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İNSANOĞLUNUN	ÖZENSİZLİĞİ	VE	DÜŞÜNCESİZLİĞİ	YÜZÜNDEN

DÜNYAMIZI	VE	ÜLKEMİZİ	BÜYÜK	BİR	SU	KRİZİ	BEKLİYOR

Şunu	çok	iyi	bilmemiz	gerekir	ki;	su,	sürdürülebilir	sosyo-ekonomik	kalkınma,	enerji	ve	yiyecek	üretimi	bakımından	insan	

neslinin	devamı	için	hayatî	öneme	sahip	bir	ihtiyaç.	Fakat	maalesef	bol	bulunca	kıymetini	bilmiyoruz.	Banyoda	su	ısınsın	

diye	boşa	akıttığımız	sular,	dişimizi	fırçalarken	veya	tıraş	olurken	açık	bıraktığımız	musluk,	bahçe	sulamada	kullandığımız	

tatlı	sular,	vs.	vs.	Aslında	kâğıtları	boşa	harcamak,	gerekmediği	halde	ışıkları	açık	bırakıp	elektriği	boşa	harcamak	ve	buna	

benzer	pek	çok	konuda	da	savurganlıklarımız	var	ama	bugünkü	konumuz	su.	Benim	Annem	1939	Erzincan	depremzedesi	

bir	kadın	ve	bize,	bir	gün	birdenbire	her	şeyimizi	kaybedebileceğimizi	daima	hatırlatır.	Hiçbir	şeyi	ziyan	ziyan	etmez,	cimri	

değildir	ama	her	şeyin	kıymetini	bilir.	Örneğin,	sebze	yıkadığımız	suları	çiçeklere	dökmeyi,	çamaşırın	son	suyuyla	balkon	

yıkayıp,	temizlik	yapmayı	ondan	öğrenmişimdir.	Bunlar	Annemin	geri	kazanım	yöntemleriydi.	

Biliyorsunuz	artık	su	kaynakları	kıt	olan	ülkelerde	yağmur	sularını	biriktirip	kullanıyor	insanlar.	Hatta	temiz	suya	ulaşamadık-

ları	için	pis	sularla	görüyorlar	ihtiyaçlarını	ve	tabii	ki	bunun	sonucunda;	21.	yüzyılda	halâ	kolera,	tifo	ve	benzeri	hastalıklar-

dan	çoğunluğu	henüz	çocuk	olan	milyonlarca	insan	ölüyor	dünyamızda.	Çok	değil,	2025’te	dünya	nüfusunun	üçte	ikisinin	

su	kısıtlamalarıyla	karşı	karşıya	kalacağını	söylüyor	bilim	adamları.	Bu	nedenle	hepimiz	suyu	kullanırken	çok	daha	dikkatli	

olmalı,	bunun	yaşamımızda	bir	lüks	olduğunu	hiç	aklımızdan	çıkarmamalıyız.	

Dünya	Doğal	Hayatı	Koruma	Vakfının	araştırmalarına	göre	içtiğimiz,	banyo	yaptığımız,	tarım	alanlarını	suladığımız	tatlı	su	

kaynağı	inanamayacağımız	kadar	kıt.	Biz	gezegenimizin	%70’inin	su	olduğunu	zannediyoruz	ama	bu	suyun	sadece	%3’ü	

tatlı	su	ve	bunun	da	üçte	ikisi	buzullarda	saklı.	Sonuç	olarak	dünyamızdaki	suyun	sadece	%1’i	tatlı	su.

Okulumuzun	Lise	öğrencileri,	Kore’deki	kardeş	okul	Goyang	Global	High	School	ile	birlikte	bu	yıl	çevrimiçi	bir	Su	Zirvesi	

düzenlediler.	Bu	kadar	kritik	bir	konuda	çözüm	arayışlarına	ortak	bir	proje	ile	katkıda	bulundukları	ve	farkındalık	yarattıkları	

için	ben	kendilerine	çok	teşekkür	ediyorum.	Z	kuşağının	önceki	kuşaklardan	çok	daha	bilinçli	davranacağına	inanıyorum.	

Umarım	hep	birlikte	güzel	günler	görürüz,	motorları	maviliklere	süreriz…

Nilgün ÇELEBİ
TED Kocaeli Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü

KURUCU TEMSİLCİSİ VE GENEL MÜDÜR MESAJI
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Değerli	Okuyucular,

“Başarılı	 Yaşamlar	 TED	 ile	 Başlar!”	 sloganı	 ile	 başladığımız	 2020-2021	 öğretim	 yılında	 pek	 çok	 başarıya	 imza	 attık.												

Başarıya	 	 	giden	yolun,	kendimizi	 iyi	 tanımaktan,	sınırlarımızı	ve	 ihtiyaçlarımızı	bilmekten,	yaşam	boyu	öğrenmeyi	 ilke	

edinerek	yetkinliklerimizi	geliştirmekten	ve	her	 işte	yapabileceğimizin	en	iyisini	yapmaktan	geçtiğini	hep	birlikte	tecrübe	

ettik.		Öğrencilerimize	öğrenme	yolculuklarında	rehber	olduk.	Öğrencilerimizin	kendilerini	geliştirebilecekleri	platformları	

eğitimimizin	içeriklerine	dahil	ettik.	Dört	yıl	önce	başlayan	ortaöğretim	maratonunu	bu	yıl	tamamlayan	12.	sınıflarımızı	mezun	

ederek,	yeni	yaşamlarına	uğurladık.	TED’li	mezunlarımız,	TED	Kocaeli	Koleji	Ailesinden	aldıkları	kültürü	yeni	yaşamlarında	

kullanmaya	devam	edecekler.	Aramıza	yeni	katılacak	olan	TED’li	gençlerimizi	ailemizi	da-ha	da	genişletmek	için	heyecanla	

bekliyoruz.	

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:

Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına    

Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır

Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana.

                                                                                                     Ataol Behramoğlu

Şairin	de	dediği	gibi	son	bir	buçuk	yıldır	yaşadıklarımızdan	çok	şey	öğrendik.	Alışkanlıklarımız,	önceliklerimiz,	öğrenme	

ortamımız	değişti.	Adaptasyon	becerisi	güçlü	olan	öğrencilerimiz	tüm	fırsatları	değerlendirip	ulusal	ve	uluslararası	çevrim	

içi	platformlarda	yarışma,	seminer,	konferans	ve	sertifika	programlarına	katıldılar.	

Öğrenmenin	yeri,	zamanı	ve	yaşının	olmadığını	TED	Kocaeli	Koleji	Ailesi	olarak	biliyoruz	ve	eğitim	felsefemizi	bu	zemin	

üzerinde	daha	da	güçlendiriyoruz.

Pruva	Dergimizin	 ikinci	sayısı,	2020-2021	öğretim	yılında	öğrencilerimizin	ve	öğretmenlerimizin	bir	yıl	boyunca	yapmış	

olduğu	çalışmaları	içermektedir.	Keyifle	okumanızı	dileriz.	

Hatice ESER
TED Kocaeli Koleji Lise Müdürü

Nilgün ÇELEBİ
TED Kocaeli Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü

LİSE MÜDÜRÜNÜN MESAJIKURUCU TEMSİLCİSİ VE GENEL MÜDÜR MESAJI
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EDİTÖRDEN...
Zeynep SANDIK
Son yıllarda giderek artan kuraklık ve günlük kaygılarımızdan biri haline gelen küresel su kriziyle ilgili harekete geçmemiz 
gerektiğini hissediyoruz. Ama nasıl? “Su yaşamdır” sözü basmakalıp bir söz olarak kulaklarımızda sık sık çınlasa da medyadan 
duyduğumuz kuraklık uyarısı veya kuraklığa bağlı tarımsal sorun haberlerinin kaygı düzeyimizi arttırmanın ötesine geçmedi-
ğini fark ettik.  
Biz öğrenciler olarak örneğin; suyun değerini gerçekten biliyor muyuz yoksa suyu rahatça harcayıp israf mı ediyoruz? Bu 
sorularla ve sorunlarımıza çözüm üretme gayesiyle yola çıktık. Röportajlar yaptık, araştırdık, okuduk, posterler hazırladık ve 
son olarak da büyük bir etkinlikle yıl boyu süren çalışmalarımızı taçlandırdık. 

Bu çalışmalardan çıkardığımız en önemli sonuçlardan biri: Dr. Akgün İlhan ile 
yaptığımız röportajda kendisinin de dediği gibi: “Bir şeye ne kadar çabuk ve 
emeksiz erişebilirsek; onu o kadar rahat harcıyoruz ve bir tüketim malzemesine 
dönüşüyor. Suyun sadece ekonomik değil; ekolojik ve toplumsal bir bedelinin 
de olduğunu bilsek ve bu bedeli hepimizin ödediğini bilsek musluğu açarken 
daha dikkatli düşünürüz.’’ Biz suyu her açtığımızda bize gelene kadar hangi 
yollardan geçtiğinin üzerinde düşünmeli ve yokluğuyla yaratacağı zarar kaste-
diliyor yaratacağı zararının ne kadar büyük olacağını aklımızdan çıkarmamalıyız. Suyun da biz insanlar gibi bir geçmişi ve 
geleceği vardır. Dünyanın oluşumundan bu yana dünyanın tatlı su kaynaklarının miktarında bir değişiklik olmadı ancak artan 
nüfus ve sanayileşme beraberinde sularımızın kirlenmesine ve kişi başına düşen su miktarının azalmasına yol açtı. İçtiğimiz 
bir bardak kahvenin, belki yarısını yemediğimiz bir elmanın bize ulaşana dek ne kadar suya mal olduğunu aklımızdan çıkar-
mamak, yani bilinçli tüketim sorunların çözümünün ilk adımı belki de.
Suları israf etmemeye özendiğimiz kadar temiz kalmasını sağlamaya da özenmeliyiz. Öyle ki hepimizin de aşina olduğu Mar-
mara’daki müsilaj sorunun bilinen en büyük sebeplerinden biri de kirliliktir. Denizlerimizi ve tatlı su kaynaklarımızı temiz 
tutmak özen gösterdiği bir konu olmalı. Bu noktada ülkenin su sıkıntısıyla ilgili politikaları çok kritiktir. Sayın Dursun Yıldız 
ile yapmış olduğumuz röportajda da vurgulandığı üzere, kamu ve özel sektör bu konuda birbirleriyle uyum ve belli bir düzen 
doğrultusunda çalışmalıdırlar. 
Su sıkıntısı her geçen gün belli ülkelerin sorunu olmak yerine, herkesi ilgilendiren bir sorun olmaktadır. Dolayısıyla bu sıkın-
tıya küresel açıdan yaklaşabilmek kıymetlidir. Bu doğrultuda da okulumuz TED Kocaeli Koleji Lisesi ile Güney Kore’deki 
kardeş okulumuz Goyang Global High School ile değerli Dr. Akgün İlhan’ın da katılımıyla bir “Su Zirvesi” düzenledik. Bu 
zirvede problemin ne kadar ciddi ve herkesi ilgilendirdiğini bir kez daha vurgulayarak çeşitli çözüm önerilerinde bulunduk. 
Biz TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi öğrencileri olarak küresel su kriziyle ilgili yürüttüğümüz çalışmalarla bilgi sahibi 
olduk ve her geçen gün daha da bilgilenmeye devam ediyoruz. Daha yolun başındayız. Eski bir söz vardır: “Su kadar ömrün 
olsun” biri size su ikram ettiğinde cevaben söylenirmiş. Bu sözü yeniden gerçekçi yapabilmek elimizde. Suyumuzu mutlaka 
koruyacağız!
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Dr. Akgün İlhan ile Röportaj
1996’da “Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü”nden mezun olduktan sonra, “Eğitim Programları 
ve Öğretim Bölümü”nde yüksek lisans yaptınız. Ardından 2003’te İsveç Enstitüsü bursu kazanarak 
Lund Üniversitesinde “Uluslararası Çevre Bilimi” alanında yüksek lisans yaptınız. “Peyzaj Mimarlığı 
Bölümü”nden, akademiden çevre bilimi alanına varan bu yolculuğu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Daldan daldan atladığım uzun bir yolculuktu. Önce peyzaj mimarlarlığı okudum, ondan sonra eğitim programları 
ve öğretim bölümünde program geliştirmeci olmaya kalkıştım sonra da çevre bilimlerinde master ve doktora 
yaptım. Daldan daldan dala atlıyorsun diye kızıyordum kendime. Sonra fark ettim ki hepsi aynı ağacın dalları 
imiş. Sonuçta hepsinde de doğaya bütünlükçü bir bakış açısı var. Hep doğa üzerinden giden, hep doğayı konu 
alan bölümlerdi. Sonrasında öğrendiklerimi insanlara nasıl aktarırım diye düşündüm ve böylece alanımı daha 
da genişlettim, çevre bilimleriyle daha fazla ilgilenmek istediğim için İsveç’teki Lund Üniversitesine gittim. 
Daha sonra aynı alanda doktorayı Barcelona’da yaptım. Döndüğümde ise öğrendiklerimi insanlara aktarmak 
için Su Hakkı Kampanyasında altı sene çalıştım. İnsanın suya erişim hakkının ne demek olduğunu, bunu inşa 
edebilmek için suyun da var olma hakkını korumak gerektiğini anlattım. Su hakkının; önce suyun korunması, 
sonrasında suyun kullanımının tartışılması anlamına geldiğini anlatmaya çalıştım. Çünkü suyu korumadan suya 
erişimden bahsetmek mümkün değildir. Sonuç olarak olması gereken bir yolculuktu, benim yolculuğum böy-
leydi. Doğa ağacının dallarında ordan oraya atlayıp öğrendiğimi, öğrendikçe öğrettiğimi gördüm. Aslında bir su 
damlası gibiydim. Nasıl su geçtiği yerlerden kendisine bir şeyler katıyorsa, insanlar da öyledir. Nerelerden ne 
öğreniyorlarsa, kimlerle karşılaşıyorlarsa, hangi yerlerde yaşıyorlarsa, bir parça kendilerine alıyorlar ve gittikleri 
yerlere taşıyorlar. Benim yaşadıklarım da bir damla suyun yolculuğu gibiydi. Bakalım bu damla bundan sonra 
nereye gidecek, denize varacabilecek mi?

Etkilenerek okuduğumuz “Su Politikasına Doğru: Su Yönetimi, Alternatifler ve Öneriler” kitabını yazdınız. 

Şu anda Boğaziçi Üniversitesinde “Çevre ve Turizm” ve “Çevresel ve Sosyal Perspektiflerden Sürdürül-

ebilirlik” konulu dersler veriyorsunuz. “Su Hakkı” radyo programının ve İstanbul Açık Radyo’da devam 

eden “Sudan Gelen” programlarının yapımcısısınız.

Su politikaları ve çevreyle ilgili çalışmalarda bu denli aktif olmanızın sebebi nedir? Size bu kadar önemli 

işlerde bulunmanızı sağlayan, “Ben de bu dünyanın içinde olduğu savaşın bir parçası olmalıyım.” dedirten 

ilham kaynağınız nereden geliyor?

İlham kaynağım suyun kendisi. Ancak su dediğimde 

sadece bilimsel formülünden bahsetmiyorum. Suyun 

içinde iki hidrojen bir oksijen atomundan çok daha fazlası 

var, geçtiği yerlerden kendine kattıkları aslında suyu su 

yapıyor. Eğer kirli yerlerden geçiyorsa kirlilik; temiz yer-

lerden geçiyorsa da temizlik, besin ve bereket taşıyor. 

O nedenle su bana iyi yerlerden geçme ilhamı verdi. 
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Ben de su gibi olmak istedim. Madem su meselesi üzerine çalışacağım, o zaman benim de su gibi olmam 

lazım. Çalıştığım, savunduğum şey olmam lazım diye yola çıktım. Zaman içinde bu düşünce daha da gelişti. 
Yaptığım çalışmalarımı yaparken hep suyu anlatmayı, suyun sayısız yüzünü öğretmeyi hedefledim. Su ko-
nusunda başka çalışmalar yapan diğer isimlerle, bir açıdan başka su damlalarıyla bir araya gelip önce bir 
nehre, sonrasında denize varmaya çalışıyorum.

Bu denli aktif olmamı sağlayan unsur da suyun aktifliği. Çünkü su hiçbir zaman yerinde durmaz, sürekli 
hareket halindedir ve bir döngünün parçasıdır. Bu döngüsellik de bana ilham vermiştir. Su aynı zamanda bir 
ayna görevi görüyor, temiz yerlerdeki su temiz, kirli yerlerdeki su kirli oluyor. Bu da suyla çalışmayı sevme-

min başka bir nedeni. Suya bakıyorum ve su olmak istiyorum diyebiliriz.

“Yeni Bir Su Politikasına Doğru” kitabınızdaki “Ne su sadece sudur, ne de su sorunu sadece su so-
runudur.” sözlerinizle de belirttiğiniz üzere suyun her varlıkla bir bağlantısı vardır. Peki, su bu ka-
dar dünyanın merkezindeyken insanların ve hükümetlerin bu su sıkıntısını yeterince önemsememesi 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

2030 Kalkınma Planı’nın altıncı maddesinde “Dünyadaki herkes suya ve sanitasyona erişebilecek” deniyor. 
Yani 2030 yılında susuz, kanalizasyonsuz insan kalmayacak deniyor ancak bu hedefe dokuz sene kalmasına 
rağmen dünyanın iki milyarlık nüfusu içme suyuna ulaşamıyor. Dünya nüfusunun çeyreğinden daha fazlası 
içmeye bile su bulamazken bizim milenyum amaçları veya kalkınma planında su konusunda başarılı 
olmadığımızı kabul etmemiz lazım. Bunun nedeni ise kesinlikle teknoloji eksikliği değil. Suyun herkese 
eriştirilmesi ve suyun sürdürülebilirliğinin sağlanması için yeterli teknoloji bulunuyor. Bunu sağlamak için 
bir miktar para gerekiyor ancak bahsedilen miktar büyük bir miktar değil. Dünyanın silahlanmaya harcadığı 
miktarın yüzde altısı ile tüm dünyanın su sorunu çözülebilir. Buna rağmen bu sorun çözülmüyor. Bunun 
sebebi bence, her şeyden önce su sorununun yoksul ülkelerin sorunun olarak görülmesi. Dolayısıyla zengin 
dünya bu sorunda ilgilenmiyor. Ancak iklim değişikliği ile ülkenin ekonomisine bakılmaksızın su sorunu or-
taya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz on sene içerisinde bazı ülkelerde çok ciddi su krizleri yaşandı. Artık kabul 
etmemiz lazım ki su krizi yalnızca yoksul ülkelerin meselesi değil, iklim değişikliği ile birlikte ekonomik 
krizlerle birlikte artık zengin ülkelerin yoksul kesimlerini de etkileyen bir sorun haline geldi. Bir sonraki 
aşamada herkesin sorunu haline gelecektir ve hatta gelecek nesilleri etkileyecektir. Çünkü dünyada maalesef 
gelecek nesillere bırakılacak su kaynağı neredeyse yok denecek kadar azaldı. 

Bir algı yanlışı olduğunu düşünüyorum. İnsanların su sorununu yoksulların sorunu olarak görerek kendile-
rini ilgilendirmediğini düşünmesi bu sorunun göz ardı edilmesine neden oluyor. Bu sorunun çözülmesi için 
kararlı olmak gerekiyor ve yanlış algının önüne geçilmeli. Bu dünyada, bu gemide, hepimizin hayatı birbirine 
bağlı; benim sorunum değil demek sorunu yalnızca ötelemek anlamına geliyor. Aynı zamanda su krizi o kadar 
çok dile getirildi ki artık insanlar tarafından kanıksandı. Çok fazla önemsenmiyor, diğer krizlerin yanında 
unutuluyor. Son yıllarda gerçekleşen krizden sonra insanların kafasında eskimiş olabilir ancak su krizi hala 
büyüyerek devam ediyor. Sonuç olarak bu sorunu çözebilmenin yolu krizlerin, insanların yaşamlarının iç 

içe geçmiş olduğunu kabullenmek. Birbiriyle bağlantılı, katman katman olmuş krizleri bir tanesini dışarıda 

bırakarak veya sadece bir tanesine odaklanarak çözemeyiz. Bu yüzden de çevresel adalet perspektifi çok 
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önemli, benim sorunum değil denilen şeyler aslında eninde sonunda hepimizin sorunu olacak. Dünyanın tek 

ve hepimizin ortak evi olduğunu unutmamalıyız.

Su politikaları konusunda Türkiye’nin güncel ve önü-

müzdeki yıllardaki konumu hakkındaki düşünceleriniz 
neler? “Tarım ve Orman Bakanı olsanız ne yapardınız?

Su kaynakları bakımından ne fakir ne de zengin bir ülkeyiz. 
121 milyar metreküp suyumuz var, yıllık olarak. Bu suyun 
84 milyona böldüğümüzde yaklaşık olarak 1340 çıkıyor kişi 
başı. Bu sonuç bizim su stresi altında bir ülke olduğumuzu 

gösteriyor. Türkiye’de şu anda yaşanan bir su krizi var zaten. Şu anda su fakiri değiliz ancak bu yolda hızlı bir 
şekilde ilerliyoruz. Nüfus 112 milyona ulaştığında, elbetteki iklim değişikliği nedeniyle azalan su kaynakları 
sayılmazsa, 2050 yılında su fakiri ülke kriterine gireceğiz. Bunu yaşamamak için iklim

değişikliğini azaltıcı birtakım önlemler alırdım, örneğin; yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, termik san-
trallerin kapatılması...  

Ve bunun dışında elimizde olan suyu en iyi şekilde kullanarak su tasarrufunu sağlardım. Yani tarımda, sanay-
ide ve kentlerde su tasarrufu yapılacak şekilde politikalar geliştirip bunları hayata geçirirdim. Bunun için ne 
gerekiyorsa, nasıl eğitimler verilmesi isteniyorsa hepsini yapardım. Tarımda, sanayide, kentlerde su tasarrufu 
nedir peki? Ülkemizde ne kadar su talebi varsa o kadar su arzı yaratmaya çalışıyoruz. Örneğin İstanbul’da 

nüfus artıyor, buna bağlı olarak da su talebi artıyor. Biz ise buna yeni bir baraj yaparak çözüm bulmaya 

çalışıyoruz.

Halbuki bizim çözüm yolumuz iklim değişikliği 

çağında nasıl su tasarrufu yapabileceğimiz olmalı. 

Sadece buna odaklanmamız lazım. Artık iklim 

değişikliği çağında suyu hem tasarruflu hem de 

kullandığımız suyu dönüştürerek yeniden 

kullanmalıyız.

İnsanların algısını değiştirmek için de MEB ile 

çalışırdım. Bir de bireylerin su tüketimi sadece 

musluk suyu ile sınırlı değil. Kullandığımız her 

ürün, aldığımız her hizmet aslında bir su kullanımı. Bu yüzden de her şeyin su ayak izini bilerek almak, 

ona göre tüketmek su tasarrufu açısından oldukça önemli. Bunun bir de tarım ayağı var. Ülkemizdeki su 

tüketiminin %77’si tarım için kullanılıyor. Fazla sayıda yanlış sulama politikaları var. Buharlaşmanın fazla 

olduğu sulama teknikleri israfa neden oluyor. Böyle sulama yöntemlerinden vazgeçilmesi, sulama yöntem-

lerinde tasarruflu olunması gerekiyor. Aynı zamanda fazla su istemeyen bitkileri yetiştirerek de su tasarrufu 

sağlanabilir. Sanayide ise suyun tekrar tekrar, döngüsel olarak kullanılmasını sağlamak gerek. Bu uygulamalar 

ülkemizin su israfını önleyerek tasarrufu sağlayabilir.
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Son dönemlerde artan deniz salyaları hakkındaki düşünceleriniz neler?

Deniz salyası fitoplanktonlardan oluşuyor. Fitoplanktonların sayısının artması demek, doğrudan deniz kirliliğinin 

artması demek. Düzgün bir arıtma sistemi olmadığından, Marmara Denizine aşırı azot(N) ve fosfor(P) geçişi oluy-

or. Azot ve fosfor tarım ürünleri gibi pek çok canlının gübresi olduğu gibi fitoplanktonların da gübresi. Dolayısıyla 

arıtmadığımız sularla birlikte, deniz bitkisi olarak düşünebileceğimiz fitoplanktonları gübreleyerek arttırıyor.

Yıllardır Marmara’nın derin denizine iyi bir arıtmadan geçmemiş; kentlerden, sanayiden, tarım alanlarından gelen 

atık suları(azot ve fosfor kaynağı) derin deniz deşarjı ile bırakılıyor.

Marmara bu derin deşarj işlemini daha fazla kaldıramaz. Bu paspasın altına kirleri süpürmeye benziyor. Güncel 

olan bu seferki müsilaj patlaması ilk Çanakkale’de sonra İstanbul’a yayıldı. Görüldüğü gibi sorun çözülmedikçe 

nasıl da büyüyor. Doğru düzgün bir arıtma tüm Marmara için yapılmazsa, deniz salyası sorunu devam edecek ve 

Marmara ölü bir denize dönüşecek. Sadece suları iyi arıtmak değil, suyun sıcaklığının artmasının da sebebi olan 

iklim değişikliği konusunda da çalışmalar yapılması gerekiyor. İklim değişikliğinin azaltılması için çok büyük 

politik değişimler hayata geçirilmeli. Kentleşme, tarım, enerji alanlarındaki politikalarının iklim değişikliğini 

azaltıcı yönde değişmesi lazım. Özet olarak, hem de arıtma hem de iklim değişikliği konusunda ciddi adımların 

atılması acilen gerekmekte.

Su hakkında kurulan çevreci örgütleri yeterli görüyor musunuz, sizce bu tür örgütler amacını gerçekleştirebiliyor 
mu yoksa bu bir pazarlama politikası mı?

Su Hakkı konusu 2000’li yılların başından itibaren dile getirilmeye başlanılıyor. Dünyada bu konuyla ilgili çalışan 
pek çok kurum var, Türkiye’de “Su Hakkı” konusunda çalışan sadece -benim de içinde bulunduğum- Su Hakkı 
kampanyası vardı. Elbette bir derneğin olması yeterli değil ama çok gerekli. Dünyada da keşke daha çok dernek, 
kuruluş bu konuda çalışsa. Şu anki çalışmalar yeterli değil. Pazarlama taktiği olduğunu hiç düşünmüyorum ama 
elbette ki bunu kötüye kullanan insanlar da var. Mesela suyu kirleten bir işletmenin başında bir insan çıkıp “Su bir 
insan hakkıdır” diyor. Bunu söylemek ayrı, hayata geçirmek ayrı bir şey. O yüzden bir reklam politikası olduğunu 
düşünmüyorum. Su hakkı çok önemli ve gerekli bir kavram. Ama tabii ki insanlar kendi niyetine göre istediği 
şekilde kullanabilir, tüm kavramlarda olduğu gibi. Bir insan o kavramı kirletti diye o kavramdan vazgeçmemek 
lazım. 

Su kaynaklarını istedikleri kadar tüketen kişilerin bu zihniyete 
sahip olmalarının altında yatan sebepler nelerdir?

Bir şeye ne kadar çabuk ve emeksiz erişebilirsek; onu o kadar 
rahat harcıyoruz ve bir tüketim malzemesine dönüşüyor. Suyun 
sadece ekonomik değil; ekolojik ve toplumsal bir bedelinin de 
olduğunu bilsek ve bu bedeli hepimizin ödediğini bilsek musluğu 
açarken daha dikkatli düşünürüz. Özet olarak, bence tükettiğimiz 
şeyden kopmuş olmamızla alakalı.
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Son olarak biz de TED Kocaeli Koleji öğrencileri olarak dünyamızın içinde bulunduğu küresel su sıkıntısının 
farkındayız. Eğer tekrar yirmi yaşınızda olsaydınız neyi farklı yapardınız ve bundan yola çıkarak biz gençlere 
su sıkıntısı ile mücadele hakkında önerileriniz var mı?

20 yaşında olsaydım yapacağım şeyi, şimdi de yapıyorum. O zamanda da, bu yola giden önemli şeyler yaptığıma 
inanıyorum. Dediğim gibi aynı ağacın dalları, başka bir dalda gezinirken başka bir şey öğrendim. 

Doğanın ne kadar katmanlı ve her şeyin ne kadar ilişki içinde olduğunu Peyzaj Mimarlığı bölümünde gördüm. 
İspanya, Fransa, Norveç, İsveç’te yaşadım ve bu ülkelerin suyla ilişkilerinin nasıl olduğunu gördüm. Bu yüzden 
farklı bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Size önerim şöyle olur; su nedir, nerededir, suyun rengi nedir, suyun 
içinde sadece H2O mu vardır başka şeyler de var mıdır, ne kadar su vardır, biz neden suya ihtiyaç duyuyoruz gibi 
temel soruları tekrar sormak gerekiyor. Bu sorulardan hareket ederek bu konularda farkındalık yaratıcı küçük 
küçük kampanyalar düzenlenebilir. Mesela insanlar matara kullanmak yerine plastik su şişeleri kullanıyor, siz 
de “Mataramı Yanımda Taşıyorum” gibi küçük görünen bir kampanyayla ve bu kampayayı neden yapmanızın 
gerektiğini, amaçlarınızı güzel bir şekilde aktararak kampanya yürütebilirsiniz. Okul kampüsü aslında çok güzel 
bir laboratuvar, sokakta bir şey denemeden önce okulunuzda bunu deneyip tepkileri görebilirsiniz, okulda her-
kese açık bir ekip kurabilirsiniz. Yani kampüsünüzden başlayıp somut olarak neleri değiştirebiliriz diye bu sosyal 
öğrenme laboratuvarını iyi kullanın.

Dr. Akgün İlhan Kimdir?
Akgün İlhan lisans eğitimi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj 

Mimarlığı’nda yaptı (1996). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Programları bölü-

münde (2002) ve İsveç Enstitüsü bursu ile Lund Üniversitesi Uluslararası 
Çevre Bilimi (2005) ana bilim dallarında yüksek lisanslarını tamamlayan 
İlhan, Katalan Hükümeti bursu ile Barselona Otonom Üniversitesi (UAB) 
Çevre Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü’nde (ICTA) Çevre Bilimleri’nde 
başladığı doktora programını bitirdi (2010). Aynı dönemde (2005-2008) 
Avrupa Birliği fonlu Bütünleşik Sürdürülebilirlik Değerlendirme Yöntem ve 
Araçları (MATISSE) adlı projede araştırma görevlisi olarak çalıştı. İspanya’da 
Eco-union adlı STK’da profesyonellere yönelik eğitim programları da veren 
İlhan (2006-2009), Türkiye’ye döndüğünde Su Hakkı Kampanyası’nda 
çalıştı (2012-2018). 2017 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Turizm 
İşletmeciliği bölümünde “Çevre ve Turizm” ve “Çevresel ve Sosyal Perspektiflerden Sürdürülebilirlik”adlı der-
sler veren İlhan’ın çeşitli dergi ve kitaplarda su krizi ve iklim değişikliği üzerine yazıları bulunmaktadır.
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Dursun Yıldız ile Röportaj
1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun olduktan sonra DSİ Genel Müdürlüğünde 

çalışmaya başladınız. Kariyerinizin başından şu ana kadar olan süreci değerlendirdiğinizde Türkiye’nin 

su politikaları ile ilgili gelişmeler, değişimler nelerdir?

Türkiye’nin su yönetimi ve su politikaları çok başlı çok parçalı ve koordinasyon eksikliği içinde idi. Bunun 

ortadan kaldırılabilmesi için yapılan çalışmalar 2010 yılından bu yana hızlandı,Yasal,kurumsal bazı düzenle-

meler yapıldı. Havza ölçeğinde planlar hazırlandı. Türkiyenin Ulusal Su Planı ortaya çıktı. Su Yasası taslağı 

hazırlandı. Şimdi sıra bunların uygulamasına geldi.

İnşaat mühendisliğinden su politikaları kısmına olan geçişinizi nasıl yorumlarsınız? Bu süreç sizin için 

nasıl bir süreçti?

İTÜ İnşaat Fakültesinde mezuniyet öncesi bitirme ödevimi Su Yapıları Kürsüsünden aldım ve o dönemde 

kartları delgi makinaları ile delerek bilgisayarda bir program geliştirmek üzere çalışmıştım. O çalışmanın ver-

ilerini toplarken su kurum ve kuruluşları ile bağlantılarım arttı. Daha sonra da aynı tarihlerde giriş sınavını 

kazandığım Karayolları Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü arasında tercihimi DSİ’den yana yaptım.

Bugün bunun doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum.

Sizin de yazılarınızda belirttiğiniz üzere yeraltı suları konusunda hem dünyaya hem de ülkemiz Türkiye’ye 

ciddi problemler yaklaşmaktadır. Giderek artan nüfusla birlikte Türkiye’nin su fakiri bir ülke olması 

an meselesidir. Bu artan nüfusa karşı, yeraltı sularını nasıl koruyabilir, ülkemizi ve dünyamızı içinde 

bulunduğu bu krizden nasıl kurtarabiliriz?

Dünyanın oluşumundan bu yana dünyanın tatlısı kaynaklarının miktarında kayda değer bir değişiklik olmadı. 

Bu nedenle nüfus arttıkça kişi başına düşen su miktarı azalıyor. Bu doğru. Hem dünyanın belirli bölgelerinde 

hem de ülkemizde, su üzerindeki nüfus artışı, kirlilik, kentlere göç ve iklim değişikliği baskılarının arttığı 

da doğru.Bu baskılar özellikle stratejik kaynaklar olan yeraltısuyu kaynakları konusunda ülkelerin daha has-

sas davranmasına neden oluyor. Ülkeler iklim değişikliği baskısı altında bu kaynaklarını stratejik su rezervi 

olarak korumak ve çok dikkatli kullanmak istiyorlar. Bizim de kentlerimizin içme ve kullanma sularının yarısı 

yeraltısularından karşılanıyor.

Yeraltısularının seviyelerinin düşmesi veya kirlenmeleri durumunda bunun çözüm uzun zaman alıyor ve 

çok maliyetli oluyor. Bu nedenle kalite ve miktar açısından korunmaları gerekiyor. Bunun için toprak 

ve su kaynaklarımızın havza ölçeğinde yönetimine bir an önce geçmemiz ve ilgili kurumları ve denetim 

mekanizmalarını oluşturmamız gerekli.

Özellikle ruhsatsız kuyuların açılması ve bu kuyulardan tahsis edilenin dışında fazla su çekilmesinin önüne 

geçmemiz lazım. Bu süreçlerde yenilikçi politikalarla bilinçlendirme çalışmalarının yanısıra uzaktan izleme 

teknolojilerinden de yararlanmamız gerekir.
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Sizce su sıkıntısı konusunda çözüm üreten ve yöneten taraf kamu mu olmalı veya eksik kalınan yerlerde 

özel sektörle çalışmak gerekir mi?

Su hizmeti suyun toplumsal ,sürekli ve yaşamsal bir ihtiyaç olması nedeniyle bir kamu hizmetidir. Su hizmetleri 

yönetimi esas olarak kamu eliyle yapılmalıdır. Özel sektörün doğrudan yönetimine bırakılması dünyanın birçok 

yerinde ekonomik ve sosyal problemler yaratmıştır.

Ancak kamu yönetimi de su hizmetleri konusunda teknolojik gelişmelerden de faydalanarak artan baskılara yöne-

lik yenilikçi politikalar üretmek ve uygulamak zorundadır. Bu konuda gerektiğinde özel sektörle sorumluluk 

alanları çok iyi belirlenmiş Kamu-Özel Sektör İşbirliği modeli de uygulanabilir. Ülkelerin kamu hizmeti anlayışı 

sosyal devlet politikaları ile genişleyip daralabilir. Ancak ülkelerin bugünkü yönetimleri su yönetiminde yeni-

likçi bir kamu yönetimi anlayışı için hazırlık yaparlarsa su hizmeti bir kamu hizmeti olarak sürer.Özel sektörün 

daha hızlı çözüm üretme ve finansman yaratma dinamiği kamusal su yönetiminin sosyal politika anlayışı ile 

çatışmadığı sürece değerlendirilebilir.

Yıllardır su sıkıntısı ve su politikalarıyla ilgili çok aktif bir şekilde yer alıyorsunuz. “Su Güvenliği 2050”, 

“Orta Asya’nın Stratejik Suları”, “Doğu Akdeniz’de Küresel Satranç”, “Şu Fırat’ın Suyu”, “Sudan 

Savaşlar”, “Osmanlıdan Bugüne Su Politikaları ve Hukuku” gibi birçok kitap; yurt içi ve yurt dışında 

yayınlanan çok sayıda bildiri, makale ve teknik rapor yazdınız. “Su Politikaları Derneği Başkanı”sınız. 

DSİ’de pek çok kademede görev yaptınız. “Türkiye Ziraatçiler Derneği” tarafından “Su Politikaları” 

üzerine yaptığınız çalışmalar sayesinde “2008 Yılı Başarı Ödülü”ne layık görüldünüz. Sizi bu denli aktif 

yapan, çalışmalarınızın temelinde yatan esas amaç nedir?

Amaç topluma karşı sorumluluk taşıyan sosyal bir varlık olarak yaşamak olmalı .Bu kapsamda meslek olarak 

seçtiğim mühendislik, çalıştığım kurum olan DSİ ve ihtisas alanı olarak seçtiği su kaynakları benim üretim moti-

vasyonumu arttıran unsurlar oldu. Mühendislik mesleği sebep sonuç araç amaç ilişkileri içinde araştırmaya yatkın 

bir meslek su kaynakları da ekonomik, ekolojik, sosyal ve uluslararası ilişkiler açılarından araştırılmaya çok uy-

gun bir alan . Bu koşullar yaşam felsefenizle de birleşince üretim kendiliğinden geliyor.

Biz insanlar olarak doğanın efendisi değiliz. Doğanın sadece bir parçasıyız ve diğer canlılarla aynı doğal çevreyi 

havzayı suyu toprağı birlikte kullanarak yaşamak zorundayız. Bu durumda doğaya saygılı bir yaşam sürmemiz 

gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağı da benim uzmanlık alanım içinde sürekli araştırılması gereken konulardan bir 

tanesini oluşturuyor.

Su sıkıntısı tüm dünyayı çok yakından ilgilendiren küresel bir sorundur ve sizce Türkiye bu küresel su 

sıkıntısını çözmek için üstüne düşeni yapıyor mu? Yakın gelecekte Türkiye’nin durumunu nasıl görüyor-

sunuz?

Özellikle iklim değişikliğinin su kaynaklarım üzerindeki etkisini dikkate aldığımızda sorunun küresel bir sorun 
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olduğunu çözümü için de tüm ülkelerim ortak bir çaba içine olması gerektiği ortaya çıkıyor. Türkiye bu konuda 

birçok anlaşmanın tarafı oldu ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyor. Türkiye 2010 yılından bu yana su 

yönetimi konusundaki çabalarını arttırdı. Kurumsal yapı,yasal ve yönetmeliksel

ihtiyaçları açısından önemli adımlar attı, havza yönetim planlarını hazırladı,Su Yasası taslağını hazırladı. Şimdi 

bunların uygulamaya geçirilmesi için son hazırlıklarını yapıyor. Bu anlamda Türkiye bu sürecin tamamlanmasında 

gecikmiş olsa bile önemli bir yol almış durumda . Ancak yine de özellikle kentsel su yönetimi altyapısı , kuraklık 

yönetimi altyapısı gibi alanlarda bazı eksiklikleri var.

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda olduğu gibi Türkiye’de de maalesef kullanılan suyun %70’ten fazlası 

tarım sektöründe bilinçsizce harcanmaktadır. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz ve önlenmesi için atılması 

gereken adımlar nelerdir?

Suyun çok önemli bir bölümü tarımsal sulamada kullanılıyor. Bu nedenle tarımsal su kullanımımızda yaratacağımız 

çok küçük bir verimlilik bile çok büyük miktarda suyu tasarruf etmemizi sağlayacaktır. Ülkemizde bu oran %73 

civarında Gelişmiş ülkelerde ise %40 a kadar çekilebiliyor. Tarımsal sulama suyunun verimli kullanılabilmesi 

öncelikle su ve toprak kaynaklarımızın nehir havzası ölçeğinde planlı, şeffaf ve su kullanıcıları ile katılımcı 

olarak yönetilmesinden geçiyor. Buna ilave olarak daha az su kullanarak ürün verimliliğini arttıran modern sula-

ma teknolojilerinin uygulanması da çok önemli. Ülkemizde sulanan arazilerin sadece %30 unda modern sulama 

sistemleri kullanılmaktadır. Bunu arttırmamız gerekli Ayrıca sulama suyunun sürdürülebilir yönetimi için tarım 

ve sulama politikalarının koordinasyon içinde olması da büyük önem taşımaktadır.

Son olarak biz de TED Kocaeli Koleji öğrencileri olarak dünyamızın içinde bulunduğu küresel su sıkıntısının 

farkındayız. Biz gençlere su sıkıntısı ile mücadele hakkında önerileriniz var mı?

Dünyamızın içinde bulunduğu sıkıntılar bu sorunların ortaya çıkarttığı sonuçlar üzerinden değil sebeplerini 

azaltmaya çalışmak üzerinden çözülür. Bu nedenle su sıkıntısı ile mücadelede öncelikle doğal çevremizi ko-

ruma bilincine sahip olmamız gerekiyor.Su kaynakları üzerinde artan baskıların azaltılmasında toplumsal bil-

incin ve duyarlılığın arttırılması da çok önemli. Benimle yaptığınız bu ropörtaj gibi bu alandaki faaliyetlerinizi 

çeşitlendirip arttırarak bu konuda katkı sağlayabilirsiniz. Ayrıca su kaynaklarının korunması doğal çevrenizin 

korunması ile başlamalıdır anlayışını yaygınlaştırabilirsiniz.
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Dursun Yıldız Kimdir?
Hidropolitik Uzmanı

İnşaat Mühendisi ve Su Politikaları Uzmanı

1958 yılında Samsun’da doğan Dursun YILDIZ, İstanbul Teknik Üni-

versitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra DSİ Genel 

Müdürlüğünde çalışmaya başladı Bu dönemde Hollanda ve ABD de 

lisansüstü mesleki teknik eğitim ve uygulama programlarına katıldı. 

ATAUM’da “AB Temel Eğitimi ve “Uluslararası İlişkiler Uzmanlık 

“Programlarını izledi. Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Strate-

jik Araştırma Merkezinde Su Politikaları alanında Yüksek Lisans 

eğitimini tamamladı.DSİ’ de Teknik Araştırma ve İçmesuyu Daire-

si Başkanlıkların da Şube Müdürlüğü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu dönem içinde 

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Stratejik Araştırma 

Merkezinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi..2007 yılında DSİ’den emekliye ayrıldı

Dursun YILDIZ Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın (UMAG Araştırmacı Gazetecilik Eğitim 

Programında Su ve Enerji Politikaları alanında 8 yıldır su ve enerji politikaları konusunda konferanslar vermek-

tedir.

TMMOB ve İnşaat Mühendisleri Odasında çeşitli dönemlerde yönetim kurulu üyeliği ve ikinci başkanlık görevler-

inde de bulunan Dursun YILDIZ ‘ın mesleki,teknik,teknopolitik ve hidropolitik alanlarında yurtiçi ve yurtdışında 

yayınlanmış çok sayıda teknik rapor ,bildiri ve makaleleri ve 12 adet rapor ve kitabı vardır.

Dursun YILDIZ Türkiye Ziraatçiler Derneği tarafından Su Politikaları konusundaki araştırmaları nedeniyle “2008 

yılı Başarı Ödülü’ne” layık görülmüştür.

Toprak su enerji çalışma grubu üyesi ve TEMA Bilim Kurulu Üyesi ,Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği 

Danışmanı,Sulama Birliği Derneği danışmanı olan Dursun YILDIZ halen kendi Mühendislik ve Müşavirlik 

firmasını yürütmektedir.
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HAYALET AVCILARI
İrem ÖNCEL

Bir çizgi film vardı, bedenlerini terk etmiş başıboş hayaletleri 
avlayan bir grup arkadaşın hikayesini anlatırdı. Bu hayaletler 
öyle sıradan şekilde dönüşmemişlerdi aslında bu hallerine. 
Hepsinin amaçsızca kendilerine ve başkalarına zarar verme-
sine neden olan bir dönüşüm biçimi vardı. Tıpkı bu hayaletlere 
benzetmişimdir bağımlı insanları. Beden ve zihinleriyle birlik-
te ruhlarını da bir bağımlılığa hapsettiklerini düşünmüş, buna 
karşı mücadele edenleri de hayalet avcısı gibi görmüşümdür. 
Ruhunu yitirmek ya da ona hükmedememek değil mi zaten 
bağımlılık dediğimiz şey? Bağımlı bir kişiyi, kontrolünü 
sağlayamadığı bir direksiyona oturtulmuş şoför gibi 
düşündüğümüzde kaza nasıl kaçınılmaz bir son ise bağımlılığın 
hangi türü olursa olsun neticede kayıp ve hüsran da kaçınılmaz 
olacaktır. “Bir kereden bir şey olmaz”, “Ben sınırlarımı biliyo-
rum”, “Duracağım yeri bilirim” gibi karşıdakini ikna söylem-

leri, cümleyi kuran kadar kandırmadı kimseyi. İşte insanı bu şekilde kendine karşı bile yalan söyletecek kadar 
zavallı yapan herhangi bir bağımlılıktan bahsediyorum. Bu, ister sigara ister uyuşturucu madde, ister alkol 
ister siber bağımlılık olsun. Bir bağımlılığın başka bir bağımlılığı doğurmasından, insanın öz saygısını yitirm-
esinden; dışarıdan görülebilir bedeni ardında yitirdiği ruhundan bahsediyorum. Oysa hep reddeden ve bağımlı 
kelimesini kendisiyle bağdaştırmaktan kaçınan ne kadar fazla hayalet var etrafta. Devletin kurumları yeni 
hayaletler olmasın diye çalışadursun, bu mücadeleyi görmezden gelip “Bana bir şey olmaz” yanılgısıyla her-
hangi bir bağımlılığın pençesine düşmüş ne çok evlat, ne çok birey var. Geleceği altından bir kementle eller-
inde tutması gereken bir nesil, o kemendi kendi boğazına dolayıp hem kendini hem ülke geleceğini nasıl da 
görünmez bir hayalete dönüştürüyor. İşte hayalet avcıları bunu yapacak. Bağımlılığı kişiselden çıkartıp ülke 
geleceği olarak gören bir kitle olarak en yakınından en uzakta olanına kadar ruhları yakalayıp sahiplerine tes-
lim edecek. Tek bağımlılığın ülkemizin geleceğine katkı sevdası olması temennisiyle…

Yeşilay’ın Düzenlediği “Sağlıklı Yaşam” İsimli Yarışma
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VATAN
Ayşe Nergis ÖZTORUN

“Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’’ dizeleriyle 

başlayan ve “Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal!’’ di-

zeleriyle son bulan “İstiklal Marşı’mız.

Her bir dizesi öylesine duygu yüklü ki bu dizeleri açıklamak için 

sayfalar dolusu yazılar yazılsa yine de şairin bizlere tek bir dizede 

verdiği mesajı veremezdi. İstiklal Marşı’mız okunduğunda 

içimizde hissettiğimiz o tarifi imkansız ürperti bunun en büyük 

kanıtıdır. Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı’mız… Şair ve 

yazdığı şiir... Eminim ki dünyada hiçbir şiir şairine bu denli 

yakışmamıştır. Birçok şiir, şairinin yaşamış olduğu olayları veya 

aşklarını anlatır. Oysaki Akif’in yazdığı şiir, bir milletin destansı 

hikayesini anlattığı gibi aynı zamanda hem kendisinin hem de 

Türk milletinin topyekün vatanına olan aşkını öylesine derin bir 

şekilde anlatmaktadır ki tüm dünya İstiklal Marşı’mızı ayakta 

alkışlamakta ve büyük bir saygıyla dinlemektedir.

Yıllar önce Almanya’da yapılan bir yarışmada 188 ülkenin milli marşını ezbere bilen İsviçreli Michael Sauser 

adlı yarışmacı, rastgele seçilen ve içinde milli marşımızın da bulunduğu marşları okumuş ancak sıra Türk Milli 

Marşı’na gelince salondaki iki bin kişiyi ayağa kalkmaya davet ederek Türk Milli Marşı’nın ayakta dinlenmesi 

gerektiğini söylemiştir. Dünyada bu gururu bize yaşatan şanlı geçmişimizle ne kadar övünsek azdır.

Tarihte kurulan birçok devlet yok olmuş ve tarih kitaplarının tozlu sayfalarında yerini almıştır. Türk milletinin 

kurduğu devletler ise yaşamış olduğu yıkımlar sonrası yeniden ayağa kalkmış, adları farklı olsa da varlığını günü-

müze kadar sürdürmüştür ve sürdürecektir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri ve Cumhuriyet’imizin ilk 

zamanlarında milletimizin varlık mücadelesi öylesine çetin geçmiştir ki verilen on binlerce şehit, bu mücadeleyi 

tarihe altın harflerle yazdırmıştır.

Varoluş için verilen bu mücadeleyi, yapılan savaşları, yokluk içinde geçen yılları ve her şeyden önemlisi Mehmet 

Akif Ersoy’un “Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar’’ dizeleriyle en güzel şekilde anlattığı marşımız, kendi-

ni medeni gören Batılıların ülkemizi işgal etmek ve paylaşmak için vahşice yaptığı saldırıların engellenip yeniden 

ayağa kalkışımızın bir simgesidir.

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’mızı yazmak için, dönemin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yarışmaya 

katılmamıştır. Yarışmaya katılan yüzlerce şairin şiiri yaşanmış onca acıyı anlatmaya ve ileriki nesillere verilecek 

mesajı iletmeye yeterli olmamıştır. O yılların edebiyatçılarından Hamdullah Suphi Tanrıöver böylesine önemli 

bir görevi ancak “Çanakkale Destanı” şiirinin yazarı Mehmet Akif Ersoy’un yazabileceğini düşünmüş ve bu 

yarışmaya katılması için kendisine teklifte bulunmuştur.
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Belki de günümüz insanın anlayamayacağı bir düşünceyle Akif bu görevi para ödülü olduğu için kabul etmemiştir. 

Daha sonra kendisi ikna edilerek bu paranın yardım kuruluşlarına dağıtılacağı sözü verilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy, Milli Marşı’mızı kağıt yokluğundan birkaç gün içinde Ankara’da bulunduğu mekanın 

duvarlarına yazarak tamamlar. Yazdığı bu şiir Türk Milletinin yaşamış olduğu acıları en derin duygularla 

anlatmaktadır. Meclise sunulan yedi şiir arasından en iyisi olarak seçilen, 10 kıtadan ve 41 mısradan oluşan İstiklal 

Marşı’mız okunmaya başlandığında tüm meclis ayağa kalkmış ve salonda bulunanlar ağlamaya başlamıştır. 12 

Mart 1921 tarihinde kabul edilen İstiklal Marşı’mız, Türk milletinin milli mücadeleye olan inancını çok daha 

ileri safhalara taşımıştır.

Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’mız için söyledikleri gerçekten çok önemlidir:

“Bini bir facia karşısında bunalan ruhların ıstıraplar içinde halas dakikalarını beklediği 
bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılmaz. 
Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri yaşmak lazım. O 
şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. 
Allah bir daha bu millete bir “İstiklal Marşı” yazdırmasın...”

Ruhun şad olsun. Türk Milleti seni asla unutmayacaktır.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Düzenlemiş Olduğu “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” İsimli Kompozisyon Yarışması
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AYDINLIK
Berrak SARAÇ

Bazı yazılanların ölümsüz olduğunu söyleriz. Bazı kelimeler 

kağıtta kalmaz. Onlar öyle bir kazınır ki havaya, toprağa , sese, 

kokuya asla tükenmezler. Ne demek tüm bunlar? Sözcükler yaşar 

mı ki?

Zifiri karanlık, göz gözü görmüyor. Ne beklenen geliyor ne de git-

mesi gereken yolda. Deniz durgun, toprak yorgun, havada ağır bir 

toz kokusu var. Hep gidilen bakkal kapalı, yollar boş, yüreklerde 

kızgın bir parça kömür. Köşedeki evin oğlu sizlere ömür. Çığlık 

çığlığa bir sessizlik var sokakta. Hani bazen yapraklar bile ağlar ya 

öyle bir sessizlik. Gözler buğulu ama yere bir damla yaş düşmemiş. 

Bedenler sokağın ortasında dimdik duruyor ama ruhları farklı 

havaları soluyor.

Kızıl bir gökyüzü bir de beyaz bulut. Güneş doğmak istemiyormuşçasına ağır ağır tırmanıyor dağları. Deniz, 

kıyıları olabildiğince hırpalıyor. Etrafta o kadar ses var ki insanoğlu neredeyse utancını duyamayacak. Ona 

rağmen hala yere düşen her bir gözyaşı dumanların içinde defalarca yankılanıyor. Yer kırmızı, gök mavi, 

havada top sesleri… Küçücük kalpler taşıyor tonlarca demirden kederi. Etrafı buz gibi bir sis kaplıyor ama 

o bile bu çirkin kini saklayamıyor dünyadan. Hep bir ağızdan ağlıyoruz. Bedenler yerde ama tek bir ruh bile 

eksilmiyor dünyadan.

Bir adam, kağıdı ve kalemi… Bir de başından beri orada olan o ışık hüzmesi… O, bitkin toprağın üstünde 

attığı her adımdan biraz daha emin, topraksa her adımıyla biraz daha iyileşiyor. Günlerden cumartesi. Kulak-

larda aynı ses, gözlerde aynı ışık. Çığlıklar da sessiz olmayacak artık. O adam ve onun ışık hüzmesi sisi alıp 

götürüyor ve yürümeye başlıyoruz. Bu sefer ışığa doğru yürüyoruz.

İşte bu yüzden evet, sözcükler yaşar. Bizle yaşar, bizi yaşar. Sadece yaşamaz, yaşatır da. Bizi yaşatır, sevgimizi 

yaşatır, hikayemizi yaşatır. En önemlisi de umudumuzu yaşatır. Canlıdırlar ve ölümsüz olanları vardır onların. 

Yitmeyecek, sönmeyecek, asla unutulmayacak sözcükler vardır ve bu sözcüklerin unutmayacağı insanlar. 

Umudumuza hayat verenler, ışığımızla hep büyüyecekler. Bizim yolumuz aydınlık, onlarınsa ışığı bol olsun.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Düzenlemiş Olduğu “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” İsimli Kompozisyon Yarışması
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YEŞİL ATEŞ
Berrak SARAÇ

Gözlerim yanıyordu. Karşımdaki manzara yalnızca çocukluğumu kül etmekle kalmıyor ciğerlerimi dolduran 

is kokusu tüm benliğimi dumanlar altına alıp her nefeste beni biraz daha tüketiyordu. İnanamıyordum. Öyle 

hatırlıyorum ki sanırım bir zaman sonra gözlerimi kapattım ama ona rağmen görmeye devam ettim alevleri. 

Yüzümü okşayan sıcak rüzgârın tenimde bıraktığı his bile hâlâ çok taze.

Ellerimi nemli toprakta gezdirirken sanki o güne dönmüştüm. Elmacık kemiklerim saatlerdir güneşin altında otur-

maktan kıpkırmızı olmuştu, başımda hafif bir ağrı vardı. İki sene önce tam da bugün burada kırmızıya boyanan 

gökyüzü şimdi apaçık gülümsüyordu bana. Parlayan bulutlara baktığımda artık saat benim için tersine dönüyordu. 

Umut koştururken arkasından bağırıyorduk:

- Umut yine düşeceksin yavaşla biraz!

Her zamanki gibi bizi dinlemiyor bahçemizin ortasına kök salmış olan büyük meşe ağacının etrafındakoşmaya 

devam ediyordu. Tek ayağının üzerinde zıpladı ve tüm gücüyle ağacın yüksek, ince dallarından birine değmeye 

çalıştı. Tabii dokuz yaşında bir çocuğun metrelerce yükseğe zıplaması imkânsızdı ama o denemekten asla 

vazgeçmiyordu. Işıl, elindeki topu Umut’a doğru fırlattığında günün geri kalanını koşturarak geçireceğimiz belli 

olmuştu. 

Küreği toprağa her daldırdığımda gözümün önüne gelen anılar netleşiyordu. Ben, Umut, Işıl, Yeşil... Dört 

yaşında okulda ilk defa karşılaştığımız an, yan yana olan evlerimizin bahçesinde oyun oynayarak geçirdiğimiz 

günler... Biz, en yakın arkadaşlarını bu denli erken bulabilen sınırlı sayıdaki şanslı insanlardandık. Tanıştığımız 

gün, her şeyimize şahit olacağını o zamandan anlamış olsak gerek, meşe ağacımıza dört yaşındaki üç çocuğun 

düşünebileceği en yaratıcı ismi bulmuştuk: Yeşil. Bizden oldukça büyük olan bu arkadaş bir anda hayatımızın 

kocaman bir parçası hâline gelmişti. Yıllarca üzülenimiz, mutlu bir haberi olanımız, sinirinden köpürenimiz 

nerede hep bildik. Çünkü Yeşil’in gövdesine yaslandığımızda kimsenin haberdar olmadığı o tanıdık dünya 

bizi sarıp sarmalar, yüreğimizi ısıtırdı. Bundandır ki küçücük bedenlerimizle onun yalnızca arkadaşları değil 

korumaları da olmuştuk. On iki yaşına geldiğimizde, karşı komşumuz Yeşil’in bakımının zor olması nedeniyle 

onu kesmek istediğini söylediğinde ertesi sabah erken bir saatte buluşup zar zor tepesine tırmanmış ve akşama 

kadar ağacımızın tepesinden inmemiştik. Ailelerimizin çabaları bile on iki yaşındaki üç çocuğun arkadaşlarını 

bırakmalarını sağlayamamıştı. Işıl’ın ayağı kayıp düşene kadar Yeşil’in tepesinden inmemiş sonrasında da has-

tanede herkesi ikna emiştik. Işıl ayağını kırmıştı belki ama biz aramızdaki bağın koparılamayacak kadar güçlü 

olduğunu o gün göstermiştik.

Elimde tuttuğum fideyi açtığım çukura nazik hamlelerle yerleştirirken fidenin çelimsiz hâline göz gezdirdim. Yıllar 

sonra dönüşeceği şeye ve onun gücüne olan inancım sonsuzdu. Gözümden dökülen yaşlara engel olamıyordum 

ama üzgün değildim. Anılarımı baştan sona aklımdan geçirirken o güne yaklaştıkça duygularımı kontrol etmek 

zorlaşıyordu. Kafamı televizyona çevirdiğimde gördüklerimle nutkum tutulmuştu. Bir insan bir insana bunu 
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nasıl yapardı? İçim içimi kemirirken evdekilerin hâlinde bir değişiklik olmadığını fark ettim. Garipsemediler.  

Alışmışlardı. Ben alışamıyordum. On sekiz yaşıma gelene kadar her gün en az bir kere bu hayal kırıklığını 

yaşamıştım ama hiç alışamamıştım. Ben de ben de çözümü yazmakta bulmuştum. Mavi, kadife kaplı defterimi 

alıp bahçeye çıkar, ellerim uyuşuncaya kadar yazardım. İçimde ne var ne yoksa kağıda dökerdim. Yine aynısını 

yaptım. Parmaklarım ağrıyana kadar yazdım. Çünkü susamazdım ama artık bağıracak gücüm de yoktu. Arada 

öğretmenlerimle sohbet ediyor rahatlıyordum ama yetmiyordu. O gün, sonunda sesim dışarıya çıkma fırsatı 

bulacaktı.

Öğretmenlerimden bir tanesi önemli bir gazetenin genç kalemlere fırsat vermek için yaptığı bir uygulamadan 

bahsetti, eğer onay alırsam ayda bir iki kere gazetede yazılarım yayımlanabilirdi. Eve gider gitmez yaptığım 

ilk iş yazılarımdan bir tanesini gazeteye göndermek oldu. Hemen ertesi gün ise olumlu yanıtı aldım bile. 

Her şey çok hızlı, çok ani, çok güzel olmuştu. Aradan bir yıl geçti. Bir yıl boyunca sorunlarımı, sorularımı, 

aklımdakileri sadece çevremdekilerle değil birçok insanla birlikte aştım. Belli bir okuyucu kitlesine ulaşmış, 

gazetede iyi bir yer edinebilmiştim. Yazdıklarımın her biri okuyucularla buluşmadan önce Umut ve Işıl ile 

buluşuyordu. Yeşil’in altında toplanıp yazılarımı değerlendiriyor ve yazdıklarım üzerinde tartışıyorduk. Bu 

küçük rutin yaptığım şeyin gözümde daha da önemli bir yere gelmesini sağlamıştı. 

26 Aralık 2018 sabahı uyandığımda her şey normaldi. Okuldan eve geldim, dinlendim, yemek yedim... Salona 

geçtiğimde televizyonda gördüğüm haberle donakaldım. Aklım almıyordu. Yavaşça koltuğa oturdum. Kanalı 

değiştirdim. Bu sefer gözlerimden akan yaşlara hâkim olamıyordum, yüreğim ağırlaşmış göğüs kafesimden 

sızmaya çalışıyordu. Kanalı değiştirdim. Burada ise gördüklerim kaskatı kesilmeme sebep olmuştu. Kanalı 

değiştiremedim. Defterimi aldığım gibi kendimi dışarı attım. Kapıdan adımımı attığımda yüzüme çarpan buz 

gibi soğuk ve burnuma gelen kar kokusu bile içeri girmemi sağlayamadı. Yeşil’in altına oturup defterimi açtım 

ve ellerim uyuşana kadar yazdım. Burnumu hissetmeyi bırakana kadar bacaklarım donana kadar yazdım. 

Soğuk ciğerlerime işlediğinde defterimi kapattım. Bir süre orada yukarı bakıp oturdum ve Yeşil’in kollarının 

gökyüzüne uzanışını seyrettim. 

Ertesi sabah erkenden Umut ve Işıl’la buluştum. Yüzüm bembeyaz olsa gerek, Umut, nasılsın diye sorarken 

cevabını çoktan bildiği aşikârdı. Bir şey demeden elimdeki defteri onlara doğru uzattığımda Işıl’ın gözleri 

endişesini ele veriyordu. Işıl yazıyı sesli bir şekilde okumaya başladığında sırtımı Yeşil’e yaslamış yere 

bakıyordum. Bir yandan da Işıl yazdıklarımı okudukça dudaklarımı onunla birlikte hareket ettiriyordum.

“Adalete sığınıyorum. Yapılan onca hatanın yükünü onun omuzlarına yüklemiyorum ve adalete sığınıyorum. 

Tüm bu haykırışların haksız olmadığını bilmeme rağmen hâlâ; bir gün olur da o parmaklıkların ardında olması 

gerekenler olur, sokakta yürürken kadın kulaklıklarının ikisini de takıp gecesinde kendi sıcak yatağında uyursa 

diye adalete sığınıyorum. Hayal bu ya; bir sabah herkes karnını doyurur, fillerin tepindiği çimlerin de hesabı 

sorulur diye adalete sığınıyorum. Bir şeyler artık insanların vicdanına dokunsun, çocuğa kalkan el bir kez de 

ipin diğer ucundan tutsun diye içimde en ufak bir şüphe bulundurmuyorum. Kimseden, hiçbir güçten, hiçbir 

yalandan korkmuyorum ve benim gibilerin çoğunlukta olduğunu biliyorum. Yattığımız yerlerden kalkmanın 

zamanının geldiğini ve ...” dedi ve durdu. Şaşkınlık dolu bakışlarını gözlerimle buluşturduktan sonra yazının 
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geri kalanına şöyle bir göz attı ve belki de ağzından dökülmesini isteyeceğim son sözleri söyledi:

- Bunu yayımlayamazsın.

Kaşlarım çatılmıştı. Tepkisine anlam veremiyordum.

- Neden?

- Güneş, insanlar yeni fikirleri severler ama o fikirler hayata geçmek isteyince bu onların hoşuna gitmez. 

Yazdıkların çok güzel ama insanlar yarattıkları aksaklıkların, sebep oldukları acıların yüzlerine vurulmasını sev-

mezler. Başına bela açabilirsin. Girişi bile böyle olan bir yazının kimleri rahatsız edebileceğini biliyor musun?

En yakın arkadaşımın ağzından dökülen her kelime beni daha da kırıyor daha da sinirlendiriyordu. Biraz 

tartıştıktan sonra orayı terk ettim ve yazımı yayımlatmaya gittim. Eve geldiğimde içimde beklediğim desteği 

alamadığım için oluşan boşlukla uyudum. Birkaç gün geçmişti ve ne Umut’la ne Işıl’la konuşmuştum. Odamda 

oturup bunu düşünürken camdan dışarı baktım ve bana el salladıklarını gördüm. Dışarı çıktığımda ikisi de bana 

doğru koşuyordu. Yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle :

- İnsanların tepkilerini gördün mü? Yazın beklediğinden bile daha fazla insanı etkilemiş. Söylediklerin insanların 

içine işlemiş, kalplerine dokunmuş. Cesaretin ise... Yanında olamadığımız için özür dileriz.

Gönlümden geçenleri duymuş olmanın verdiği mutluluk paha biçilmezdi. Biraz sohbet ettikten sonra akşam 

Yeşil’in önünde buluşmak üzere sözleştik ve ayrıldık. İçimdeki sıcacık hisle yatağıma girdim ve insanlar üzeri-

nde yarattığım etkiyi düşünürken uyuyakaldım. Işıl’ın çığlıkları ve sıcak bir rüzgârın yüzümü yakmasıyla 

uyandım. Camdan dışarı baktığımda karşımdaki manzara ile birkaç saat önce içimde oluşan sıcacık his yok 

olmuş, kalbim buz kesmişti. Kendimi dışarı attım. Attığım her adımda biraz daha eksiliyordum. Umut ve Işıl’ın 

olduğu köşeye çöktüm ve yemyeşil alevlerin çocukluğumu kül edişini izledim. 

 Elimdeki can suyunu fidenin köklerine yavaşça dökerken fikirlerin ne kadar güçlü olduğunu tekrar hatırlamıştım. 

Toprağı okşadım ve geçen sene tam da bugün hoşlarına gitmeyen her düşünceyi kül edebileceğine inananlara en 

kusursuz hediyeyi bıraktım: taptaze bir fidan.

TED Okulları Liseler Arası VI. Oğuz Atay Öykü Yarışması
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KAPICI
Cem EKE

- Hasan Efendi! Hasan Efendi!

- Buyur beyim.

- Şu listeyi alıver. Bir de öğleden sonra birkaç parça eşya 
gelecek. Bir el atarsın sen de.

- Tamam beyim, tamam.

Bugün tam yirmi sekiz yıl oldu bu işi yapmaya 
başlayalı. İlk yıllarım işe ve insanların buyruklarına 
alışmaya çalışmakla geçti. İlk yıllarım dediysem tam sekiz yıl. İnsanları tanımaya, anlamaya çalıştım. Geri ka-
lan yirmi yıl da insanları anlamaya çalışmaktan vazgeçip kabullendim. Bu işte uzun zaman çalışınca insanların 
ağızlarından çıkana bakmıyorsun artık. Yoksa bu iş yapılmaz.

Yirmi sekiz yıl önce doğduğum topraklarda herkes bir bir ekmek peşine düşüp gidince pek bir ıssız oldu bizim 
oralar. Evim başımı örtmez, toprağım ekmek vermez olunca biz de düştük yollara. Kolay olmadı ya ayrılmak, 
öncesinden de gözyaşımızı akıttıydık. Sonra gökyüzü de gözyaşı döktü arkamızdan biraz. Bizim köylülerden 
birisi yardım etti bu işi bulmama ”Şükür” dedik, oturduk.

İlk zamanlar koca koca binalarda bir o kapı bir bu kapı koşturup durdum. İnsan kendi toprağında kendi evinin, 
yöresinin efendisi gibi olunca onca yıl, zor geliyor başkalarının ettiği koca koca laflar. Küçücük bir hata yapsan 
kimse affetmez, bir de o küçücük hataya tonla hakaret işitirsin. Zor geçti o ilk zamanlarım. Hiç anlam veremedim 
işittiklerime. Bir sığıntı gibi hissettim kendimi yıllarca. Dilini zor öğrendim bu şehrin, kültürünü zor öğrendim. 
Ama şimdi anlıyorum. Meğer bu insanlar ne çok acılar yerleştirmişler içlerine. Her gün koşuşturduğum bu 
gri, soğuk beton parçaları, nasıl da bir sünger gibi emmiş yürek sızılarını. Bizim de ilk yıllarımızda boşalan 
gözyaşlarımız sel oldu. Yerimizden, yurdumuzdan kopuşumuzun acısını gömdük bu duvarlar arasına.

Kolay değil benim meslek. ”Kapıcı” derler ya, sanırlar ki kapılara bakarım, kapıları tutarım. Hâlbuki “Kap 
gel” demektir ya herkes bilmez anlamını. Ben de sonraları anladım zaten. Ben her kapıya ayrı koşarım, her 
istenileni kapar giderim. Koskoca site bu! Zırt çağırır “bakkal” derler, zırt çağırır “elektrik arızalı, yap” derler, 
zırt çağırır “şunu aldım, taşı” derler. Yıllar geçtikçe bazen çekilmez oldu çileler, yük oldu, taşınmaz oldu ya ses 
edemedik. E çoluk çocuk da var tabii, beslenmek ister.

Ben bir zaman sonra gördüm içime yerleşen acıyı. Köyde de ekini sırtlardık da bu kadar can yaktığını bilmem. 
Şehirde taşıdığın yükün acısı yapışıyor insanın üstüne. İşte sırtımda biriken onca yük boynumu büktü benim. 
Başım öne doğru eğildikçe insanların yürek atışlarını dinledim. Dinledikçe de tanıdım onları. Kabul ettim 
sonra, boyun eğdim. Ya da boynum eğilince kabul ettim.

İşime gelince, ben işimi en iyi şekilde yaptım. Her gün kendi evime eşyalar alıyor, erzaklar taşıyor gibi 
davrandım. Hatta geçenlerde üst kattan birisine mobilya çıkarırken, kendi evime almışım gibi hayaller kur-
dum. “Ben niye bunun kahverengi olanını almadım ki?” diye düşündüm içimden. Çünkü evimdeki eşyalara 
uyumlu olurdu o zaman. Teslim edilecek daireye çıkıp bırakınca anlıyordum benim olmadıklarını. Kapı 
kapanınca sıyrılıyorum bu duygudan. Vedalaşıyorum alamayacak olduğum tüm eşyalarla. Yuvasını terk eden 
her insanın yaşadığı hüzün yeniden çöküyor üzerime. Acının yüreğime yaydığı bir sıcaklık var içimde, dalga 
dalga yayılıyor. En büyük sızıyı yüreğimde hissediyorum. Ne kadar zamandır burada olduğumu unutuyorum 



24

bazen. Koca bir hiçliğin yüreğime yaptığı baskıyla, kalp atışlarım bıkkınlaşıyor.

- Hasan Efendi!

- Hasan Efendi!

İşime dönüyorum acele.

Ne tür insan ararsanız var burada. Çok zengininden tutun da orta hallisine, okumuşundan tutun da cahiline, ev-
lisinden tutun da bekârına, öğrencisine kadar her türlü… Her biri hakkında çok şey bilirim diyemem ama za-
manla hikayeleri kapı aralarından süzülüveriyor dışarıya, öğreniyorum. Ben zaten köyde de çok konuşan biri 
değildim. Burada da çok konuşan birini aramıyorlardı zaten. Onların sorduklarına istedikleri kadar cevap ver 
yeter, fazlasını söyleme. Zaten buralara geldiğimden beri o kadar durgunum ki hayata tutunmamı sağlayacak bir 
kelime bile zar zor çıkıyor ağzımdan.

Bazen sonsuzluğa uzanan bu koyu gri betonun üzerinde dolaşır gözlerim. Belki de bir çıkış yolu arar kendine. 
Bir zamanlar doğup büyüdüğüm yerde köye yakın bir kuyu vardı. Meraktan mıdır nedir bilmem, düşüverdim 
içine küçük yaşta. Etrafımda beni çevreleyen beton ve taş karışımı duvarlar üzerime üzerime gelmişti. Bu bi-
nalar da bu hissi uyandırır bende. 

Anam beni tarlada doğurmuş, babam da köy okuluna göndermiş göndermesine de, tarla işi beklemez. Köyde 
çocuk olmak “Eve, tarlaya koşulacak adam” demektir. Çetindir bizim oralarda hayat derdiler de, diyenler hiç 
şehri bilmişler mi acaba? Ana, baba ve kardeşler toprakla uğraşırdı. Eve dönünce annemin hazır ettiği dumanı 
üstünde çorba taslara döküldüğünde, yorgun yüzlerde bir gülümseme belirirdi. Anam, babam, atam öleli uzun 
yıllar oldu. Toprağımız bize küsünce, ocağımız yanmaz olunca geldik buralara. Geldik ama toprağın hasreti hiç 
bitmedi içimizde. Biz yaşanan acıları büyüklerimizden gördüğümüz gibi daha çocukken kalbimizde bir yerlere 
gömmeyi öğrendik.

Babam için toprağın ustası derlerdi. Bunca yıldan sonra ben de işimin ustası oldum. Bu nasıl ispatlanır bilmem 
ama boynumun eğriliğine baktıkça anlıyorum. Geçen onca yıldan sonra eğilen boynum anlatıyor yıllardır 
verdiğim uğraşıyı. Ustalık öyle kolay olmuyor. Önce dilim sustu, sonra boynum eğrildi. Sonra kulaklarım dinler 
oldu, duvar aralarına sızan yürek acılarını. Yıllar geçtikçe vücudumdaki dokular yok oldu yavaş yavaş sanki. 
Kapılar arasında gidip gelirken hissiz ve güçsüz hissediyorum kendimi çoğunlukla. Ne yüreğime batan raptiye 
gibi sözler ne elimden bırakmak istemediğim başka hayatlara ait eşyalar... Hiçbiri canımı acıtmıyor artık. Eğrilen 
boynumla ben baş başayız, birbirimize yetiyoruz nasılsa. Bazı akşamlar konuşur benimle, benden neler neler iste-
diklerini anlatır. Bana nasıl ihtiyaçları olduğunu anlatır, inatla. İkna eder beni her gün tekrar tekrar. Kendince beni 
ayakta tutmaya çalışır, yaşıma bakmadan.

- Hasan Efendi, yavaş ol çarpacaksın şimdi duvara. Bak sakın çizilmesin o mobilya karışmam sonra.

- Beyim hiç olur mu? Ben bilirim neyi nasıl taşıyacağımı. Ustası oldum yıllardır. Çekil sen hele şöyle. Bırak 
işimi yapayım. Ben bu işin ustasıyım dedim ya.

.... demedi, diyemedi, dökülmedi sözler ağzından, büküldü boynu biraz daha.

- Tamam beyim, tamam.

  Seslendiler yine.

- Hasan Efendi!

Döndü işine. Toprağı, sevgisi, acısı ve hüznü biraz daha aktı içine.   

TED Okulları Liseler Arası VI. Oğuz Atay Öykü Yarışması 3.’lük Ödülü
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VAKA
Öykü DEMİRCİ

1977 İngiltere’sinin bir kış günüydü. Mary işe gitmek üzere sıcak 

yatağından çıktı ve lavaboya doğru ilerledi. Yüzünü soğuk bir su 

ile yıkadı, dişlerini fırçaladı. Yorgun gözlerle aynada kendini gör-

meye çalışıyordu. Lavabo kapısından geçti ve birkaç saniye ne 

yapacağını düşündü. Sonra gıcırdayan parkelerin sesleriyle cama 

doğru ilerledi. Cam boyuna göre aşağıda kalıyordu. Kafasını eğdi, 

uzun kahverengi saçları önüne döküldü, elleriyle saçlarını hafifçe 

önünden çekti ve dışarı baktı. Kar yağıyordu. Dışarıyı birkaç da-

kika büyülenmiş bir şekilde izledi. Eğilmekten yorulunca yavaşça 

doğruldu ve parkelerin gıcırtısı eşliğinde dolaba doğru yöneldi. 

Aklından parkeleri yaptırmak geçti. Her gün onların gıcırtısını çek-

mek zorunda kalıyordu. Dolabın kulpunu tuttu ve kendine doğru 

çekti. Garip bir ses çıktı, ellerini yavaşça kıyafetlerin arasında 

gezindirdi, giyeceği kıyafetleri aldı ve dolabı kapadı. Aynı ses yine çıkmıştı. Daha işe gitmek için zamanı 

olmasına rağmen üzerini giydi. İşe erken gidecekti. Patronunun eline koz vermek istemiyordu. Zaten bir 

kadın olduğu için çok dışlanıyordu. Ailesi bile onun bir dedektif olmak istediğini duyunca ona inanmamıştı, 

gülüp geçmişlerdi ama o hayalini başarmıştı. Sadece bir kadın olarak ne kadar zeki ve başarılı olabileceğini 

göstermek kalmıştı. Kapıya doğru yöneldi. Askılıktan paltosunu ve atkısını aldı. Kapının paslı kolunu tuttu 

ve yavaşça kendine doğru çekti. Kapıdan dışarı çıkar çıkmaz yüzüne soğuk hava vurdu. Burnu ve kulakları 

kıpkırmızı oldu. Her nefes alıp verdiğinde ağzından buhar çıkıyordu. Hava daha aydınlanmamıştı bile. Söyle-

nerek işe gitti. Büroya girdiğinde bir kargaşa vardı. Bir adam masaların arasında, yere çökmüş bir şekilde 

bağırarak ağlıyordu. Onu sakinleştirmeye çalışanlardan birinin yanına gitti ve olayı sordu. Adam bir yan-

dan ona cevap veriyor bir yandan da ağlayan adamı sakinleştirmeye çalışıyordu. Anladığı kadarıyla adamın 

babası dün gece bir cinayete kurban gitmişti. Baş dedektif gelip adamın kolundan tuttu ve yerden kaldırdı. 

Adamı biraz sakinleştirdi ve babasını kimin öldürdüğünü bulacaklarına söz verdi. Adam biraz daha iyiydi, 

oturup olanları anlattı. Sabaha karşı babasını görmeye gittiğini ve eve girdiğinde onu ölü bulduğunu söyledi. 

Mary hem olayın şokundaydı hem de kurallara göre ilk vakasını alacağı için heyecanlıydı. Ama bunu dışa 

vurmuyordu. Hemen baş dedektifin yanına gitti. Kurallara göre ilk vakasının bu olması gerektiğini ve bunun 

altından kalkabileceğini söyledi. Baş dedektif yüzünü somurttu. Ona dava vermek istemediği çok belliydi 

ama kurallar bunu gerektiriyordu. Bu durumun içinde olacağını önceden düşünmüş olmalı ki büroya o anda 

başka biri girdi ve onlara doğru yürümeye başladı. Adam Mary’ye yaklaştı ve elini uzatıp “Merhaba, ben 

Thomas.” dedi. Mary olayları anlamaya çalışarak adamın elini sıktı ve “Ben de Mary.” dedi. Baş dedektif he-

men söze girdi: “ Thomas senin bu davadaki ortağın olacak.” . Mary hem sinirli hem de alaycı bir tavırla “Bu 

davada bir ortağa ihtiyacım yok, davayı kendim çözebilirim!” dedi ama baş dedektif başka bir şey demeden 

oradan uzaklaştı. Mary, Thomas ile çalışmak zorunda olduğunu kabullenince ona döndü ve sinirli bir tavırla 
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“Bu davada sana ihtiyacım yok. Davayı senden önce çözüp kendimi ispatlayacağım.’’ dedi. Thomas sakin bir 

şekilde “Bu davada ortak olduğumuzu sanıyordum ama sen nasıl istersen.” dedi. Mary alaycı bir bakış atarak ora-

dan uzaklaştı. Birkaç saat sonra ikisi birlikte olay yerine gittiler. Ayrı bir şekilde olay yerini incelemeye koyuldu-

lar. Mary olayın gerçekleştiği salona doğru yöneldi. Zemin kitaplar, kitaplardan düşmüş kağıtlar ve eşyalarla 

doluydu. Etraftaki mobilyalar ya devrilmiş ya da yerleri değiştirilmişti. Belli ki bir arbede yaşanmıştı. Kitapların 

arasından kendine bir yol açtı ve dolaba doğru yöneldi. Dolabın üstünde eski çerçeveler vardı. Bir tanesine elini 

uzattı ve daha iyi görebilmek için kendine yaklaştırdı. Fotoğraftaki kişilerin kim olduğunu anladığında yüzünü 

dehşet verici bir şaşkınlık ifadesi aldı.

Fotoğrafta ölen adam ile Thomas yan yana duruyordu. Fotoğraf çok eskiye benzemiyordu ve bu daha da dehşet 

vericiydi. Birkaç dakika hiçbir şey yapmadan fotoğrafı inceledi. Sonra aklındaki düşüncelerden kurtuldu ve 

endişeli bir biçimde Thomas onu gördü mü diye baktı. Thomas hala içerdeydi, çantasında çerçeve için hızlıca bir 

yer açtı ve çerçeveyi çantasına koydu. Birden kapıdan bir ses geldi, bu Thomas’tı. Salona Mary’yi kontrol etmeye 

gelmişti ama Mary, Thomas’ı tam karşısında görünce bir çığlık attı. Thomas endişeli bir şekilde Mary’nin yanına 

gidip: “Sen, iyi misin?’’ diye sordu. Mary kekeleyerek “Evet.’’ dedi. Thomas “Belki de buradan gitmeliyiz.’’ dedi. 

Mary kafasını aşağı yukarı sallayarak onu onayladığını belli etti ve evden çıktılar. Ev büroya yakın olduğu için 

yürüyerek gidiyorlardı. Mary bütün yol boyunca fotoğrafın ne anlama geldiğini bulmaya çalışmıştı. Aynı zaman-

da Thomas’ın yanında olduğu için bir şey belli etmemeye çalışıyordu ama endişeli yüz ifadesi Thomas’ın dik-

katini çekmişti. Thomas birden sessizliği bozup meraklı bir tavırla söze atıldı “Çok endişeli görünüyorsun, orada 

ne gördün?” dedi. Mary soğuktan kızarmış burnunu kaşıdı ve birkaç saniye hiçbir şey demedi. Aklından, evde 

bulduğu çerçeveyi çıkarıp ona göstermek ve ne olduğunu sormak geçiyordu ama aynı zamanda ortaya çıkmaması 

gereken bir sırrı ortaya çıkarmaktan da korkuyordu. Korkusuna yenik düşmüştü, atkısının altından çıkan boğuk 

bir sesle “Hiçbir şey, hiçbir şey görmedim.” dedi. Yine bir sessizlik oluşmuştu. Mary yine lafa girip “Seni birden 

görünce korktum sadece, önemli bir şey yok.’’ dedi. Büroya kadar kimse konuşmamıştı. Sadece üzerine bastıkları 

karın sesi duyuluyordu. Büroya girdiklerinde Mary hemen masasına yöneldi. Masanın üstündeki her şeyi eliyle 

kenara itti ve masaya çantasını koydu. Fotoğrafı incelemek istiyordu ama çok üşüyordu. Önce biraz dinlenmenin 

daha iyi olacağını düşündü.

İncelemek istiyordu ama çok üşüyordu. Önce biraz dinlenmenin daha iyi olacağını düşündü. İçerdeki sıcaklığa 

alışınca paltosunu ve atkısını çıkardı. Hafifçe sandalyesini geriye itti ve ayağa kalktı. Askılığa doğru yöneldi ve 

elindekileri astı. 

Etrafı inceleyerek masasına geri döndü. Masanın üstüne koyduğu çantasından fotoğrafı çıkartırken bir yandan da 

onu gören biri var mı diye etrafı kontrol ediyordu. Fotoğrafı çantasının arkasına sakladı ve incelemeye başladı. 

Birkaç dakika fotoğrafı inceledi ve bunun yeterli bir kanıt olmadığını anladı. O eve yeniden gitmesi lazımdı. Son 

gittiklerinde anahtar Mary’ye verilmişti. Hemen çantasını karıştırdı. Anahtarı bulamayınca çantasındaki eşyaları 

tek tek dışarı çıkardı. Anahtar çantanın dibindeydi, elini uzatıp onu aldı. Eve gitmek için iş çıkışını bekleyecekti. 

Bu yüzden çantasından çıkardığı her şeyi tek tek yerine koydu. O zamana kadar buraya gelen adamın verdiği 

ifadeyi incelemeye karar verdi. Ayağa kalktı ve dosyaların olduğu odaya doğru ilerledi. Odaya girdiğinde 
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Thomas’ı gördü. Thomas kapının sesini duyunca yavaşça arkasına döndü ve karşısında Mary’yi görünce 

yüzünü bir gülümseme aldı. Mary’nin yanına yaklaşıp “Sen de adamın verdiği ifade için gelmiş olmalısın.’’ 

dedi. Mary bu cümleyi onaylamak için hafifçe başını salladı. Thomas’ın suçsuz olduğu ortaya çıkana kadar 

ona samimi davranmayı düşünmüyordu. Thomas elinde rulo haline getirdiği kağıtları Mary’ye uzattı. Mary 

kağıtları aldı ve ne olduklarını anlamaya çalıştı. Thomas “ Aradığın kağıtlar, adamın ifadesi bu kağıtlarda.’’ 

dedi. Mary saklamaya çalıştığı bir gülümsemeyle “Teşekkür ederim.’’ dedi. Thomas karşılık olarak “Ben ince-

lemeyi bitirmiştim zaten.’’ dedi ve yavaş adımlarla odadan çıktı. Mary elindeki rulo haline getirilmiş kağıtları 

açtı ve okumaya başladı. Adamın verdiği ifadeye göre adam o gece babasını ziyaret etmek için eve gitmişti. 

Kapıyı birkaç kez çalmasına rağmen kimse açmamıştı. Adamın dediğine göre babası, annesi öldükten sonra 

evden çıkmamaya başlamış ve bu yüzden evde olmaması imkansızmış. Evin anahtarı onda da olduğu için 

eve girmiş ama babasını ölü olarak bulmuş. Babası yardımsever biriymiş bu yüzden çoğu kişiye yardım eder, 

onlara her ay para verirmiş. Babasını daha fazla para için onlardan birinin öldürdüğünü düşünüyor. Onların 

kim olduğu sorulduğunda ise bilmediğini söylemiş. Babası her işini gizli yaparmış. Mary’nin aklına evde 

bulduğu fotoğraf geldi. Belki Thomas da adamın yardım ettiği kişilerden biriydi ama Thomas daha fazla para 

istemişti. Sonuçta adamın evindeki paralar çalınmıştı ve bu normal bir hırsız olamazdı çünkü kapıda herhangi 

bir zorlanma izi yoktu. Adamın babası ya gelen kişiyi kendi içeri almıştı ya da gelen kişide zaten anahtar vardı. 

Belki de Thomas’ta da bir anahtar vardı. Sonuçta Mary’deki anahtarı hiç istememişti. Mary düşünceler içinde 

boğuluyordu. Belki de temiz bir hava almalıydı. Saate baktığında işin bitmesine 15 dakika olduğunu gördü. 

Masasına doğru ilerledi ve sandalyesini çekip oturdu. Biraz soluklanmalıydı, aklında yüzlerce düşünce vardı. 

O on beş dakikayı hiçbir şey yapmadan ve düşünmeden geçirdi. Zihninde kocaman bir boşluk yarattı. Bürodan 

ayrılma vakti gelmişti. Sandalyesini geriye ittirdi ve ayağa kalktı, yavaş adımlarla askılığa ilerledi. Askılıktan 

paltosunu ve atkısını aldı. Çantasını almadığını fark etti. Masasına geri dönüp çantasını aldı ve bürodan dışarı 

çıktı. Soğuk hava ve atkı nefes almasını zorlaştırıyordu, burnu yine kızarmıştı. Her adımda bastığı karın sesini 

duyuyordu. Eve doğru ilerledi. Kapıya vardığında çantasındaki anahtarı çıkardı ve etrafını kontrol etti, kimse 

yoktu. Kapıyı açtı ve içeri girdi. İçerisi sabahkinden daha da korkunçtu. Yere dökülen eşyalar karanlıkta daha 

da ürpertici duruyordu. Bu duruma bir son vermek için ışığı açtı. Ampul biraz eski olmalı ki bu birkaç saniye 

sürdü. Evde adamın çalışma odasına benzer bir oda vardı, buraya bakmaya karar verdi. Sabah sadece salonu 

inceleyebilmişti ancak bu sefer bütün evi incelemekte kararlıydı. Çalışma odasında eski ahşaptan yapılma bir 

masa vardı. Masanın üzerinde birçok belge duruyordu. Hepsini incelemeye vakti yoktu. Bu yüzden belgeleri eli-

yle bir araya getirdi ve hepsini alıp çantasına koydu. Masanın çekmecelerine de bakmalıydı. Çekmecelerin içini 

açarken çok dikkatli oluyordu çünkü eskimiş sürgüler ses çıkarıyordu. Çekmecelerin içinden bir şey çıkmadı. 

Cinayet silahı bir bıçaktı. Bu yüzden mutfağa gitmeye karar verdi. Mutfaktaki bütün çekmeceleri açıyor ve 

içlerini karıştırıyordu. Bıçakları bulması birkaç dakikasını almıştı ancak adamın ölümünde katilin bu kadar 

uğraşabileceği bir zamanı yoktu. Bu katilin evi iyi bildiğini gösteriyordu. Artık evden çıkma kararı aldı ve ses-

siz adımlarla kapıya doğru yöneldi. Hafifçe kapıyı açtı ve evden çıktı. Bulduğu belgeleri incelemek üzere evine 

gitti. Yolda giderken bulduğu bütün belgelerin Thomas’ı gösterdiğini düşünüyordu ama buna inanmak istemi-
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yordu. Ona göre Thomas iyi bir adamdı. Belki de bilerek öyle davrandığını düşündü. Eve vardığında masasına 

doğru yöneldi ve çantasını masasına koydu. Gıcırdayan parkeler eşliğinde lavaboya ilerledi. Yüzünü soğuk bir 

su ile yıkadı ve bir bardak su içmek üzere lavabodan çıktı. Hızlıca mutfağa ilerledi ve mutfaktaki çekmeceden 

bir bardak aldı ve su doldurdu. Birkaç saniye hiçbir şey yapmadan bekledi. Sonra aklına belgeler geldi ve onları 

incelemek üzere masasına geri döndü. Çantasındaki belgeleri tek bir hamle ile masasına döktü. Hızlıca sandaly-

esini çekti ve oturdu. Belgeleri incelemeye koyuldu. Başlarda işe yarar bir şey çıkmadı fakat Mary bütün bel-

geleri incelemekte kararlıydı. Mary canı sıkkın şekilde incelemeye devam etti. Umutsuzca eline son belgeyi aldı 

ve incelemeye koyuldu. Birden yüzünü bir şaşkınlık ifadesi aldı. Sonunda olayı çözmüştü ve elinde bir kanıtı da 

vardı. Heyecan, mutluluk ve şaşkınlık duygularını aynı anda yaşıyordu. Sandalyesini hızlı bir şekilde geri itti ve 

ayağa kalkarken eline belgeyi aldı. Hızlı adımlarla askılığa yöneldi.

Paltosunu eline alıp evden çıktı. Hem koşmaya hem de paltosunu giymeye çalışıyordu. İkisini aynı anda 

yapamayacağını anlayınca durdu. Paltosunu giyince büroya doğru koşmaya başladı.  Yolun yarısında nefes 

nefese kaldı ama acele etmesi gerekiyordu. Hızlı adımlarla yoluna devam etti. Önünü görmekte zorlanıyordu. 

Hava kararmıştı ve tek aydınlık, yanından geçtiği evlerin camından yansıyan ışıklardı. Büroya vardığında birkaç 

saniye duraksadı. Sonra cesaretini toplayıp içeri girdi. İçeri girdiğinde yüzünü bir şaşkınlık ifadesi aldı.

Thomas ve ölen adamın oğlu sinirli bir şekilde birbirleriyle konuşuyordu. Mary’nin geldiğini görünce ikisi de hızlı 

bir şekilde kapıya dönmüşlerdi. Birkaç saniyeliğine bir sessizlik oluşmuştu. Mary’nin şaşkın yüz ifadesi birden 

sinire dönüşmüştü. Mary sinirli bir şekilde bağırarak “Oyunculuğuna hayran kaldım gerçekten.’’ dedi. “ Demek 

büroya gelme nedeninde kendi suçunu saklamaktı. Ama tebrik ederim az kalsın hepimiz inanıyorduk! “ diye de-

vam etti. Thomas alaycı bir tavırla söze atıldı “ Açıkçası daha önce çözmenizi beklerdim. “ dedi. Mary elindeki 

belgeyi havaya kaldırdı ve adamın oğluna dönerek “ Bu bir miras belgesi ve babanız tarafından hazırlanmış. Ne 

yazık ki size hiçbir şey bırakmamış. Siz de bunu kaldıramayıp belgeyi geçersiz kılmak için babanızı ikna etmeye 

çalıştınız ama babanız bu fikrinizi onaylamayınca bir arbede yaşandı ve babanızı öldürdünüz.’’ dedi. Birkaç san-

iye sonra ciddi bir şekilde yine söze atıldı “ Ama unuttuğunuz bir şey var. Bu belge zaten babanız tarafından size 

sorulmadan önce onaylanmış. Yani babanızı öldürmeniz belgeyi yok etmenize olanak sağlamayacaktı.’’ dedi. 

Kapı biri tarafından açıldı ve herkes arkasına döndü. Gelen polisti, Thomas çağırmış olmalıydı. Adamı zorla 

götürdüler. Thomas Mary’nin yanına yaklaştı ve üzgün bir tavırla “ Ölen adam, Bay James. Bana çok yardımda 

bulunmuştu. Bir nevi babamdı. Onun öldüğünü duyunca kahroldum ve bu davayı bana vermelerini istedim ama 

kurallar gereği senin alman gerekiyormuş. Bu yüzden ortak olarak geldim. Evi incelemeye gittiğimizde miras 

belgesini gördüm. Ben de bu sayede olayı çözebildim.’’ dedi. Mary onun katil olduğunu düşündüğü için kend-

inden utanıyordu. Mary Thomas’ a bakarak gülümsedi ve “Her şey geçti.” dedi. Mary ilk vakasını çözmenin 

mutluluğu ve heyecanıyla bürodan ayrıldı. 

TED Okulları Liseler Arası VI. Oğuz Atay Öykü Yarışması
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Simber KIŞ
Yıl 1919, yıl 1920, yıl 1923... Yıllar geçse de savaşlar bitse de ebediyen unutul-
mayacak izler kalır yüreklerde. Toprağın kırmızılığı bir gün olsun solmaz, göğün 
kurşuniliği yağmur yağsa dahi silinmez. Bir annenin evlat acısı dinmez bu toprak-
larda. Bu topraklardır ki nice Mehmetleri bağrında yatıran. Bir millete İstiklal 
Marşı yazdıran. Bilir misiniz, neden yaşlısı, genci, kadını, erkeği koşmuştur ceph-
eye öleceğini bile bile ve neden bunca fedakârlık yapmıştır bu millet? Çünkü bu 
milletin sevdası, istiklaldir!

Bir milli mücadele günü yazıldı İstiklal Marşı. Tam kırk sekiz saatte sığdırdı 
Mehmet Âkif koskoca bir ulusu, ilmek ilmek işlenmiş dizelere. “Korkma!” diye 
haykırdı dört bir yana. Sevdalarına, istiklale, ulaşamayacaklarından endişe eden 
halka güneşin ufukta olduğunu hatırlattı. Savaştan bitap düşmüş ulusa istiklal 
gününün “Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın.” da olduğunu hatırlattı. 

Şiirinde, savaşa erkek kılığında giren Halime’ye ; Antep’e, Maraş’a seslendi. Her bir yanı inletti İstiklal nidalarıyla. 

Milletin kalbinin en derinliklerinde bulunan vatan aşkını, istiklal sevdasını umut aşısıyla daha da alevlendirdi Akif. 
Bir başka aktı milletin kanı. Gün, bir başka doğdu. Toprak kutsandı şehidimin kanıyla, gökyüzü kutsandı dalgalanan 
bayrağımla. Ve millet kutsandı asil kanında vücut bulan istiklal sevdasıyla. Bir şiirden fazlasıdır İstiklal Marşı. Bu to-
praklara, bu topraktakilere armağan edilmiş kutsal bir marştır. Yarınlara bir sesleniştir. Usta şair Mehmet Akif Ersoy’un 
bir kelimesine onlarca insanı, duyguyu sığdırabildiği bir ustalık eseridir. 

Birlik, beraberlik, sevgi, umut ve niceleri gizlenmiştir İstiklal Marşı’mızın kıymetli satırları arasına. Öyle yoğundur ki 
bu duygular, her okunduğunda her duyulduğunda milli mücadeleyi yaşatır adeta. Ağlatır, hatırlatır hatta tüyleri diken 
diken eder. Ulu şair Mehmet Akif’in güçlü kalemi bir yana şüphesiz İstiklal Marşı’nı bu kadar etkileyici kılan halkı 
halktan birinin anlatmasıdır. Akif savaşa tüm çıplaklığıyla şahit olmuş, herkesin kalbinden geçen onlarca duyguya 
tercüman olmuştur. Atatürk’ün “Ya İstiklal Ya Ölüm!’’ sözü ışığında bu destanı yalnızca bir kâğıt parçasına yazmakla 
yetinmemiş aynı zamanda şiirini bir asrın kalbine işlemiştir. Bu yüzdendir ki İstiklal Marşı dünün marşı olduğu gibi, 
bugünün ve yarının da marşı olacaktır. 

Türk milleti var olduğu müddetçe şüphesiz İstiklal Marşı da var 
olacaktır. Çünkü yıllar geçse de savaşlar bitse de ebediyen unutul-
mayacak izler kalır yüreklerde. İstiklal sevdasıyla tutuşan bir mil-
letin kalplerine kazılı olansa şüphesiz “İstiklal Marşı”dır.

TED Kayseri Koleji olarak düzenlemiş olduğunuz “İstiklal Marşı’nın Önemi ve Ruhu” temalı kompozisyon yarışması 
için öğrencimizin yazmış olduğu eser ektedir.

Bu Milletin Sevdası, İstiklaldir!
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GERÇEKLERE KARŞI
Naz Derin EDİS

Ben de çocuk oldum. Eskiyi, umut yerine hayallere bağlı olunan dönem-

leri yaşadım. Televizyonda izlediğim, uyumadan önce dinlediğim, 

dinlemekten ve izlemekten usanmadığım bir sürü masalda yaşamayı 

diledim. Her zaman güzel olan, en son anda bile olsa sonsuz mutluluğa 

ulaşan prensesler gibi. Bazen zengin bazen fakir, bazen özgür bazen 

tutsak, bazen mutlu bazen ise üzgün olan o prenseslere inandım. On-

lar gibi güzel, mutlu, sevgi dolu ve her zaman çok sevilen biri olmak 

istedim. Aynı Pamuk Prenses gibi yedi tane mükemmel dosta, Küçük 

Deniz Kızı Ariel gibi gerçekleşen hayallerin bozulmasına rağmen olan 

mutluluğa, zengin mi zengin padişahın kızı olan Jasmine, Uyuyan Gü-

zel Aurora ve diğer prensesler gibi güzel mi güzel elbiselere ve toz 

pembe bir hayata sahip olmak istedim. Dememi bekliyorsunuz. Doğru, istedim ama kısa bir süre ardından her 

şey değişti. Ben; o güzel elbiselerin, yakışıklı prenslerin ve hayallere doğrudan giden kısa bir yolun varlığına 

inanmaktan vazgeçtim. Ben bir masal kahramanı olsaydım, daha sayamadığın onlarca prenses gibi kendimi ko-

ruyabilmeyi isterdim. Ailem için elimden geleni yapıp savaşmak isterdim. Hayatımı yakışıklı olduğu için ün-

lenen prenslere vermektense tek başıma hayatla başa çıkmayı isterdim. Gerçek aşk olmadığını söyleyip, içten 

içe  karşıma onun çıkmasını beklerdim. Savaşa katılıp yurdumu korumayı, ejderhaları eğitmeyi, denizlere ha-

kim olmayı isterdim. Ben bir masal kahramanı olsaydım, özgür olmak isterdim. Özgürlüğüm için her şeyi feda 

ederdim. Ben; evlenmek yerine kendi hedeflerini gerçekleştiren ve ailesi için herşeyi yapan Cesur Merida, evlen-

meyi reddeden ve babası için erkek kılığına girip savaşa giden Mulan, Kızılderili özgür Pocahontas, babası için 

bir canavarla yaşayan ve hayatını kitaplara adamış Belle, düştüğü harikalar diyarından uğraşlar sonucu çıkmayı 

başaran Alice, hayallerini gerçekleştiren ve kurbağa öpen Tiana, tutsak olduğu kuleden prense ihtiyacı olmadan 

kurtulabileceğini gösteren Rapunzel, her zaman yapmak istediği ve kendini bulmak için denizleri aşan Moana… 

Ben onlar gibi olmak isterdim. Yanımdaki en yakın dostumun bir hayvan, kitap veya bir eşya olduğu, toz pembe 

değil rengarenk olan evrende yaşayan bir masal kahramanı olmak isterdim. Prenses değil savaşçı olarak anılmak 

isterdim. Doğrularımla, yanlışlarımla, çıkardığım derslerle, başardıklarımla ileride çok güçlü ve özgür bir insan 

olacak çocuklara örnek olmak, onların yol arkadaşı veya en yakın arkadaşı olmak ve onlara her şeyi yapabil-

eceklerini göstermeyi amaçlardım. Ama birçoğunuz beni şu an dinlemediniz bile. Dediklerimi kâle almadınız. 

“Deli midir, nedir?” dediniz. Mantıksız konuştuğuma inandınız. Benim demek istediğim şu; hepimiz çocuk olduk. 

Mutlu olduk ama sonunda inancı kaybettik. Hayattaki hemen hemen herkes bu kahramanlara inanarak büyüdüler, 

büyüyorlar. Ben onlara umut olmak ve bazı gerçekleri olağanüstülüklerle yaşatmak ve öğretmek isterdim, ded-

im. Sunucu eliyle dur işareti yapmıştı. Daha söyleyecek gerçekler olduğunu söylesem de sahneden indirildim. 

Sahneden inerken havadaki alkışlar, çığlıklar ve ıslıklar onların yaptığım konuşmayı beğendiklerini gösteriyor-

du. Kurucular ayağa kalkmış beni alkışlıyorlardı. Ama ben bu çığlıkların ve alkışların dediklerimi birkaç gün 
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içinde unutacak insanlara ait olduğunu biliyordum. Bana edilen teşekkürler, haklı olduğumu söyleyen sözler bile 

yalandı belki. Ben ne kadar inanmasamda herkese gülüyordum. Başardığımı bile düşünmezken bu insanlar sadece 

alkışlıyorlardı. Ben alkıştansa yapılan eylemleri görmeyi tercih ederdim. Bu alkışları, çığlıkları, ıslıkları istemed-

im. Yaşadığımız, düşünce özgürlüğünün kısıtlı olduğu bu yüzyılda gerçekleri ortaya çıkarmak istedim. Gerçekleri 

görüp görmemeleri, inanıp inanmamaları ne kadar onların seçimi olsa da ben sesimizi duyurmak istedim. Bütün 

çocukların, hayallerinin gerçekleşmeme olasılığının fazla olduğunu erken fark eden gençlerin, çocukken sesini 

çıkaramayan yaşlıların, hayatın istediklerini karşılamadığını düşünen ve hayatlarını kaybeden insanların, gerçeklerle 

geç karşılaşan ve bundan dolayı yaşadıklarına karşı gelemeyen insanların, bütün dünyanın sesi olmak istedim. Ben 

yaşadığımız bu masalın gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan karakteri olmak istedim.

TED Alanya Koleji  “Ben Bir Masal Kahramanı Olsaydım” öykü yarışması
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KÜRESEL SORUNLAR PANELİ
Merhaba, ben okulumuzun 10/A sınıfından 
Selin Irmak Uzunoğlu. Size arkadaşlarım 
Egemen Kıyı ve Meriç Ocaklı ile okulumuzu 
temsil ettiğimiz TED Bursa Koleji tarafından 
23-24 Mart tarihlerinde düzenlenen “TED 
Öğrencileri Küresel Sorunlara Çözüm Üreti-
yor’’ temalı paneldeki deneyimlerimizi 
aktaracağım. Bu panele katılırken bizlere 
öğretmenlerimiz Merve UZUNER KESER 

ve Banu TEMEL çok yardımcı oldular ve bizleri her konuda yönlendirdiler. Biz bu panelde “Küresel Etik” ko-
nusunu ele aldık. Panelin öncesinde, yapacağımız sunum için araştırmalara ve çalışmalara başladık. Konumuzu 
her ayrıntısı ile ele alarak katıldığımız panelde de panelistleri her ayrıntıya kadar bilgilendirmek istedik ve konu-
muzu belli başlıklar altında ayırıp araştırdık ve bölüştürdük. Bu başlıkları “Sorun ve Sorunun Ortaya Çıkış Süre-
ci”, “Sorunun Yaşandığı Bölgeler ve Boyutu”, “Sorunun Ortaya Çıkmasındaki Nedenler/Etkenler” ve “Sorun 
Geleceğimizi Nasıl Etkiler” diyerek araştırmamızın basamaklarını belirleyip işimizi daha planlı hale getirdik. 
Araştırmamızı yaparken tamamen gerçek bilgi kaynaklarından yararlandık; makaleleri okuduk, haber 
kaynaklarından ve yayınlanmış sayısal verilerden, tablolardan yararlanarak bilgilerimizi zenginleştirdik ve her 
bilginin doğrulanmış kaynaklardan olduğuna emin olarak bilgileri kullandık. Ayrıca sunumumuzda kullandığımız 
her fotoğrafın anlattığımız konu ile ilişkin olmasına ve konu hakkında bilgi vermesine özen gösterirken telif hakkı 
içermeyen görseller kullandık. En sonunda tüm bilgimizi sunumumuzda bir araya getirmek için online platformda 
toplantı yaparak sunum kurallarına uygun şekilde slaytlarımızı oluşturduk ve provalarımızı tamamlayıp ön sunum 
çalışması yaptık. Az ve öz olarak tasarladığımız slaytlarımızda panelistlerin sıkılmaması için ve anlattığımız 
konuya olan ilgilerini de kaybetmemeleri için yazıları sunumdan okumadık ve onlara kendimiz tüm bilgilerimizi 
sözlü olarak anlattık. 

23 Mart günü panel başladığında öncelikle TED Bursa Koleji öğrencileri tarafından konu ile ilgili açılış yapıldı 
ve öğrencilerin hazırladıkları videoları izledik. Sonrasında TED Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Kezban Çelik açılış konuşmasını yaptı, ardından kendisine yöneltilen soruları cevapladı. 

Sonrasında grup sunumlarına başlandı, ilk olarak TED Bodrum Koleji “Göç Sorunu” hakkında sunumlarını 
gerçekleştirdiler. Genel olarak göçlerin ülkelerle ilgili belirli sebeplerden dolayı ortaya çıkmış ve nüfus 
değişimlerine, kültürel, sosyal değişimlere neden olan bir hareket olduğunu; ayrıca sağlık, kültür, ekonomi ve 
siyasi açılardan  olumsuz sonuçlar doğurabildiğini anladık ve bu sorunların önüne geçebilmek için önerilen çeşitli 
çözümleri dinledik. 

Bu sunumdan sonra TED Rönesans Koleji “Gelir Dağılımında Adaletsizlik ve Yoksulluk” hakkındaki sunumlarını 
yaptı. Her konuda karşımıza çıkan adaletsizlik, gelir dağılımında daha da büyük bir sorun haline geliyor ve bu fark 
büyüdükçe yoksulluk da onunla doğru orantılı olarak artıyor. Bu olumsuz gelişmeler ülkemizi ve aslında bütün 
dünyayı gün geçtikçe geri götürüyor. Onlar da bizlere bu sorunları aşabilmemiz için çözümler sundular.
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Ardından TED Ankara Koleji Vakfı “Mülteci Sorunu” üzerinde durdu. Mülteci hakları adına hiçbir ayrım gözet-
meksizin o insanların gördükleri muamelelerin önüne geçilmesi için neler yapabileceğimizi anlattılar.

Kısa bir aranın ardından söz sırası bize geldi ve TED Kocaeli Koleji olarak “Küresel Etik Sorunu” üzerinde dur-
duk. Öncelikle “ Küreselleşme Nedir ? “ diyerek giriş yaptık. küreselleşmenin tanımını Zygmunt Bauman yardımı 
ile: “Küreselleşme bazılarına göre onsuz mutlu olamayacağımız şey, bazılarına göre ise mutsuzluğumuzun neden-
idir.” şeklinde yaptık. Ardından “ Etik Nedir ? “ diye sorduk ve etiğin yeni bir kavram olmadığını belirttik. Etiği 
‘’İnsanların  toplum halinde yaşamaya başladığından bu yana onların birlikte yaşamalarını olanaklı kılan ilkelerin, 
değerlerin,tarihin, toplumsal ve dinamik bir sürecin ifadesidir’’ şeklinde açıkladık. Sonrasında “Küresel Etik” in 
tanımına baktık ve onu da ‘dünyadaki farklı inançlar ve kültürler tarafından paylaşılan bir dizi ortak ahlaki değer 
ve etik standardı ifade eder’ diyerek açıkladık. Artan küresel bağlılık ve karşılıklı bağımlılık, küresel etik üzerine 
tartışmaya yol açmıştır. Etiği küresel bağlamda kavramsallaştırmanın odak noktası, “küresel sorunlar üzerinde 
makul ve sorumlu bir anlaşma ve çeşitli ahlaki temellere dayanan anlaşma” üzerine olmalıdır. Önemli olan zorluk, 
sınırların ne olduğunu ve nelerin dahil edilip nelerin hariç tutulması gerektiğini belirlemektir. Bu sadece herkes 
için geçerli evrensel değerleri benimsemekle ilgili değil, aynı zamanda küresel olarak bağlantılı yükümlülükleri 
ve sorumlulukları kabul etmekle ilgilidir diyebiliriz.

Sonrasında “ Küresel Etik Sorunları Neler-
dir?” diye sorduk ve küresel etik sorunlarını 
“Cinsel ve Irksal Ayrımcılık, İnsan Haklarının 
İhlalleri, Fiyat Farklılaştırma, Rüşvet, Zararlı 
Ürünler, Kirlilik, Telekominikasyon ” olarak 
açıkladık. Ayrca bizler bu panel için ekonomik 
problemler yerine insan hakları ihlallerine ve 
buna bağlı olarak ortaya çıkan cinsel ve ırksal 
ayrımcılık konularına değinmeye karar ver-

dik. Tabii ki sorulması gereken soru bu sorunların nasıl ortaya çıktığı.Küresel Etik 4 Eylül 1993’te Dünya Dinleri 
Parlamentosu tarafından “Küresel Etiğe Doğru Bildiri” şeklinde kabul edildi. Böylece, insanlık tarihinde ilk kez, 
farklı din ve inançların temsilcileri bir dizi karar üzerinde anlaştılar. Böylelikle hepsi tarafından paylaşılan ortak 
ahlaki değerler ve etik standartlar oluştu. Dinler tarihinde daha önce hiç böyle olmamıştır. İnsanlığın geleceği 
için “Küresel Etiğe Doğru Bildiri” nin muazzam önemi de burada yatmaktadır. Sorunun, yani cinsel ve ırksal 
ayrımcılığın yaşandığı bölgelere bakarsak eğer, malesef ki bu sorunun bütün dünyada yaşanmakta olduğunu 
söyleyebiliriz. Irkçılığın ve cinsiyetçiliğin boyutlarına baktığımızda karşımıza çok çarpıcı rakamlar çıkmaktadır 
örneğin: 

Dünya çapında yapay zekâ ve veri analizi profesyonellerinin sadece yüzde 26’sı kadın. 

Dünyanın 39 ülkesinde kız ve erkek çocukları mirastan eşit pay almıyor.

Dünya kadınlarının yüzde 30’u partnerleri tarafından fiziksel ve/veya cinsel şiddet gördüklerini ifade ediyor.

Toplumsal eşitliğin en yüksek düzeyde olduğu ilk 5 ülke; İzlanda, Norveç, Finlandiya, İsviçre ve Nikaragua.

Toplumsal eşitliğin en düşük düzeyde olduğu ilk 5 ülke; Yemen, Pakistan, Irak, Suriye ve Çad.
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Dünya çapında bugünkü koşulların sürdüğünü varsayarsak, toplumsal eşitliğe 99.5 yıl sonra ulaşabileceğiz.

Küresel iş gücüne katılım oranı kadınlar için yüzde 63, erkekler için yüzde 94.

Fortune 500 şirketlerinin yüzde 6.6’sında kadın CEO görev yapıyor.

Dünya çapında yüzde 41 oranında kadın, doğum yardımı alıyor.

Kadınların ev işlerine (ücretsiz) olarak katılımı erkeklerin 3 katı daha fazla.

Dünyada kadın parlamenter oranı 2020 yılında 24.9 oranında gerçekleşti. 

Dünya çapında çocuklarıyla yalnız yaşayan ebeveynlerin yüzde 84’ü kadın.

Dünyada film yapımcısı kadın oranı yüzde 21.

Konumuzun devamında küresel etik sorunların ortaya çıkmasındaki nedenler ve etkenler hakkında konuştuk. 
Küresel etik sorunlarının ortaya çıkma sebepleri ve geleceğe etkisi, ırkçılığın geleceğe etkisi; savaş, ekonomik 
problemler, kültürel problemler, cinsiyetçilik, cinsiyetçiliğin geleceğe etkisi konularına değinerek sunumumuzu 
bitirdik.

Bizden sonra TED Batman Koleji “Küresel Terör” ü 
anlattı. Çok büyük bir tehlike olan terörü sonlandırmak 
için verilecek her türlü mücadelede her aşamanın 
özenle takip edilip neler olacağına ilişkin ülkeyi ve 
vatandaşların her birini korumak amacıyla titizlikle 
çalışılmalıdır. TED Batman Koleji öğrencileri de bu 
sorun için alınabilecek önlemleri ve uygulanabilecek 
çözümleri bizlerle paylaştılar.

Bu sunumdan sonra TED Kuzey Kıbrıs Koleji “İklim Değişiklikleri” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler. Sunum 
kapsamında; iklim değişikliğinin günümüzde de yüzleştiğimiz çarpıcı sonuçları olan çok önemli sorunlardan biri 
olduğunu,hepimizin hayatını temelden etkilediğini bu yüzden de öncelikle iklim değişikliğinin temel sebeplerinin 
ele alınması gerektiğini ilettiler.

İnsanların doğaya karşı yaptıkları eylemleri değiştirmesi bu sorunların kökünden çözümlenmeye başlamasında 
etkili olacağını da eklediler. 

Bu sunumun akabinde panel, ikinci aşama olan 24 Mart’ta devam etmek üzere sonlandırıldı. 

Panelin ikinci aşaması TED Zonguldak Koleji’nin “Suriyeli Mülteciler” konulu sunumlarıyla başladı. Sunum 
genel olarak ‘mülteci sorunu’ başlığı ile aynı hatlara sahip olmasına rağmen burada ülkemizin komşusu olan 
Suriye’nin vatandaşları hakkında biraz daha yakından bir inceleme yapılmış oldu. 

Bu sunumun akabinde TED Atakent Özel Anadolu Lisesi de “Gelir Dağılımında Adaletsizlik ve Yoksulluk” konusu-
na, TED Aliağa Koleji de “Ekonomik Krizler” konusuna değindiler. Ted Aliağa Koleji öğrencilerinin sunumlarının 
içeriğinde ise şunlar var: Bilindiği üzere özellikle de son zamanlarda hepimizin yüzleştiği sorunların temelinde 
geçim derdi ve para ile ilgili olan tüm sorunlar yani ekonomik krizler var. İnsanların bu süreci atlatabilmesi ve 
kimsenin de ekonomik açıdan bir zorluk çekmemesi için birlikte hareket edilmesi gerektiğini anlamaları gereki-
yor. Bu sebeple alınabilecek önlemler kapsamında öncelikle bilgi akışının sıklaşması ve insanların bu konularda 
bilinçlenmesi gerekmektedir.
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Ted Aliağa Koleji öğrencileri bu bilgilerin akabinde ekonomik krizleri, bu krizlerin sebeplerini ve etkilerini 
tanımladıktan sonra sözü TED Bursa Koleji’ne bıraktılar.

Ted Bursa Koleji de bizim gibi “Küresel Etik Sorunu” üzerinde durmuştu. Akabinde TED Gaziantep Koleji “Küre-
sel Terör” konulu sunumlarını tamamladılar ve sözü panelin son sunumunu yapacak olan TED Polatlı Koleji’ne 
bıraktılar. 

Ted Polatlı Koleji öğrencileri “Ulusal ve Uluslararası Arenada Göç” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Sunumları kapsamında; göçün tüm dünyada neleri değiştirdiği ve etkilerini daha büyük boyutlarda gözlemleyerek 
çıkarımlarda bulunup yorumladılar.

Tüm sunumların sonunda bu panelin biz gençler için çok yararlı olduğu ve ufkumuzu geçmişten günümüze ve 
geleceğe doğru genişlettiği belirtildi. Ek olarak küresel sorun olarak nitelendirilen çeşitli  konuların ele alınıp 
yorumlanmasının ve bu sorunların farkında olan bir neslin yetişiyor olmasının da ayrıca mutluluk ve gurur verici 
olduğu paylaşıldı. Herkesin bu kadar duyarlı ve ilgili olması da bu panelin bir o kadar verimli ve etkili geçmesini 
sağladı. Bu panel, ele aldığımız problemleri en iyi şekilde inceleyerek değerlendirmemizi ve bu sorunlar için en 
uygun çözüm yollarını bulmamızı sağladı. Ayrıca hepimiz farkındalık yaratan ve çok önemli olan bir etkinlikte 
yer almaktan gurur duyduk.

Bu güzel bilgi ve aydınlanma macerası aldığımız sertifikalarımız ile son buldu.
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Matematikte bir formül veya özel bir durumun, kelimeleri kullanmadan şekil veya grafiklerle gösterilme-
sidir.Bu gösterimi  anlamak için şekli incelemek yeterlidir. Aşağıda iki güzel örneği bulunmaktadır. 
Birincisi Neilsen’in 1993 yılında yayımlanan Proofs Without Words kitabından ve ikincisi sosyal medya 
paylaşımlarından alınmıştır.
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IBM ve The Coding School Quantum Program
Eylül YALTIR

Bu program dünyadan 7,500 kişinin seçildiği IBM, MIT, Oxford ve The Coding School kurumlarının 
birleşerek her yaştaki meraklı, ilgili insanlara kuantumu öğretmek isteğiyle yola çıktıkları bir program. Pro-
gram iki dönemden oluşuyor. İlk dönem Kuantum bilgisayarlarının arkasında bütün ölçümleri ve hesaplamaları 
yapmamızı sağlayan matematiksel teoremler, kurallar ve üst düzey konular öğretiliyor. Öğrenciler ödevlerde-
ki performanslarıyla ve laboratuvar seansları dediğimiz tekrar seanslarına olan katılımla değerlendiriliyorlar. 
Bu programın en iyi yanlarından biri amacının gerçekten öğretmek olması. Örneğin; ödevlerdeki performansı 
arttırmak için 7/24 soru sorabildiğin öğretmen asistanları bulunuyor ve bireysel olarak sorularını sorabiliyor-
sun ve yararları gerçekten kendini belli ediyor. Ayrıca cuma günleri ödev çözümlerinden yararlanabiliyoruz. 
İkinci dönemden bahsedecek olursak şunu söyleyebilirim ki kesinlikle daha heyecanlı ve eğlenceli olacak. 
Çünkü arka plandaki matematiği öğrenmek ne kadar eğlenceli olsa da kuantumun içeriğini, yasalarını, bilin-
mezliklerini ve bu bilinmezliklerin ispatlarını öğrenmek daha gizemli ve eğlenceli olacaktır. Aralık ayında ilk 
dönemi bitirmiş bulunuyoruz ve ocak ayında yeni bir döneme başlayacağız. 

IBM Quantum
Konulardan ayrı olarak biraz da IBM’den bahsedelim. IBM şu an dünyada bulunan az sayıda kuantum 
bilgisayarlarından birkaç tanesini inşa etmeye devam ediyor. İnşa etmek diyorum çünkü kuantum bilgisayarları 
bir buzdolabı büyüklüğünde ve ince işçilik gerektiriyor. Bu program sırasında IBM’de çalışan insanların 
neden bu işi seçtiğini, nasıl bir işe sahip olduklarını ve kuantum fiziğiyle nasıl tanıştıklarını öğrenme fırsatı 
buluyoruz. Aynı zamanda kuantum laboratuvarlarında görüntülü bir şekilde bulunma imkanı yakalıyoruz.

Yararlarından farklı olarak olumsuz yönlerinden bahsetmem gerekirse: saat farkı bu programdaki çoğu kişinin 
zorlandığı bir konu. Ancak bence öğrenmek isteyen bir kişi, her şartta öğrenir. Kendimden örnek verecek ol-
ursam, ilk aylarda gece saat 02.00’de derse katılmam gerekti ve Amerika’da saatlerin bir saat ileri alınmasıyla 
bu saat, saat 03.00 olarak değişti. Saate dair sayılabilecek diğer bir zorluk derslerin pazar günleri akşam 
22.00 ile 00.00 arasında olmasıydı. Ancak derse katıldığım an öğrendiğim konunun etkileyiciliği ile saati un-
utuyorum. İlerde kuantum fiziği okuyup yüksek lisans olarak kimya okumayı düşünüyorum. Ne kadar kulağa 
alakasız gelsede aslında çok bağlantılı.

Hayallerimizin olması bizi her zaman daha azimli, daha istekli yapar. Herkesin kendi heyecanını bulması 
dileğiyle…
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Ayşe Ece TAYMEZ

Günümüzde, tıp ne kadar ilerlemiş olsa da, imkanlar ne kadar geniş olsa da, gerek zaman darlığından, gerekse 
alışılagelmiş geleneksel 

bilgilerin yönlendirmesiyle bazı hatalar yapmaktayız. Genellikle bitki kullanımının bir zararı olmadığını dü-
şünerek, şifalı otların tüketimi, gerekse basit olduğunu düşünerek her hangi bir şikayetimiz için reçeteli 

veya reçetesiz kullandığımız ilaçlar vücudumuzda bazı organlarımızın fazla çalışmasına, hatta zarar görme-
sine yol açabilir. Vücudumuzda, fazla olan zararlı maddeleri ve günlük olarak aldığımız gıdalardan oluşan 
atık maddeleri bazı organlarımız zararsız hale getirmeye ve dışarı atmaya çalışır. Bu organlarımız özellikle 
karaciğer ve böbrektir.

Böbrekler, karnımızın her iki yanında yer alan, fasulye benzeri, elimiz büyüklüğünde olan or-

ganlarımız. Kalpten dakikada atılan kanın %20’sini alırlar. İçlerinde çok büyük bir damar ağı 

barındırırlar. Böbreğe gelen atardamar, dallana dallana kılcal hale gelir ve böbreğin en küçük 

iş gören ünitesi olan glomerulus’ü oluşturur. Glomerul içinde atardamar-toplardamar kılcalları 

karşılaşarak buradan dallar birleşe birleşe böbrekten çıkan toplardamarı oluşturur. Glomerul 

seviyesinde kandan süzülen atık malzemeler idrar denen ürün içinde tubulus’e süzülür, bura-

dan birleşe birleşe idrar yollarını oluştururlar.

    

Tahmin edileceği gibi, bu kadar küçük yapıların içinde kan akımı oldukça yavaşlar. Tüm temizleme ve zarar-
sızlaştırma çalışmaları da bu sırada gerçekleşir.  Bazen istenmeyen şekilde malzemeler birikerek ya da farklı 
etkilerle böbreğe zarar verebilir. Burada bazı tedavi amaçlı kullanılan ilaçların böbrek üzerine nasıl zarar 
verebileceğini anlatmaya çalışacağım.

1. Ağrı kesiciler: Özellikle vücudun susuz kaldığı dönemlerde böbrek kılcal kan dolaşımını bozarak ( kılcal 
damarları büzerek) böbrekte akut(tedavi edilebilir) ya da kronik(kalıcı) bozukluğa yol açabilir.

2. Bazı tansiyon ilaçları: Ana böbrek damarlarını büzerek geçici bir bozukluk yapabilir

3. Aminoglikozit antibiyotikler: İlaç üzerindeki katyonik amino grupları,böbrek üzerindeki anyonik 
megalin’e bağlanarak tubulus epitel hücresi’ne alınır ve orada kitle etkisi ile idrar süzülüşünü bozar. Yani 
bir birikim gerçekleşir ve tıkama olayı görülür.

4. Amphoterisin: Bir antibiyotiktir. Böbrek tubulus duvarındaki por denilen delikleri genişleterek idrar kon-
santrasyonunu bozar ve böbrek zarar görür.

Kullandığımız İlaçlar ve
İç Organlarımıza Etkileri
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5.   Virusa karşı etkili antiviral (Asiklovir vb.): Damardan uygulandığında direk tubulus’ta zarar oluşturup küçük 
iğnecik şeklinde taşlaşmalar(kristaller) yaparak zararı büyütür.

6. Parasetamol: Direkt böbrek üzerine değil de çok yüksek dozda kullanıldığında karaciğeri bozarak böbreğe 
dolaylı zarar verebilir. 

7. Etilen Glikol: Antifriz içinde bulunur. Kazara içilirse vücutta hızla zehire dönüşür. Körlük, karaciğer 
yetersizliği, böbrek yetersizliği ve ölüme kadar götürebilir.

8. Uyuşturucular: 

  * Kokain çok ciddi damar büzücüdür, ani tansiyon yüksekliği nedeniyle rabdomyoliz denilen hücre içindeki 
malzemenin dışarı çıkışı ile kan akımı yoğunlaşır ve böbrek başta olmak üzere tüm organlar zarar görür.

 * Diğer bağımlılık yapan ilaçlar da gerek damar büzerek gerekse rabdomyoliz gerekse böbrek dokusu içi 
alana sızarak yoluyla zararlı olabilirler. 

9. Kemik erimesi ilaçları: Özellikle uzun kullanımda tubulus hasarı yapabilirler

10. Fosfat nefropatisi: Müshil olarak kullanılan ilaçlardır. Hem susuz kalmaya neden olarak hem de tubullerde 
kalsiyum fosfat birikimine neden olarak zarar verir. 

11. Yeşil çay: İçindeki karışmış olabilen bazı ot nedeniyle uzun süreli kullanımda akut böbrek yetersizliği yapa-
bilir

12. Damardan ilaç verilerek çekilen filmler: Damardan verilen ilaç özellikle susuz kalınan durumda medüler 
iskemi denilen soruna yol açabilir. 
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Pandemi & Rüya
Yağmur AKAR

Çin’in Vuhan kentinde, Kasım ayında başlayan Koronavirüs salgını ile birlikte herkes evlerine kapandı. Alışkın 
olmadığımız bu süreçle birlikte hayatımızda birçok değişiklik meydana geldi. Gördüğümüz rüyaların içeriği ve 
rüya görme sıklığımız da bunlardan bir tanesi. Popüler pazar araştırma şirketlerinden biri olup, yerleşkesinin 
İngiltere’de bulunmasına rağmen Avrupa, Kuzey Amerika, Asya- Pasifik ve Orta doğu gibi diğer bölgelerde de 
araştırmalar yapmakta olan YouGov, nisan ayında 2.477 Amerika vatandaşıyla yaptığı bir ankete göre her üç 
yetişkinden neredeyse biri rüyalarını daha fazla hatırlamakta . Bunun yanı sıra Google’da tuhaf rüyalarla ilgili 
yapılan arama sayısı da ani bir yükselme gösterdi.

https://today.yougov.com/topics/lifestyle/explore/activity/Sleeping

Sigmund Freud

Peki rüya nedir ve neden rüya görürüz? Psikanaliz biliminin kurucusu Sig-
mund Freud rüyayı gerçekleşmemiş arzuların veya derindeki korkularımızın 
sahnelenmesi olarak tanımlıyor. Rüya, “hızlı göz hareketi” (REM) diye 
adlandırılan uyku ile bağlantılı hem görsel hem de işitsel algı ve duygular büt-
ünüdür. Bazı araştırmacılara göre rüya uyku sırasında beyindeki etkinliklerin 
yan ürünüyken, bazılarına göreyse bilinçaltının geri planda kalmış yönleri 
ile alakalı özel bir durum. Araştırmalara göre gün içerisinde eğer çok fazla 
yorulup bitkin düşmediysek, rüya sayımız 4 ila 7 arasında değişebilmekte. 
Ancak gördüğümüz bu rüyaların sadece bizi etkileyen kısımlarını veya çok 
azını hatırlarız.
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Pandemi dönemi ile birlikte de rüyalarımızın içeriği ve sıklığı değişti. Sweansea Üniversitesi Uyku Laboratuvarı 

direktörü, psikolog Prof. Mark Blagrove, “İnsanların normalden daha sık rüya gördüklerini biliyoruz” diyor. 

“Görünüşe bakılırsa insanların uyku süresi arttı. Pek çok insan alarm kurmadan uyanıyor, bu da büyük olasılıkla 

gecenin son REM uykusu süresini normalden uzun hale getirdi.”

Blagrove, sabah rutinlerimizin daha rahat hale geldiğini ve muhtemelen böylece uyandığımızda rüyalar hakkında 

düşünmek için daha fazla vaktimiz olduğunu söylüyor.

Sweansea Üniversitesindeki deneyler, rüyamızda uyanıkken yaşadığımız duygusal deneyimleri diğer deneyim-

lerden daha fazla gördüğümüzü gösteriyor. “Birçok insan için duygular pandemi döneminde daha yüksek olabilir. 

Kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığını düşünenler, işlerini kaybetme konusunda endişelenenler veya belki de o 

anda tehlikeli bir iş yapanlar var. Büyük ihtimalle en hafif uyuyanlar bu insanlar.”

Başka bir YouGov anketinde, insanların sokağa çıkma yasaklarının ilk üç haftasında yaşadıkları birincil duygunun 

stres olduğu ortaya çıktı. Boston Üniversitesinden nörolog Patrick McNamara, National Geographic’e yaptığı 

açıklamada “Normalde yoğun duygu halini, özellikle de negatif duyguları incelerken REM kullanıyoruz. Gerçek-

ten de karantina yoğun bir stres ve anksiyete oluşturdu.” diyor.

Prof. Mark Blagrove ve Dr. Julia Lockheart, insanların karantina sırasında gördükleri

rüyaları görselleştirebilmek için ressamlarla çalışıyor.
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Lyon Nöroloji Bilimi Araştırmaları Merkezi’nin araştırmasına göre koronavirüs salgını sebebiyle rüyalarda 
geçmişe gitme oranında yüzde 35 artış olduğunu, katılımcıların yüzde 15’inin eskiye oranla daha fazla kâbus 
gördüklerini açıkladı. 

Stresliyken veya endişeliyken, uykuya dalmamız daha uzun sürüyor. Blagrove, “Stresin kâbus görme sıklığını 
arttırdığı da görüldü” diyor. “Bu kabuslar genelde belirgin bir stres kaynağıyla ilgili olmuyor, bunun yerine başka 
bir temaya sahip olabiliyor, fakat gündelik yaşantımızda deneyimlenen aynı olumsuz duyguyu taşıyor.”

Google ‘’why am I having weird dreams lately?’’ aratmasının trend grafiği
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The Big Mystery: That Has a Potential to be Our Future
Eylül YALTIR

“If it is correct, it signifies the end of physics as a science.’’

       Albert Einstein 

“I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics.”

        Richard Feynman

And now, I will try to explain this mystery and and what makes it an incomprehensible phenomenon, as       

Feyman says. Quantum physics and quantum mechanics basically explain how everything works and how biol-
ogy, chemistry, and atoms work. Apart from all science majors, quantum explains all the extraordinary events in 
light, waves, and atoms, but in an unusual way. To start explaining quantum mechanics, we have to talk about 
our traditional computers first. We all know that the basic unit of classical computing is bits. Computers that 
we all aware of consist of bits to hold and process information. These bits are like a light switch, consists of 2 
possibilities; on or off, 1 or 0. The differences between classical computing and quantum computing start here. 
In quantum computing, we call these bits qubits (quantum bits), and we have 1, 0, and 1 and 0 at the same time 
simultaneously, and this is one of the topics we’ll be talking about later on. Scientists are using these three pos-
sibilities to solve complex calculations that our traditional computers are not able to. They are calculating pos-
sibilities of overlapping and colliding two qubits, and these are just the beginning of this complex mystery that 
even Feynman and Einstein didn’t understand.

First, let’s start by explaining the first weirdness of quantum mechanics:

Superposition

I mentioned that in quantum computing, we have 1, 
0, and a combination of 1 and 0 simultaneously. If 
a qubit is representing 1 and 0 at the same time, we 
call this state a superposition state. But how? How 
can a light switch be on and off at the same time? 
Qubits can be in a superposition of both quantum 
states, 0 and 1. But when a qubit is measured and 
observed, it will choose one of the quantum states. If a qubit is in a superposition state when we measure and ob-
serve it, it will give only 0 or only 1 as a result. And this will destroy the superposition state. I know that you are 
asking yourself that all these phenomenons are too unreal and unimaginable. Nobody knows why a qubit is col-
lapsing to 1 or 0 when it is observed. How can a qubit know that it is being watched? To represent this weirdness 
in a more imaginable way, the most popular and ideal example would be Schrödinger’s Cat. This is the name of 
a thought experiment that was proposed by Edwin Schrödinger. In this experiment, a cat is placed in a covered 
box with a radioactive sample which is in front of the cat. This sample has a 50% chance of delaying or killing 
the cat. Because the cat is in a covered box, we don’t know if the cat is still alive or dead. We can only know the 
result when we open the box. When we think of the cat as a qubit; when the box is covered, the cat is alive and 
dead at the same time; when we open the box, the cat, the qubit will collapse into one possibility; dead or alive. 
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Entanglement

When we bring two qubits close enough to each other, these qubits will entangle. Okay, but what does that mean? 

When two qubits are entangled, they can not be described independently from each other, and to entangle particles 

and qubits, we have to perform an operation on both qubits and separate them from each other. These qubits will 

be in a certain state, 1 or 0, but there will be a special connection between them. The most interesting part is this; 

when we separate these qubits and measure only one, the result will be the same on the second qubit as well. Even 

if we place one qubit to the whole other part of the universe, the outcome of the measurement will be the same 

with both qubits. If the qubit, which is on the one side of the universe, is in 1 state the second qubit will be surely 

in 1 state as well. And this will occur every time.

Quantum Interference

In quantum, the most challenging principle is interference. That’s why not understanding is so normal; for me, 

you, and Einstein. I suggest you read out loud to understand the main topic of this principle. So, let’s begin. 

Hundreds of years ago, a young scientist named Max Planck presented the idea of light not being a wave. The 

light was a particle, and he was correct. How this fact is related to quantum interference? Interference states that 

subatomic particles (electrons, protons, and neutrons) are not able to be in more than one place at any given time 

such as through superposition. 

But an individual particle, such as a  photon (light particles), 

can cross its own path and interfere with the original direction 

of its path.

Now, lastly, let’s go back and try to understand the debate over 

whether the light is a wave or a particle. Scientists like Isaac 

Newton claimed that light consists of particles, and Feynman 

supported that this can be understood when we deep dive into 

the results of the experiment that was done by Thomas Young, “Double-Slit Experiment”. The Double-slit ex-

periment’s purpose was to prove that light consisted of waves, in contrast to Newton. In this experiment, a light 

source, such as a laser beam, is projected to a plate that is pierced by two parallel slits, and light passing through 

the slits is observed on a screen behind the plate. When we think of light as a wave, it has to pass these both slits, 

interfere, and produce bright and dark marks on the screen. And it does! On the other hand, when we think of light 

as a particle, it has to pass through only one slit. And it does! But how? Some photons are passing through both 

slits like a wave and some of them are behaving like a particle and pass through only one. To conclude, light is a 

particle; a particle that can behave like a wave sometimes and like a particle on the rest.
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LIGHT IS BOTH PARTICLE AND WAVE!

“We must be clear that when it comes to atoms, language can be used only as in poetry.”
          Neils Bohr
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Movie Review: Sherlock Holmes
Irmak ÜNSAL

The Sherlock Holmes movie was directed by Dexter Fletcher and Guy Ritche in 2009. 
The character of Sherlock Holmes was created and written by Sir Arthur Conan Doyle 
in 1887. From my point of view, this movie contains many deep meanings behind it. 
Before telling the implications, I want to summarize the plot of the movie. 

Private investigator Sherlock Holmes and his friend doctor John H. Watson, who 
were about to get married, were solving the crimes. The main antagonist in the movie 
is Lord Blackwood who was a cultist, interested in dark arts, killing many people 
as “sacrifices” and declares that there would be three more sacrifices. When he was 
caught and hanged, it seemed that he hadn’t died, despite the obituary by Watson. As 
a result of this, all the members of society were really scared of Blackwood and as he 
-supposedly- had some supernatural powers, they were ready to make Blackwood’s 
wishes real. As also he declared with this line in the movie: “Listen to the fear. I will 
use that as a weapon to control them and then the world.” Blackwood was going to 
rule society with fear. Then detective Sherlock and Watson start working on the case 
the case was hard to solve even for Holmes.

But when he examined one of the sacrifices who was Blackwood’s 
father’s place of death he realized the existence of a secret room 
behind the wall. He took a notebook from the room that was full 
of dark arts, some chemical materials, etc. With the long hours of 
ritual works, Sherlock managed to figure out Blackwood’s next at-
tack which was to the parliament. They prevented the deaths, and 
after a big fight between Sherlock and Blackwood, Blackwood 
was finally dead. During the fight, Holmes explained Blackwood’s 
every step was based on just scientific work, not because he has 
some supernatural powers as the people supposed. 

I found this movie mysterious, funny, I think it has philosophical 
meanings inside. It refers to the administration, governments are 
well-expressed. One of the things I got from the movie is the fact 
that fear is the most dangerous weapon, instead of expensive high-
tech weapons. Thus manipulation unites the society and with this, 
an army, which all the members of it are ready to die, can be easily 
created. Also, even though the creator of Sherlock Holmes was 
agnostic, the plot of the movie was about stereotypes, fake beliefs, 
dark arts, and the fact that science is behind all of them. I found 
this connection very impressive.  

 As I stated above, I really enjoyed the film both while watching and thinking about it. If you haven’t watched it 
yet, please go and watch it now; if you have, think over it again :)
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BİLİNMEYEN BİR KADININ MEKTUBU-STEFAN ZWEIG
Kitap İncelemesi: Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu

İpek PEHLİVAN

Kitap Bay R.’nin evine kalın bir zarf içinde bir mektup gelmesiyle 
başlıyor. Bu mektup senelerdir kendisine tek taraflı aşk besleyen bir 
kadının hayatı ve bunların adamla ilgisini anlatır. 

“Sana, beni asla tanımayan sana..”

Olaylar serisi hikayede geçen kadın daha on üç yaşında bir çocuk 
iken karşı tarafa yeni taşınan komşusuna beslediği hayranlık ve 
merak ile başlar. Gözünde rol model gibi olan bu yazara (Bay 
R.) karşı hisleri bir süre sonra tutkulu ve platonik, kimine göre 
saplantılı, bir romantik hisse döner.

Adam kadının varlığından bihaber olsa da kadın gençken taşındıktan 
sonra on sekizine bastığında evine dönmesiyle aralarında tek gece-
lik bir ilişki olur. Bu ilişki adama bir ifade etmeyecek kadar kısa 
süreli ve rastgele olsa da kadının hayatının önemli bir dönüm 
noktasıdır. Kadın hamile kalır ve çocuğu doğurur fakat biricik 
aşkına bunu söyleyemeyecek kadar saygı duyar ve aşkına bağlıdır. 
Çünkü onun gözünde para için çocuğunu bahane ederek evlen-
meye çalışan rastgele bir kadından fazlası olmak ister. 

Kitapta, bu aşkın kadının hayatına anlam katan tek şey fakat aynı za-
manda mahvedip sonunu getiren saplantı olmasının zıtlığı çok güzel 
betimlenmişti. Tüm bu betimlemeler ve açıklamalarla kendinizi kadının 
yerine koymanız oldukça kolaylaşıyor ve tüm o duyguları hissedebili-
yorsunuz.

Kadının aşkı ve saplantısı yaşadığı her şeyden daha güçlü olmasına 
karşılık adam bir o kadar bu durumdan bihaberdi. Eğer kadın, adamla 
çocuğunun ölümüyle beraber kendisini öldürmesinden önce iletişim 
kursaydı her şey daha mı farklı olurdu? Yoksa adama bir şey ifade etmez miydi? Bunu hiç bilemeyeceğiz. Kitap 
oldukça romantik fakat hüzünlü, okuması keyifli bir kitap. Kitap aynı zamanda Stefan Zweig’ in anlatımıyla old-
ukça akıcı ve akılda kalıcıydı.

“Senden rica ediyorum, beni dinleyeceğin bu çeyrek saat yüzünden yorulma çünkü ben 
seni bütün bir hayat boyunca sevmekten yorulmadım.”
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Toplumda Kadın Temalı TED Kocaeli Koleji Ödüllü Fotoğraf Yarışması

Yunus GERGERLİOĞLU
TED Çorum Koleji 10. sınıf

1. lik Ödülü

Buse CESUR
TED Bursa Koleji 9. sınıf

2. lik Ödülü
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Ayşe Ece TAYMEZ
TED Kocaeli Koleji 10. sınıf

3. lük Ödülü

 

Merve Begüm ALTINDAŞ
TED İzmir Koleji 10. sınıf

Mansiyon Ödülü
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