela	 ben	TED’den	 sonra	 	ODTÜ’de	
Mimarlık	Fakültesi	şehir	planlama	okudum.	Mezun	ol-
duktan	hemen	üç	ay	sonra	işe	girdim!	Yani	hayatımda	
yaz	tatilleri	dışında	hiçbir	boşluk	yok!	İlkokula	başla-
dığım	1963	yılından	beri	ya	okula	gidiyorum	ya	çalı-
şıyorum.	Hiçbir	boşluğum	olmadan	sürdü.	Ama	şunu	
düşünüyorum:	Bekleyen	tüm	zorluklara	rağmen	hayat	
size	daha	kolay	gelecek.	Çünkü	onları	aşmak	için	ye-
tiştiriliyorsunuz.

BORA BÜYÜKSİVRİ: Dediğiniz	 gibi	 biz	 burada	özel	
bir	eğitim	alıyoruz.	Bu	eğitim	de	yanında	bir	beklenti	
getiriyor.	Atatürk	gibi	sizin	de	bizden	bazı	beklentileri-
niz	vardır.	Çünkü	biz	buradan	mezun	olduğumuzda	bu	
ülkeye	bir	şeyler	katmak,	ülkeyi	muasır	medeniyetler	
seviyesine	 çıkarmak	 adına	 çalışmamız	 gerekiyor.	 Bi-
zim	motivasyon	 kaynağımız	 bu	 olmalı.	Sizin bizden 
beklentileriniz nelerdir?

NİLGÜN ÇELEBİ: Ben	 tabii	çok	büyük	bir	heyecan-
la	 2021	 yılını	 bekliyorum.	Çünkü	 o	 sene	 biz	 ilk	 lise	
mezunlarımızı	 vereceğiz.	Ve	 sizlerin	 üniversiteye	 gi-
riş	 sonuçlarınızı,	 nere-	 lere	 gideceğinizi,	 nerelere	 da-
ğılacağınızı	çok	merak	ediyorum.	Şöyle	bir	beklentim	
var:	Nereye	giderseniz	gidin	benim	hep	tanımladığım	
şey,	seçkin	 insan	olmak.	Seçkin	 insan	olmak;	katiyen	
asil	soydan	gelmeyi,	zengin	olmayı	gerektirmez.	Seç-
kin	insan	olmak;	iyi	yetişmiş	olmayı,	görgülü	olmayı,	
şımarık	 olmamayı	 gerektirir.	 Bize	TED’de	 hep	 şöyle	
derlerdi:	“Dışarda	da	hareketlerinize	dikkat	edin	çünkü	
siz	TED’lisiniz.”	“Aaa	şuna	bak,	TED	Koleji’nin	öğ-	
rencisi	ne	kadar	çirkin	davrandı!”	demesinler	diye	bize	
hep	tembih	ederlerdi.	Sizler	zaten	öyle	yetişiyorsunuz	
ve	ben	eminim	ki	nereye	giderseniz	gidin	bir	kere	üni-
versiteden	önce	lise	mezuniyetinizi	söyleyecek-	siniz.	
TED	 mezunuyum	 diyeceksiniz.	 İkincisi	 de	 mutlaka	
başarılı	 olacaksınız.	Çünkü	 bakış	 açınız	 güzel.	 Zaten		
Atatürk’ün	 arkasından	 gittikten	 sonra,	 yanılma	 ihti-
maliniz	yok.	Ben	böyle	düşünüyorum.	Biz	çünkü	hep	
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onun	 ilkelerinin	 peşinden	 gittik.	
Özellikle	 cumhuriyetçilik	 ve	 laik-
lik	en	önemli	ilkeleri.	Bunların	pe-
şini	hiç	bırakmadık.	Bir	sürü	zorluk	
oldu	hayatımızda	ama	hiç	de	umut-
suzluğa	 kapılmadık.	 Söylüyorum,	
sizin	hayatınızda	daha	da	zorluklar	
olacak.	Hayat	 giderek	 kolaylaşmı-
yor,	zorlaşıyor	maalesef.	Ama	yine	
de	siz	çok	iyi	olacaksınız.

İDİL KRALOĞLU:	İzin	verirseniz,	
benim	açımdan	çok	önemli	bir	baş-
ka	 konuyla	 ilgili	 bir	 soru	 sormak	
istiyorum.	Ben,	 sizin	gibi	Cumhu-
riyet	 kadınlarını	 örnek	 alarak	 bü-
yüyorum,	 yetiştiriliyorum.	 Sizin	
gittiğiniz	yoldan	yürüyüp	daha	ile-
riye	 gidebilmek	 için	 çalışıyorum.
Arkadaşlarım	 da	 öyle.	 Atatürk’ün	
de	 her	 zaman	 kadının	 toplumdaki	
yerini	 güçlendirmek	 adına	 çabala-
dığını,	kadına	verdiği	önemi	ve	ya-
pılan	devrimleri	hepimiz	biliyoruz.
Bizim sizi örnek aldığımız gibi 
sizin de örnek aldığınız bir Cum-
huriyet kadını, bir aydın var mı?

NİLGÜN ÇELEBİ: Bir	kere;	bütün	
öğretmenlerimize,	 eğitim	 yönetici-
lerimize,	 hocalarıma	 da	 anlatıyo-
rum:	Onlar	 bizim	 bu	 ilkeleri	 takip	
etmemizde	 bize	 çok	 büyük	 destek	
ve	 örnek	 oldular.	Ama	 benim	 için	
idol	 diyebileceğim	 Cumhuriyet	
kadını	 Türkan	 Saylan’dır.	 Hayatı	
boyunca	 yapmış,	 yaratmış	 olduğu	
her	şey	yani	onun	kültürü,	gerçek-	
ten	 çok	 ibretlik	 bir	 kültür.	 Hayatı	
çok	 ibretlik	 bir	 hayat.O,	 kendini	
insanlığa,	 topluma	 ve	 bu	 ülkenin	
iyi	 olmasına	 adamış	 bir	 insan.	 İyi	
ki	 vardı,	 iyi	 ki	 öyle	 bir	 örneğimiz	
vardı.	 Ama	 dediğim	 gibi	 benim	
bütün	kadın	öğretmenlerim	ve	etra-
fımdaki	kadınların	hepsi	benim	için	
bir	 idol	 diyebilirim.	Mesela	benim	
babaannem	1902	doğumluydu.	Ta-
bii	 ki	 Selanik’ten	 Türkiye’ye	 göç	
ederken	 bayağı	 çarşafla	 gelmişler	
yani.	Fakat	kafası	 çok	aydınlık	bir	
insandı.	Ve	sonra	zaten	burada	her	
şey	değişti.	Onlar	da	çağdaş	olmak	
üzere	çok	çaba	sarf	ettiler.	Alışmış	
oldukları	bütün	şeyleri	geride	bıra-

karak	daha	çağdaş	olmaya,	aydın	ve	
aydınlık	 olmaya	 doğru	 yürüdüler	
büyük	bir	gayretle.	Yani	babaannem	
dahil	hepsi	benim	için	çok	özel			ve	
güzel	örneklerdir.	Tabii	ki	kadınlar	
çok	 önemli.	 Çünkü	 kadınlar	 anne.	
Çünkü	çocukların	yetişmesinde	ka-
dınların	çok	çok	önemli	bir	rolü	var.	
Muhakkak	ki	erkeklerle	omuz	omu-
za	 yürüyor	 bu	 iş.	 Ama	 bireylerin	
yetişmesinde	ve	özellikle	toplumun	
topyekûn	 gelişmesinde	 kadınların	
rolü	çok	önemli.
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