LİSE
BALIKESİR

E-Dergi Sayı:2

ŞUBAT 2021

1885’TEN GÜNÜMÜZE

BİGEP

Aydın AYHAN Hocamızın Kaleminden
Dernek Başkanımız Esin BALIBEK Gözüyle Lisemiz

Future Classroom Lab Nedir?
Rehberlik Servisi
Şiir ve Hikaye
Altın Oran Nedir?
Beynimizi Çalıştıralım
Eğlenelim Düşünelim

Yayın Sahibi

İçindekiler

Balıkesir Lisesi Adına

3- Bigep Nedir?

Sebahattin ASLAN

5- Aydın AYHAN’ın Yazısı

Okul Müdürü

8- Esin BALIBEK ve Lise
Genel Yayın Yönetmeni

10- Future Classroom Lab Nedir?

Atakan GÜNGÖR

12- Flört Şiddeti Nedir?

16- Çoban Yıldızı Hikayesi ve
Sizden Gelenler

Editörler
Sanat

18- Değerlerimiz

: Atakan GÜNGÖR

19- Görsel Sanatlar

Edebiyat : Yeşim Yüksel KAYA

21- Müzikle İç içe

Aylin ASLANTAŞ
Müzik

23- Biraz da Spor

: F. Füsun ACAR

24- Beynimizi Çalıştıralım

Zeynep PÜRNEK

25- Ekstra Bilgiler

Değerler : Galip PAKSOY

26- Biraz Eğlenelim ve Düşünelim

Bilişim Tek.: Hikmet DOĞAN

http://balikesirlisesi.meb.k12.tr/
0266 241 13 23-(266) 249 0039
Adres Dumlupınar Mahallesi 11002 Sokak No 6 Karesi/Balıkesir

2

Sayın Valimiz Hasan ŞILDAK
Koordinesinde BİGEP

Valiliğimiz koordinesinde İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından hazırlanan Başarıyı
İzleme ve Geliştirme Projesi’nin (BİGEP),
Ülke genelinde eğitim alanında adından
söz ettiren iller arasında yerini alan
Balıkesir, Vali Şıldak’ın öncülüğünde
Balıkesir'deki eğitimin kalitesini yükseltmeyi
amaçlayan bir projedir.

BİGEP’in, bir motivasyon ve sinerji oluşturma
modeli olduğunu vurgulayan Vali Hasan
Şıldak: “BİGEP, bir motivasyon ve sinerji
oluşturma modelidir. Okul yöneticileri,
öğretmenleri belirli hedefler etrafında
toplamayı; Eğitim alanındaki tüm
paydaşları dinamik ve istekli hale getirmeyi;
Velileri eğitim sürecine dahil etmeyi; İldeki iş dünyasının eğitim alanına ilgisini
çekmeyi; Gönüllü ve sonuç odaklı çabalarla tüm ilde izleme, takip, değerlendirme
ve ödüllendirme mekanizmasını işleterek eğitimi birinci öncelik haline getirmeyi
amaçlayan bir takım çalışmasıdır. Balıkesir’imizde de takım ruhu ile eğitim alanında
çok güzel işler yapacağımıza yürekten inanıyorum.” dedi.
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PROJE ÖZETİ:
Balıkesir ilinin eğitim potansiyelini tüm destek sağlayan kuruluşlar ile yükseltmen
amacıyla
Valiliğimizin himayelerinde ve 2023 Vizyon Belgesinin ‘ Mutlu Çocuklar, Güçlü
Türkiye’ hedefinin
yol göstericiliğinde Balıkesir’imizde;
• Akademik,
• Sosyal – Sportif ve Sanatsal,
• Yenilikçi Eğitim – Öğretim Ortamları ve Tasarım Beceri Atölyeleri,
• Proje Tabanlı Çalışma Faaliyetleri
• Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Sisteminin Etkili ve Verimli Kullanımına Yönelik Alanlar
‘Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP)’ başlıyor.
Proje kapsamında amacımız;
• Yönetici ve öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek,
• Motivasyonlarını artırmak,
• Öğrencilerimizi eğitsel, akademik, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleriyle
desteklemek,
• Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine uygun sanatsal, sportif ve kültürel
faaliyetlerde yer
almalarını sağlamak,
• Kendilerini tüm yönleriyle keşfetmelerine destek olmaktır.
Ayrıca, öğrencilerimizi çağın gerektirdiği donanımlara (Endüstri 4.0) sahip,
gelişime açık, nitelikli
bireyler olmalarını da hedeflemekteyiz.
• Proje kapsamında öğretmen ve öğrencilerimizin gerçekleştirdiği faaliyet ve
çalışmalar BİGEP
Proje İzleme ve Değerlendirme Modülü ile dijital ortama kaydedilecektir.
• Proje izleme ve değerlendirme süreçleri sonucunda yönetici, öğretmen ve
öğrencilerimizin proje
kapsamında yaptıkları çalışmalar 5 ana alanda belirlenen kriterler ölçüsünde
değerlendirilerek
ödüllendirmeler yapılacaktır.
• Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar Covid – 19 pandemisi
sebebiyle uzaktan eğitim
şeklinde düzenlenmiş olsa da, pandemi sürecinin son bulması durumunda Millî
Eğitim
Bakanlığı’nın açıklayacağı yol haritasına uygun olacak şekilde devam
edecektir.
• Plânlanmış olan tüm çalışmalar hem uzaktan eğitime, hem de yüz yüze
eğitime uygun olacak şekilde hazırlanmıştır.
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1885’ten günümüze

TARİHÇEMİZ

Aydın AYHAN Hocamızın Kaleminden
Yunan İşgali Yıllarında Balıkesir Lisesi
ve Öğretmenlerinin Durumu
15 Mayıs 1919da İzmir’i işgal eden Yunanlılar hemen
çevreye doğru genişleme harekâtına girince
karşılarında Balıkesirlileri buldular. Ayvalık, Bergama,
Akhisar, Soma, İvrindi ve Salihli Cephelerinde
Balıkesirliler ve çevresinden gelen millî müfrezeler,
Yunan işgaline karşı on üç buçuk ay etten kemikten
duvar oldular.

Yunan işgal kuvvetlerinin kuzeye doğru ilerlemesi bütün gayretlerine rağmen
durdurulunca İngilizlerin yardımlarıyla kısmen motorize olan ve uçaklarla keşif yapan
Yunan ordusu 24 Haziran 1920de bütün cephelerde saldırıya başladı. Cephaneleri
tükenen Millî Müfrezeler bu yoğun saldırılar karşısında geri çekilmek zorunda kaldılar.
Akhisar ve Bergama Cephelerinden çekilen kuvvetlerimiz bugün adı Savaştepe’de (o
yıllardaki adı Giresun) direnmek istediyse de gene cephanesizlikten dolayı çekilmek
zorunda kaldılar.
29 Haziran 1920de Balıkesir işgal edildi. O zamana kadar pek kendilerini belli etmeyen
Damat Ferit Paşa yanlısı Hürriyet ve İtilaf Fırkası(Partisi) yandaşları hemen toplanarak,
hep birlikte Yunan İşgal Kuvvetleri Kumandanına giderek; “Hoş geldiniz.!” dediler.
Bunlar hemen ertesi gün kollarına Yunan bayraklı pazubend geçirerek şehirde Kuvayı
Millîci avına çıktılar. Yakaladıkları 37 kişiyi getirip Mekteb-İ Sultani(Balıkesir Lisesi)
bodrumuna hapsettiler. Bir ay kadar burada kalan bu Kuvayı Millîci gurup bir ay sonra
güya affa uğramış gibi salıverildiler. Bunlar Kuvayı Millîci olup yaşlılık ve esnaflıkları
sebebiyle şehirden ayrılmayanlardı. İşgal yıllarında Balıkesir’de kurulan “Ayın-Pe” gizli
teşkilatının çekirdeğini oluşturuyorlardı. Ama daha sonra bir ihbar ile büyük bir kısmı
tutuklanarak, esir olarak Yunanistan’da Korfu adasında Egine Esir kampına
gönderildiler. Harbin bitimine kadar burada kaldılar.
1.Dünya Savaşı sıkıntıları içinde öğrenimi sadece orta(rüştiye) kısmında sürdüren
Balıkesir Lisesi’nin öğretmenleri çok uzun sure maaş alamadıkları için büyük sıkıntı içine
düştüler. Bu öğretmenlerin çok büyük kısmı İstanbul’a giderek Maarif Nezaretine baş
vurarak maaş almak için uğraşmaya başladı. Her ne kadar maaş verileceği
söylendiyse de maaş bir türlü ödenemedi. İstanbul’a kadar giden öğretmenlere maaş
verileceği sözü verildiyse de yollanan maaşlara Yunan makamları el koyduklarından
hiç bir şey alamadılar.
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1885’ten günümüze

TARİHÇEMİZ

İşgâl yıllarında “eğitim”...
İşgâli izleyen günlerde Yunan Kuvvetleri bütün Türk okullarına el
koyarak eğitimi durdurdular.
Sadece Rum ve Ermeni okullarıyla kilise mektepleri açık kaldı.
Mekteb-i Sultânî (bugün eski bina) o günün en büyük binâlarından
olduğu için Yunan Kumandanlığı Karargâhı yapıldı
ve birer birer ele geçirilen Kuvâ-yi Millîyeciler bu mektebin bodrumuna
hapsedildiler.
Türklere ait okullar, Yunanlılarca bir kısmı koğuş, bir kısmı depo, bir kısmı atlar için
ahır olarak kullanılmaktaydı.
Mesela Ali Şuûri İlkmektebi binası Yunan süvari kışlası olarak kullanılmaktaydı.
Bütün kazâlar ve köylerdeki okullar da kapatıldığından öğretmenler işsiz kalmış,
açlığa mahkûm olmuşlardı.
1920 Kasım’ında İstanbul Hükûmeti, sanki hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi,
Mekteb-i Sultânî (Balıkesir Lisesi) müdürlüğüne Edirne Mekteb-i Sultânîsi eski Müdürü
Edib Bey’i tâyin ettiyse de,
okul binası bütün uğraşmalara rağmen geri alınamadı .
Zaman geçiyor ve merkezi Ankara’da Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlayan
millî hareket güçlendikçe,
Yunanlılar’ın Anadolu rûyâsı da kâbusa dönüşüyor, Atatürk’ün önderliğindeki millî
hareketi engelleme planları boşa çıkıyordu.
Yunanlılar için “kaçınılmaz son” hızla yaklaşıyordu...
Anadolu’da bulunan Yunan işgâl kuvvetlerini “mandater” olarak şirin göstermek
için
düşünülen “Asya-yı Suğra (Küçük Asya) Devleti” teşebbüsleri de bir işe yaramadı.
1922 yılının Ağustos’una gelindiğinde, bazı kurumların sanki hiçbir şey olmamış gibi
yeniden açılması düşünüldü.
Bunların en önemlisi, iki yıldır kapalı duran okullardı.
Başında Yunan İşgâl Kumandanlığı’nın sansür mührü bulunan 21 Ağustos 1922 tarihli
Karesi Gazetesi’nde çıkan bir ilânla, Lise’nin açılacağı duyuruldu :
“İlânat... Karesi Maarif Müdürlüğü’nden:( Karesi, 21 Ağustos 1922, No.22-404)
Sultânî ve Mekteb-i İbtidâiye-i Umûmiye küşâd edilerek talebe kayd ve kabûlüne
mübâşeret edilmiş olduğunun
ve sultânî sekizinci sınıf talebesinden 120 numaralı İsmâil, altıncı sınıftan 46 numaralı
Yûnus Nâci, beşinci sınıftan 20 numaralı Hasan,
altıncı sınıftan 161 Aziz ve 180 numaralı Ahmet, birinci sınıftan 123 numaralı
Mehmet efendilerin ikmâl imtihanları icrâ edilmek üzere
Sultânî’ye müracaat etmeleri lüzûmu ilân olunur...”
Bu ilândan on beş gün sonra Balıkesir kurtarıldı ve kurtuluşu izleyen zamanda
bütün diğer okullar gibi tekrar açıldıysa da,
öğretmenlerin hemen hemen hepsi askerde olduğundan hemen öğretime
başlanamadı.
Ama emekli olmuş birkaç öğretmen tekrar göreve çağırılarak mevcut üç beş
öğrenciyle dersler yürütülmeye çalışıldı.
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1885’ten günümüze

TARİHÇEMİZ

Diğer bir haber:
ZAFER-İ MİLLÎ 4 Receb 1342 –10 Şubat 1340
Numara 168-48
Meclis-i Umûmî-i Vilâyet Maarif bütçesinin bakıyye müzâkeraatı:
İşgâl zamanına ait Divanı İdâre-i Husûsiyyenin (özel idarenin) işgâl
zamanına aid borçlarının tediyesine maarif encümenince karar verildiğini işittik.
Encümen-i muhtereme, memleketin irfânı nâmına teşekkür ederiz.
Yunan İşgali günlerinden bir hatıra:
Edremit-19 Haziran 339 (1923), Eczacı Muzaffer Süreyya anlatıyor:
Ziyaret için Edremit’e gelen Balıkesirli muallim Mehmet Necâti Efendi ismindeki bir
gençle
Midillili Hasan Efendi isminde eski memurlardan yaşlı bir zât,
“Edremit’in dışarıyla haberleşmesini sağlıyor” suçlamasıyla şehir dışına çıkarılarak,
kendilerine kazdırdıkları mezarlara memelerine kadar gömülüyorlar.
İşgal Yıllarında Öğretmenler
4 Kânûnuevvel 1336 (1920) tarih ve 16 numaralı Balıkesir gazetesinde Emin Vedat
Bey, “Maârif-i Mahallîye” başlığındaki yazısıyla “yerel eğitim” durumunu ele almış,
“Aylardır öğretmenlerin maaş alamadığını,
Hükûmet’in (İstanbul) dış meselelerle uğraştığından maarife (eğitime) para
ayıramadığını, ama Devlet’in bekāsı için yavrularımızın eğitim alması gerektiğini”
belirtmiştir.
Buna çözüm olarak da, “Gayrımüslim okullarının şimdiye kadar dışarıdan tek kuruş
almadan cemâatlerinden topladıkları yardımlarla yaşadıklarına” işaret ederek,
“Kurulacak Maârif-i Mahallîye Komisyonu çalışarak halktan yardım toplayacak ve
kapalı okulları yeniden açacak, bunun için gazeteye yazı bekliyoruz..” demiştir.
Birkaç konu ile ilgili arşiv belgesi:
---İstanbul’a gelmiş fakat vazifeye dönmemiş muallimlerin mazuliyete sevki ve
yerlerine diğerlerinin tayini, dönenlerin yerlerine vekil tayin edilmişse, vekilden arta
kalan maaşın dönene ödenmesi gerektiği. Binaları olmadığından vazifelerine
başlayamayan muallimlere maaşlarının tam ve tahsisat-ı
fevkaladelerinin yarım ödenmesi. Ayni durumdaki odacı, hademe gibi ücretlilere
maaş verilmesi gerekmediğinin Hüdavendigâr Vilayetine bildirilmesi.
(BOA.DH.UMVM-dosya:69 gömlek:66- 20 Receb 1340.)
*
---Karesi Livasındaki muallimlerin birkaç aydır alamadıkları maaşlarını karşılamak ve
mekteplerin kapanmasına mani olmak için gerektiği havalenamenin
gönderilmesinin maliyeye bildirildiği.(BOA.DH.UMVM- dosya:51 gömlek:52- 22
Rebiülahir 1333)
1 Balıkesir, 27 Teşrînisânî 336, No.14
2 Karesi, 21 Ağustos 1922, No.22-404
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Balıkesir Liseliler Derneğimiz Başkanı
Esin BALIBEK
GURURUMUZ BALIKESİR LİSESİ…
136 yaşındaki Balıkesir Lisesi sanıyorum ki,
her gencin, her insanın hayatında nice
yıllardır yer etmiş, en azından dik
yokuşunda yürüyerek o tarihi yaşatmış bir
kurum..
1885 yılında kurulan okulumuz, 1896 yılında
Balıkesir Sultan-ı İdadisi olarak hizmete
açılmış tarihi bina, daha sonra
Darülmuallim, Balıkesir Lisesi, MühendislikMimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
ardından Balıkesir Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi olarak hizmet vermiştir.
Dönemin önemli sultanilerinden olan
Balıkesir Sultanisi (Lisesi), 1916-1917
Çanakkale Savaşlarına izci olarak
gönderdiği 94 öğrencisini şehit vermiştir.
Diplomasını aldıktan sonra iş hayatına başlamayıp, cepheye giden
öğrenciler de oldukça fazladır.
Tüm Balıkesirle Balıkesirlilerle adı bir şekilde bağlanan lisemiz, okul olarak
yayıncılık yaşamına da 1934’ lerde başlamış, o yıllarda ayrıca BALIKESİR LİSESİ
adıyla da bir yıllık yayınlamıştır.
Yıllar sonra, 1950 sonralarında LİSEMİZİN SESİ dergisi yayına girmiş, 1953 yılında
da bir de kitap yayınlamıştır lisemiz.
O tarihlerde yayınına başlayan verici radyosunun kuruculuğunu ve radyo
spikerliğini ayrıca yılda bir kez yayınlanan KAYMAKLI DERGİSİ’ nin sahibi ve
sorumlu müdürlüğünü Balıkesir Lisesi Koruma Derneği adına rahmetli Ekrem
Balıbek’ in yaptığı dergi ve kitapları ve her türlü sosyal hareketleri ile sesini
duyurmuştur.
Yurt genelinde haklı bir ün yapan lisemiz, geleneksel KAYMAKLI GECELERİ’ nin
de yayını olan dergiyi de bugünlere kadar eriştirerek haklı gururunu
yaşamaktadır.
Şimdilerde lisemizin yine bir dergisi var..
Lise Balıkesir e-dergisi…
Bu derginin yayını için emek veren, katkı sunan, görüşlerini yazan öğretmen,
öğrenci ve yazarlarımıza teşekkür etmek istiyorum.
Ve diyorum ki…
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Balıkesir Liseliler Derneğimiz Başkanı Esin BALIBEK

Bir tarihtir Balıkesir Lisesi…
Balıkesir Liseli olmak bir klasik…
Balıkesir Lisesi’nden mezun olmak ise bir gururdur…
Kimi öğrencilere ikinci ev olmuştur… Kimi öğrencileri arkadaş yuvası…
Ne başarılara imza atmıştır… Ne ilklere şahit olmuştur…
Ne yaramazlıklara göz yummuştur… Ne radikalliklere yol açmıştır..
Başka bir dünyadır okulumuz… Başka bir dünyadır taş binası…
O yokuşu nefes nefese çıkıp da, patika yoldan okula girdiğiniz an, geçmişte
yaşadığınızı hissedersiniz…
Taa, kurulduğu ilk yıllardan beri varmışsınız, öğrenciymişsiniz gibi..
Sağlam merdivenlerinden çıkarken tebeşir kokusu çeker sizi sınıflara doğru..
Bir tarafta küçük ama gönlü büyük Balıkesirimiz, bir tarafta kentimizin en
yüksek tepesi Çamlık mevkii..
Sıra sıra pencerelerden selam verir bu iki güzellik bizlere…
Anlat anlat bitmez okulumuz…
Bu tarihi okulda okuyup da, geçmişi yad etmek, anıları tazelemek,
arkadaşlarla buluşmak..
1952 yılında, Lise Müdürü rahmetli Hilmi Ziya Apak’ın belki de bugünleri
görerek hayata geçirdiği Kaymaklı Günü ise bir şenlik, bir heyecan, bir
buluşmadır…
Kimler kimler geçmiştir lisemiz için taşın altına elini koyan..
Bir parça mutluluk, bir gelecek yaratmak için gençlere…
Belki de bir çivi çakabilmek uğruna..
Şimdilerde bizler Balıkesir Liseliler Derneği olarak, bir katkı sunmaya çalışıyoruz
lisemizin adı için, unutturmamak için..
Amacımız yarınlar..
Hedefimiz Atatürk gençliği..
Sadece gurur ve onur değil, hayat ve kişilik kalitesi, disiplin, kararlılık, inanç,
özgüven, idealistlik kazandıran, her geçen gün eski öğrencilerinin bir bir
eksildiği tarihi Balıkesir Lisemize her zaman vefa borçluyuz…
Okulumuza, öğretmenlerimize, geçmişimize her zaman sahip çıkmak ve nice
yıllar lisemiz geleneklerini sürdürmek ise görevimiz…
Balıkesir için, Balıkesir Lisemiz için…
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Future Classroom Lab Nedir?

Future Classroom Lab öğrenmeye ve öğretmeye 21. Yüzyıl becerilerini dahil ederek
eğitimde değişen stilleri desteklemek ve geleneksel dersliklerin ve diğer öğrenme
alanlarının yeniden düzenlenmesini sağlamak için oluşturulmuştur.
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin okullara entegre edildiği bir "Yaşayan Laboratuvar"
olarak tasarlanmıştır. Ayrıca fiziksel alanların, kaynakların, öğrenci ve öğretmenlerin
değişen rollerinin ve farklı öğrenme stillerinin gelişimini desteklemektedir.
Future Classroom Lab 6 farklı öğrenme alanından oluşmaktadır.
Bunlar Üretim, Etkileşim, Sunum, Araştırma, İş Birliği ve Geliştirme alanlarıdır.
Avrupa Okul Ağı tarafından Brüksel'de kurulan orijinal FCL mekanı birçok ülkeye
ilham kaynağı olmuştur. Diğer ülkelerde kurulan Geleceğin Sınıfları veya mekanları
orijinal alanın sahip olduğu donanımların hepsine sahip olmak zorunda değildir.
Aslında tüm öğrenme laboratuvarları kurucularına, adapte edilen yerel bağlama
ve yerel ihtiyaçlara göre sunulan teknolojiler ile oluşturulmaktadır. Ancak FCL'nin
temel fikri olan Geleceğin Sınıflarında öğrenme alanları, pedagoji ve teknoloji
entegrasyonu 3 ana bileşen olarak kurulan pek çok FCL'de mevcuttur.
FCL'de bulunan esnek öğrenme alanlarında öğrenciler, teknolojinin sadece bir
mekanda olmasından ya da sadece belirli zaman dilimlerinde teknolojiye
erişmekten ziyade, gün içinde teknolojiye daha fazla erişim imkanı elde etmektedir.
Derslerde iş birliğinde bulunmaya ve farklı düşünceleri ele almaya yönelik daha
fazla fırsata sahip olurlar. Böylelikle, öğrenciler akranlarıyla beraber ya da akran
öğrenmesi gerçekleştirebilirler. Esnek öğrenme alanlarının öğrencilerin rahat hareket
etmesini sağlaması ve teknolojiyi günlük hayatlarında da olduğu gibi etkin
kullanmaları ile okulda yaşayarak, uygulayarak öğrenme imkanı sunmaktadır.
FCL, aynı zamanda STEM Eğitimini de desteklemekte ve uygun alan sunmaktadır.
Projeye ve probleme dayalı yaklaşımla birlikte öğrenciler, gerçek dünya
problemlerini düşünür, sorular sorar ve bu problemleri çözmek için araştırma
yaparak öğrenir. Öğrenciler arkadaşlarıyla veya öğretmenleriyle birlikte iş birliği
içinde yardımlaşarak, ortak zihinsel çalışmalara dahil olarak ders konularını öğrenir.
Ders konularını öğretim ve öğrenme süreçleri, öğrencilerin kişisel ilgi, hedef ve
öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirlenir. Ders konularının öğrenimi,
disiplinler arası yaklaşımla birden fazla ders konusu içeriğinin ve becerilerinin bir
araya getirilmesiyle gerçekleşir. Öğretim etkinlikleri, öğrencilerin farklı öğrenme
tarzlarına, kabiliyetlerine ve hazır olma durumlarına ve seviyelerine göre tasarlanır ve
gerçekleştirilir.
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Okulumuz Abdi Kahyaoğlu Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı

Balıkesir Lisesi Vakfı desteği ile FCL Balıkesir İl Temsilcisi Ümit YEL’in
rehberliğinde oluşturulan Abdi Kahyaoğlu Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı
2019 yılı Ekim ayında açılmıştır.
Laboratuvarımızda arduino başlangıç setleri, 3D yazıcı, programlanabilir Lego
set, VR gözlükler, dizüstü bilgisayarlar ve çekim imkanı sağlayan yeşil perde
alanı mevcuttur.
Bu öğrenme laboratuvarı, öğrencilere 21. yüzyıl becerileri kazanma fırsatı ve
teknoloji ile öğrenmeyi harmanlamayı amaçlayan yenilikçi ve aktif öğrenme
ortamları sunmaktadır. Öğrencilerin yeni teknolojileri keşfetmeleri ve
yapacakları faaliyete uygun olan teknolojiyi seçerek öğrenmeleri
sağlanmaktadır.
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Flört Şiddeti

“Aşk kontrol etmek değildir, paylaşmaktır.”
6284 sayılı Kanunun 2, Uygulama Yönetmeliğinin ise 3.maddesinde şiddet;
‘kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı
çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketler, buna yönelik
tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal,
kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya
ekonomik her türlü tutum ve davranışlar’ olarak tanımlanmaktadır. Sözlük anlamı
itibarıyla da şiddet; sertlik, karşıt görüşte olanlara, inandırma ya da uzlaştırma yerine
onlara kaba kuvvet kullanma, (duygu ya da davranış için) aşırılık anlamına
gelmektedir.
Türkiye de 2020 yılında 407 kadın cinayeti ve 2021 yılında ise 45 kadın cinayeti
işlenmiştir. Şiddet öyküleri incelendiğinde faillerin ölen kişinin en yakınları olduğu
ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalarda şiddete maruz kalma açısından en fazla
risk altında olan gruplardan birisinin adölesan ve genç erişkin yaş grubu olduğu
belirlenmiştir. İşte tam da bu noktada hayatımızda belki kavram olarak ilk defa
duyduğumuz belki duyduğunuz ama ne anlam ifade ettiğini bilmediğiniz kavram
hakkında bilgi vereceğiz.
Flört Şiddeti Nedir?
Toplumsal cinsiyet güç eşitsizliğinden kaynaklı bir şiddet biçimidir. Tehdit, kısıtlama ve
baskı içeren her türlü davranışlar FLÖRT ŞİDDETİ olarak tanımlanır .Partnerin, karşı
tarafa fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal ve dijital şiddet içeren davranışlarda bulunması
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. şiddet uygulayan kişi ,partnerine şiddet uygulayarak
onun üzerinde egemenlik kurmayı, onu kontrol etmeyi ve gücünü göstermeyi
hedefler.
Flört şiddet bitmiş ya da sürmekte olan ilişkilerde ortaya çıkabilir.
Flört Şiddeti Çeşitleri:
1. Fiziksel Flört Şiddeti: Partnerin senin bedenine kasıtlı olarak zarar vermesidir. :
Partnerin sana vurması, tokat atması, yumruk atması, bir eşya fırlatması, bıçak ya da
silah çekmesi, seni itmesi, tekmelemesi, ısırması, saçını çekmesi fiziksel şiddet
örnekleridir.
2. Cinsel Flört Şiddeti: Partnerinin seni cinsel birliktelik veya yakınlık yaşamak için
zorlaması, fotoğraf, video istemesi... vb.
3. Psikolojik Flört Şiddeti: Partnerinin sende korku uyandıracak, senin kendine olan
güvenini ve saygını zedeleyecek biçimde konuşması ve davranmasıdır. Partnerin
sana isim takması, bağırması, iftira, hakaret veya küfür etmesi, ne yapman ve ne
giymen gerektiğini söylemesi, seni başkalarının önünde küçük düşürmesi, tehdit
etmesi, kötülemesi ve ismini karalaması, suçlaması, sırlarını başkalarına söylemesi
psikolojik şiddet örnekleridir.
4. Sosyal Flört Şiddeti: Partnerinin senin sosyal ilişkilerini kısıtlaması, kontrol etmesi ve
senin sosyal çevrenden soyutlanmana, yalnızlaşmana neden olacak şekilde
davranmasıdır. Ailen veya arkadaşlarınla görüşmene izin vermemesi, kimlerle
arkadaş olduğunu kontrol etmesi, “namusunu
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koruduğunu” söyleyerek erkek arkadaşlarınla konuşmanı yasaklaması,
kıskançlık yaparak sosyal ilişkilerini kısıtlamaya çalışması ve kıskançlığı
sevgisinin dışavurumu gibi göstermesi,
5.Dijital Flört Şiddeti: Partnerinin teknolojik araçları seni kontrol etmek için
kullanması, bu araçlar aracılığıyla seni tehdit etmesidir. Sosyal medya
hesaplarının şifrelerini istemesi ve kontrol etmesi, sosyal medyada kimlerle
arkadaş olabileceğine karar vermesi, resim ya da video göndermek için
seni zorlaması, telefonunu veya bilgisayarını karıştırması, sürekli mesaj atması
ve hızlı bir yanıt beklemesi dijital şiddet örnekleridir.
6. Israrlı Takip (Stalking): Israrlı takip, ayrıldığın ya da halen birlikte olduğun
sevgilinin seni sürekli izlemesi ve takip etmesidir. Takip davranışı, sende korku
uyandırmayı, sana gözdağı vermeyi ve güvencesiz hissettirmeyi hedefler.
Eski sevgilinin haber vermeden veya davet edilmeden evine ya da
okuluna gelmesi, gittiğin yerlerde karşına çıkması, sürekli hediye veya çiçek
alması veya göndermesi, arkadaş çevrenle iletişim kurması ve seninle ilgili
bilgi almaya çalışması, senin eşyalarına zarar vermesi ısrarlı takip davranışı
örnekleridir.
Fail olmamak için:
Kendimiz ve tutumlarımız üzerinde farkındalık geliştirmemiz en önemli
adımdır. Herkesin partnerinden beklentilerinin olması doğaldır. Ancak bu
beklentilerin gerçekçi olması gerekmektedir. Partnerinizin, sizin ihtiyaçlarınızı
karşılamak ve sizin beklentilerinize sizinle aynı ölçüde özen göstermek gibi bir
zorunluluğu yoktur. Yaşamınızdaki sorunların sorumluluğu size aittir,
partneriniz bu sorunları azaltamaz. Partnerinizin sizden farklı bir geçmişi,
deneyimi ve karakteri olduğunu kendinize hatırlatın. Yaşadığınız durumlara
farklı tepkiler vermesi, onun sizden farklı birisi olmasından kaynaklanır.
Aşağıda flört şiddeti uygulayan kişilerin ortak özellikleri sıralanmıştır:
1. Bir konudaki teklifinize “hayır” demesine rağmen partnerinizi bu konuda
zorluyorsanız.
2. Aynı duruma partnerinizin sizinle aynı tepkiyi vermesini bekliyorsanız.
3. Beklentilerinizi ve isteklerinizi karşılaması için partnerinize duygusal veya
fiziksel baskı yapıyorsanız.
4. Partnerinizi beklenti ve isteklerini karşılaması için ayrılmakla tehdit
ediyorsanız
5. Partnerinizi, kendi yaşam alanından ve değerlerinden uzaklaştırmaya ve
soğutmaya çalışıyorsanız.
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İlişkin Güvenli Değilse Ne Yapabilirsin?
Partnerinden farklı fikirlere, isteklere, önceliklere sahip olabilirsin. Her ilişkide
farklılıkların ortaya çıkması, anlaşmazlıkların olması doğaldır. Önemli olan
bunları nasıl çözdüğünüzdür. Eğer bir farklılık ya da anlaşmazlık karşısında
herhangi bir şiddet türüyle karşılaşıyorsan, güvenli ve eşit bir ilişki kurmak için
şunları yapmayı deneyebilirsin:
Şiddeti tanıman ve şiddet için kendini sorumlu görmemen çok önemli.
Şiddetin sorumlusu sen değilsin!
Şiddeti normal bir davranış olarak kabul etmemen çok önemli. Aklından
“bunu hak ettim”, “herkesin partneri böyle davranıyor” gibi düşünceler
geçebilir. Kendinden şüphe etme! Unutma, haklı şiddet yoktur!
Partnerinin, şiddeti bir problem olarak görüp görmediğini araştır. Partnerin
seninle güvenli ve eşit bir ilişki kurmak için çabalıyor mu? Şiddetsiz bir ilişki
kurmak için işbirliği yapıyor mu?
Güvenli ve eşit bir ilişki kurmak için kurallar koyarak sınırlarını koruyabilirsin.
Kuralları koymak, hangi tür davranışları kabul etmeyeceğini söylemek ve bu
kurallara uymadığında ondan uzaklaşmak ya da ayrılmak senin güvende
olmanı sağlayacak bir adımdır. Bu sayede şiddetsiz, güvenli, eşit ilişkiler
kurabilirsin.
Herhangi bir şiddet türüyle karşı karşıya kalıyorsan, şiddet durmadan
güvende olamazsın. Partnerin şiddeti bir problem olarak görmüyorsa ve
şiddeti durdurmak için herhangi bir adım atmıyorsa, ilişkiden uzaklaşmalısın.
Onu değiştirmeye çalışma. Unutma, şiddeti durdurmak onun sorumluluğu. Eğer
o şiddeti durdurmazsa, şiddet artarak devam edecektir. Kendini korumalı ve
ilişkiden çıkmalısın.
Partnerinden ayrılmayı düşündüğünde “Bana çok iyi davrandığı oluyor”,
“Her zaman böyle sinirli değil”, “Aslında beni çok seviyor” gibi düşüncelere
kapılabilirsin. Yalnız kalmaktan korkuyor olabilirsin. Daha önce ayrılmayı
deneyip onu affetmiş olabilirsin. Onun istediği gibi biri olmaya çabalıyor
olabilirsin. Onunla ileride çok iyi bir ilişki kurabileceğini umut ediyor olabilirsin. Bu
durumda şiddet döngüsüne girmişsin demektir. Şiddet döngüsünü tanımalısın.
Yakın gördüğün, seni yargılamayacağını düşündüğün bir yetişkinden
yardım isteyebilirsin. Yaşadıklarını paylaşmak ve konuşmak, seni güçlendirir.
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Bir Arkadaşın Güvenli Olmayan Bir İlişki İçindeyse Ne Yapabilirsin?
Bir arkadaşının partneriyle ilişkisinde flört şiddetiyle karşı karşıya kaldığına şahit
olmuş ya da gözlemlemiş olabilirsin. Aklından “bu, kendi aralarında olan bir
sorun”, “karışırsam aramız bozulur”, “bu beni ilgilendirmez” gibi düşünceler
geçiyor olabilir. Ne yapabileceğinle ilgili kafan karışmış olabilir ya da korkmuş
olabilirsin. Bizim önerilerimiz şöyle:
Arkadaşının yaşadığı şiddete müdahale etmen ve ona destek olman çok
önemli.
Arkadaşınla konuşmayı dene. Nasıl hissettiğini anlamaya çalış.
Yargılamadan, suçlamadan dinlemek çok önemlidir. Anlayışın, desteğin ve
dayanışman ona güç verecek, yalnız olmadığını hissettirecektir.
Arkadaşını
başvurabileceği,
destek
alabileceği
yerlerle
ilgili
bilgilendirebilirsin. Örneğin, okul pdr servisi,Polis imdat,Aile Sosyal politikalr İl
müdürlükleri(183) … gibi onunla paylaş.
Şiddeti tanıması için şiddetle ilgili bildiklerini onunla paylaşabilirsin.
Arkadaşının deneyimlerine ve tercihlerine saygı duyman çok önemli.
Unutma, arkadaşın ancak hazır olduğunda şiddet yaşadığı ilişkisinden çıkabilir.
Ne zaman ve nasıl ayrılacağına sadece kendisi karar verebilir.
“Unutma, şiddet varsa, sevgi yoktur.”
BALIKESİR LİSESİ PDR SERVİSİ

Kaynaklar:
Mor Çatı Derneği
Tog Flört şiddeti Rehberi
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Flört şiddeti Broşürü
Özyeğin Üniversitesi Flört şiddeti Rehberi
Güliz AVŞAR BALDAN, Nalan AKIŞ Uludağ Üniveristesi Tıp Dergisi-Flört
Şiddeti
Ayhan UÇAR -İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
www.anıtsayac.com
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EDEBİYAT KÖŞESİ
Yeşim Yüksel KAYA
Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmeni

UMUT TOHUMLARI
Bazen ufka dalıyor
gözlerim usta..
Gözbebeklerim alıyor dünyanın
cemali..
Artık gelmiyor aklıma dostların
hayali
Seher yeli eserken usta
Gönlümün bahçesindeki güller..
Kokmuyor eskisi gibi..
Ancak usta
Türküler daha hoş geliyor kulağıma..
Pare pare yaralı yüreğime
Doruklarına kar yağmış dağ misali...
Birden bir tebessüm geliyor
çehreme..
Ovada açan kır çiçekleri gibi..
Yalnız yağmuru bekliyorum
Umut tohumları yeşerirken usta..
Bazen semada bir turna oluyorum..
Kanatlarım nasıl kırık..bir bilsen
Sinemdeki ateşe bir baksan..
Çekip gitmek istiyorum usta.
Bir trene binip, hedef bakmaksızın
Kırağı düşmüş yolları izleyerek
Çam filizlerinin kokusunu çekerek
Ulu bir çınarın dibinde..
Uykuya dalmak istiyorum usta..
Duygularım denize bürünmüş..
Kederse demir almış limandan
Cihana bidaha gelsemde...
Bıkmayacağım cenkten..
Ayaklarım çıplak da olsa usta..
En dikenli yollardan yürüyeceğim..
Öğünç Efe ZEYBEK

ÇOBAN YILDIZI
Nöbetçiydim. Biraz da geç kaldım okuldan
çıkmak için. Ah benim rengarenk
kelebeklerim! Okulun kapısında beni
bekliyorlar yine. Bahçeye birlikte ektiğimiz
akşamsefaları boy vermiş. Yaz gelmek üzere.
İnşallah tatildeyken soldurmazlar çiçekleri.
Gerçi eve yakın bir miniğim var “örtmenim”
diyor koca gözlerini açıp “biz her gün gelip
bakarız çiçeklere.” Birden o gözlere dalıp
gidiyorum. Bir çift başka göz düşüyor aklıma
her işte öne düşüp “ben yaparım.” diyen.
Gözlerim öyle ağır ki… Biri dürtüklüyor, kalk
hadi, diyor ama göz kapaklarım açılmıyor.
Öyle de tatlı yumuşak bir uyku ki...Sanki en
yumuşak yataklarda prenses uykusundayım.
“Azcık daha uyuyayım, bıraksana!” diyorum
ama anamın bırakmaya niyeti yok.
-Dendi güzel gızım, hadi yıkayıver yüzünü.
Şimdi serine çıkınca açılırsın. Hadi anam
babam kalkıver bicik guzum. Bak Mustaa
efen gelmedi pazardan. Bıllanla biz kaldık,
tütünlerimiz yanar sonra. Hadi de kalk.!
Çardaktayız. Bu gece bir sürü yıldız saydık
ablamla. Onu geçeceğim derken hayli geç
olmuş, sanki yatalı birazcık olmuş gibi...Anam
lüküs lambasını yaktı. Geceden pişirdiği yufka
ekmeğini ıslatıp içine keçi peynirini sardı da
çok sevdiğim sıkmayı koydu önüme. Gözümü
açsam yiyeceğim de...Ablam yan gözle
bana bakıyor. “Ana” dedi birden, “anacığım
be! Bırak Seheri, biraz uyusun söz ben
kıracağım onun yerine en çok tütünü. Hadi
anam, benim yüzümden uyumadı. Sabah
keçiyi de o sağar biz tütün dizerken.” Yalvardı
yakardı, benim pamuk kalpli anam da “iyi,
hadi yat Seherim” dedi.
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Az önce çıktığım yatağa uçtum birden. Yastığımda başımın
oyuğu duruyordu daha. Ama uyumak ne mümkün. Bizimkiler bir
testi suyu, bir de lambayı alıp çıktılar çardaktan tütün tarlasının
içine doğru.
Ablamın aceleci adımlarına baktım. Yol kenarına kurdular bu sene çardağı.
Yalnızken korkmuyorum ama gelen geçenin sesleri de hep kulağımda. Fırıldak
Ömer’in köpeği havladı önce; sonra Deli Şaziment bir türkü tutturmuş, onu bağıra
çağıra söyleyerek geçti. Sabahın körü, ala karanlık ne işin var sanki? Delinin önde
gideni …
Köyden uzak uzak başka sesler de geliyor. Çardaklar yeni yeni hareketleniyor. İşte,
uykum kaçtı. Deli Şaziment’in türküsü de dilime takıldı: “Sevdan bir berber kesti kara
saçlarımı, traş etti kolumu kanadımı.” Deli demeleri boşuna değil böyle türkü mü
olur? Biz ablamla ne güzel her akşamüstü tütünleri dizerken söylüyoruz önce o
sonra ben: “Dut yedim duttu beni, duttu da kuruttu beni.” Ama çok komik bu türkü.
Her seferinde beni de kahkahalara boğuyor. “Hop diri diri dattiri dattiri dom...”
Uykum iyiden kaçtı. Şunların ardından seyirtsem. Alaca karanlıkta bulamam ki
yolumu. Ya yılana basarsam? Geçen gece nasıl korktuydum? Şaziment’in
küçükken tarlada yılan gördüğünü söylüyorlar, sonra böyle oldu diyorlar bir de.
Saçları yoluk yoluk, habire koparıyor, valla ağzına attığını bile gördüm.
Çardaklarımız yakın ama -Allah’tan- köyde uzak evlerimiz. Taşlara tükürüp tükürüp
“kına yakcam ben.” diyor. Geçen gün de terliğini koparmış sek sek gidiyordu.
Yaz tatiline girerken öğretmenin bana verdiği kitaplardan birini okuyayım bari.
Ablam bitirdi hepsini benden önce. Hırslanıyor, benden çok okuyacakmış.
Karıkların ucuna koyuyor kitabı. Sona geldiğinde yarım sayfa yarım sayfa okuyup
bitiriyor hep. Amaan, ben o kadar değilim. Tütünün saksağı kitaba geçiyor, sinir
oluyorum. Ama burada okuyorum. Gün aydınlanmak üzere. Işık vuracak
dallardan. Peter Pan diye bir çocuk var kitapta. Evinden kaçmış bir de hep kendi
gibi çocukları toplamış, aman ne saçma şey. “Varolmayan Ülke” mi var? Adı bile
yok. Masal gibi bir şey. Ablam arada yıldızlara bakar “bu gece gelir mi?” der
Peter Pan için. “Gelir canim bekle sen!” Gelen ancak babam olur. Odundan,
çalıdan, bazen kaçaktan. Kaçağa gitti mi korkup geliyor. Çekip yorganı uyuyor.
Koca koca ağaçları kesiyor şu alt köydekiler, babam onları gizli yollardan şehre
götürüyor. Ama odundan geldiyse keyifli olur. Abime düdük bulur dallardan. Bir
kere kaplumbağa kabuğu getirdiydi bize. Ocağın üstüne astık evde. Elini yüzünü
yıkar, keyifliyse bir cigara sarar, keh keh gülüp bizimle oynar ama öyle yorgun olur
ki çoğu zaman ikinci sigarada uyuyakalır.

Efem Mustaa: aklı bir karış havada. Düdük yapıyor sazlardan, yanında Çoban
Ahmet’le düdük çala çala tarlaların arasından yürüyor. Sanırsın Fareli Köyün
Kavalcısı. Hiç sevmiyor okulu. Beşten sonra okumadı zaten. Bu aralar Mustafa
abim de Şaziment’in çardağın oralarda hep, ama dur bakalım, hayırlısı.

Devam edecek…
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DEĞERLERİMİZ
DEĞERLERİN BİLİMSEL ANALİZİ
Geçen sayımızda biraz hızlı hareket ederek SEVGİ den söz edilmişti
dergimizde. İyi de olmuştu. Ancak değerlere genel olarak bakamamıştık. Yine çok
ayrıntıya inemeyeceğiz. Zira uzun uzun kitaplara ve araştırmalara konu olan
asırlarca ayakta kalmayı becerebilen toplumların varlık ve beka sebebi olan bir
meseleyi bize ayrılan bir sayfada anlatmak elbette mümkün değildir. Kısa bir
betimleme yapalım:
Toplumun ahenk içinde devamını sağlayan değerler dört kısma ayrılıyor:
A- HOŞ-HOŞ DEĞİL: Sevinç ve keder örneğinde olduğu gibi birlikte duygularımıza
aittir.
B- HAYATİ DEĞERLER: Sağlık, hastalık, yaş, ölüm, yorgunluk gibi değerler buraya girer.
C- MANEVİ DEĞERLER: Toplum açısından ötekilerden daha üstündür. Bu değerler
uğruna diğerlerini feda etmek gerekir. Bunların yasaları biyolojik yasalara irca
edilemez. Bayrak için fedakarlık, vatan ve millet duygusu, insanlık sevgisi gibi sosyal
olan diğer tüm değerler de manevi değerlerden ayrılamazlar.
D- KUTSAL DEĞERLER: Değerlerin en yüksek basamağı teşkil eder. Yaratıcımızın önem
verdiğidir, beşeri olmayandır. Kutsal, tarif edilemez bir alanı meydana getirir; Bu
itikat, inanç, ibadet, +tapınma, huşu, vs. dir.
Şu şekilde sınıflama da var;
1- Yüksek değerler: Dini değerler, mutlak değerler, manevi değerler, ahlaki değerler,
milli değerler, hukuki değerler, idealler, inançlar, dürüstlük, dostluk, sözünde durma
gibi değerlerdir. Yüksek değerler mutlak oldukları için saf etik ilkelerdir. Bu değerler
sürekli ve bölünmez olduklarından diğerleri tarafından temellen dirilemezler. Bu
değerlerin gerçekleşmesi insan için derin bir sevince sebep olur.
2- Araç değerler: Yarar ve çıkar alanıyla ilgili değerlerdir: Yarar ve çıkarın her türlüsü,
maddi değerler, hoş olanlar, tutkular, güç, iktidar faktörleri, ün ve şan hırsı gibi
değerlerdir. Bunlar, öznel durum ve tavırları yönetirler. Bu değerler insanlar arasında
çatışmaların alanıdır.
Yüksek değerlerin bu alandaki etkinliğiyle ancak uzlaşma sağlanabilir. Bu nedenle
yüksek değerler toplum için son derece önemlidir.
Eğitim camiası olarak bize düşen görev; değerleri kazanmanın en etkili yolunun
eğitim olduğu bilinci ile yıllardır bize dayatılan toplumumuzda tanzimattan bu yana
baskın emperyalist kültür değerleri yerine bizi biz yapan YÜKSEK DEĞERLERİMİZE
SAHİP ÇIKMAK okullarımızı yüksek değerlerimizin karagahı haline getirmektir. Yoksa
bilimi ve teknolojiyi kendi çıkarlarına kullanıp ülkemizi ve insanlığı satan insanların
eline geleceğimizi teslim etmiş oluruz.
Galip PAKSOY Felsefe Öğretmenimiz
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Renk, ışığın nesne ve yüzeyler üzerine çarpması sonucunda ortaya çıkan bir temel
tasarım öğesidir. Renkler, ışıkla sayesinde biçimlerin, yüzeylerin ve hacimlerin görünür
olmasını sağlar. Bu görünme işlemini sağlayan öğeler ışık, yüzey, göz ve beyindir.
Işığın yüzeylere çarpması, gözde kırılarak beyne iletilmesi fizyolojik bir olayken
beyinde algılanması psikolojik bir olaydır. Bu nedenle renkler farklı psikolojik tesirlere
sahiptirler. Işık, bünyesinde tüm renkleri barındırmaktadır. Işığın elektromanyetik
dalga boylarının ve titreşimlerinin değişmesi sonucunda farklı renkler ortaya
çıkmaktadır.
Bir nesnenin güneş ışığı altındaki bir rengi ile yapay bir ışık altındaki rengi farklıdır.
Bunun sebebi nesnelerin bir renginin olmadığı, üzerlerine düşen ışığı emerek, süzerek
ya da yansıtarak farklı renklerin algılanmasını sağlamalarıdır. Işığı en çok yansıtan
nesneler beyaza yakın nesneler iken en çok emen nesneler siyaha yakın nesnelerdir.
RENGİN ÖZELLİKLERİ
Renk tasarımın en temel öğelerinden biridir. Kırmızı, sarı ve mavi olmak üzere
toplamda üç farklı ana renk bulunmaktadır. Bu ana renkler birbirleriyle karışarak
turuncu, yeşil ve mor olmak üzere toplamda üç ara renk oluşturmaktadır. Renklerin
türleriyle uzunluk, tonlarıyla genişlik ve yoğunluğuyla derinlik elde edilebilmektedir.
Rengin tonu, bir rengin açıklığı ya da koyuluğudur. Yani beyaza ve siyaha yaklaşan
halleridir. Renklerin bu halleri aydınlıklarını ve karanlıklarını belirler. Siyah ve beyaz
arasındaki değerleri renk tonu ya da rengin ton basamakları adı verilir. Renkler
siyaha ya da beyaza yaklaştıkça doygunlukları azalır ve renk olma özelliklerini
yitirmeye başlarlar. Bunu rengin grileşmesi olarak da tanımlayabiliriz. Siyahın ve
beyazın karışımından meydana gelen grilik, renksizliktir.
Renklerin ton değerleri olduğu gibi ısı değerleri de vardır. Bu nedenle ısı bakımından
sıcak ve soğuk renkler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Sıcak renkler kırmızı, sarı ve turuncu,
soğuk renkler ise mavi, yeşil ve mor olarak kabul edilmektedir. Ana, ara, sıcak ve
soğuk renklerin yanı sıra bir de karşıt renkler vardır. Karşıt renkler aynı zamanda
bütünleyici yani birbirini tamamlayan renklerdir. Beyaz ışığın içerisinden yeşil
rengindeki ışınlar çıkarılırsa kırmızı rengindeki ışınların kaldığı görülmektedir. Bu renkler
birbirlerini beyaza tamamlamaktadır. Bu nedenle onlara bütünleyici, tamamlayıcı
ya da karşıt renkler adı verilmektedir. Kırmızı-yeşil, turuncu-mor ve sarı-mavi birbirlerini
tamamlayıcı yani karşıt renklerdir.
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Esra ATACAN

Hilal KALINCAN

Şeref KARAHAN
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MÜZİKLE İÇİÇE
Barış MANÇO
2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul’da doğdu.
Müzisyen, şarkıcı, besteci, aranjör, söz yazarı, oyuncu, TV
programcısı, sunucu, koleksiyoner, ressam, gezgin…
Anadolu Rock türünün kurucu üyelerinden olan Barış
Manço, Galatasaray Lisesi’nde öğrenci iken ilk kez
sahneye çıktığı 1958 yılından bu yana,Türk Sanat
Dünyası’nın kilometre taşlarından biri olarak grubu
“Kurtalan Ekspres” ile birlikte Türkiye’de olduğu gibi birçok
yabancı ülkede sayısız konserler verdi.
Bestelediği 200’ün üzerinde şarkısı, kendisine 12 altın ve 1 platin albüm/kaset ödülü
kazandırırken, bu şarkıların bir bölümü daha sonra Yunanca, Bulgarca, Arapça,
Farsça, Kürtçe, Japonca, İbranice, Fransızca ve Flemenkçe’ye çevrilerek, kendisi
ve/veya başka sanatçılar tarafından da seslendirildi.
1988 yılında Ekim ayında TRT 1’de çocuk ve aileye yönelik bir eğitim kültür ve
eğlence programı olarak başlayan “7’den 77’ye”,Türk Televizyonculuğu’nda şimdiye
kadar ulaşılamamış bir rekora imza attı.Türkiye’de en uzun ve en başarılı televizyon
yayıncılığını yaptı.
“Ekvator’dan Kutuplar’a” 5 kıtada 100’den fazla değişik yöreye giderek, 600.000
km’ye yakın yol kateden Barış Manço ülkemiz belgeselciliğine farklı bir boyut getirdi.
Yüksek öğrenimini Belçika’da “Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi”nde tamamlayan
ve çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca konuşan Barış Manço, sanat yaşamında
kendisine layık görülen 300’ün üzerinde ödülün dışında,aşağıdaki ünvanlara da
sahiptir.
• Türkiye Cumhuriyeti :Devlet Sanatçısı Ankara (1991)
• Hacettepe Üniversitesi: Onursal Doktora Ankara (1991)
• Soka Üniversitesi: Uluslararası Kültür ve Barış Ödülü Tokyo,Japonya (1991)
• Belçika Krallığı : Léopold II Şövalyesi Nişanı Brüksel,Belçika (1992)
• Fransa Devleti: Edebiyat ve Sanat Şövalyesi Nişanı Paris,Fransa (1992)
• Pamukkale Üniversitesi: Onursal Doktora Denizli (1995)
• Min-On Sanat Vakfı :Yüksek Şeref Madalyası Tokyo,Japonya (1995)
• Liege Prensliği: Onursal Hemşehrilik Beratı Liege,Belçika (1997)
Barış Manço, 1990’lı yılların sonlarına doğru “Kaplumbağanın Öyküsü” projesini
“Mançoloji” adlı son albümüyle sevenlerinin beğenisine sunamadan hayata veda
etti. Vefatından sonra albümü, ailesi sevenleriyle buluşturdu.
Barış Manço, 1999 yılında 31 Ocak’ı 01 Şubat’a bağlayan gece bu evde vefat etti.
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ENSTRÜMAN TANITIMI
TELLİ ÇALGILAR

TELLİ MÜZİK ALETİ CÜMBÜŞ VE MUCİDİ ZEYNEL ABİDİN
Müzik aletlerinin tarihini, türlerini, yapımlarını inceleyen bilim dalına “organoloji”
dendiğini biliyor muydunuz? Peki, bu alanın sosyoloji, arkeoloji, sanat tarihi, akustik
bilimi gibi pek çok disiplini içinde barındırdığını? Araştırmalar, çalgıların 5000 yıl önce
de kullanıldığını gösteriyor ama çalgı bilimi çok yakın bir tarihte, 20. yüzyılla birlikte
ortaya çıkmış. Biz de bu listemizde, araştırmalara konu olan, üzerine tez yazılan 20.
yüzyılın ilk yarısında bu topraklarda icat edilmiş bir çalgı aletini ve onun vizyoner
mucidini anlatacağız. Türk icadı telli çalgı cümbüş ve Zeynel Abidin 7 maddede
konuğumuz oluyor.
Zeynel Abidin Üsküp’te doğmuş, Askeri Rüştiyeyi bitirmiş, bir süre Tophane
fabrikasında usta olarak çalışmıştı ama aslen baba mesleği olan kılıç üretimini
devam ettiriyordu. Birinci Dünya Savaşı sırasında cepheye de katıldı ama savaş
bittiğinde bambaşka bir yolculuğa doğru dümen kırdı.
Zeynel Abidin İzmir Beyler sokağında bir müzik aletleri dükkânı açtı. Keman, kontrbas
ithal ediyor mandolin, ud üretiyordu. Sonra işini İstanbul’da Beyazıt’a taşıdı.
Müzik aletlerine olan ilgisi onu yeni yeni icatlar denemeye yöneltiyordu. Sonunda
alüminyum gövdeye eklediği ahşap sap ile bir telli müzik aleti üretti. Sapı gövdeden
ayrılabilen, telleri değiştirilerek mandolin, gitar, tambur gibi başka müzik aletlerine
dönüştürülebilen bir çalgıydı bu.
Zeynel Abidin ürettiği müzik aleti ile 1930 yılında Atatürk’ün karşısına çıkınca,
çalgının etrafa neşe saçtığını söyleyen Gazi, adını “cümbüş” koyarak onu bir kimliğe
kavuşturdu. Bu sırada sazın mucidi ürettiği iki tane cümbüşten bir tanesini Atatürk’e
diğerini İran Şahı Rıza Pehlevi’ye hediye edecekti.
Zeynel Abidin bu gelişmenin ardından ud gibi perdesiz, 11 yerine 12 teli bulunan sazı
için patent aldı. 1931 Şubat tarihli gazetelerde, “Bir Türk sanatkârın icat ettiği saz:
Cümbüş” başlığı ile haberlere konu oldu.
Adı konmuş, ünü artmış, özbeöz bu topraklardan çıkmıştı ama Klasik Türk Müziği
içinde pek de rağbet görememişti. Buna karşılık Zeynel Abidin cümbüş ile katıldığı
Prag ve Kahire sergilerinde ödüller kazandı. Bu müzik aletini o kadar benimsemişti ki
soyadı kanunundan sonra kendine de “Cümbüş” soyadını aldı.
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BİRAZ DA SPOR
TRİATLON NEDİR, NASIL YAPILIR
Triatlon aslında kişisel bir spordur. Sporcunun erişebildiği gücü
zorlayan insanüstü bir çaba gerektiren, değişik yaş gruplarının
yapabileceği bir branştır.
Olimpik tarzda rekor denemelerinin yapılmadığı hava ve zemin koşullarına göre
derecelerinin değişebildiği bir spor olması insanların bu spora ilgisini arttırıyor.

Triatlon Sporu, kuvvet, dayanıklılık ve dayanıklılık becerilerinin çok iyi olmasını
gerektirdiğinden ve çevresel koşullardan (rüzgar, yağmur, dalga vb.) kolayca
etkilenebildiğinden dolayı elde edilen derecelerde rekor kırma gibi bir süre kavramı
bulunmamaktadır. Ancak en iyi derece diye adlandırabileceğimiz ve bir önceki
sene aynı yerde ve aynı parkurda yapılan yarışma ve yarışmaların tekrarında alınan
derecelerin kıyaslanması sonucu tutulan zaman toplamı vardır.
Triatlon sporu bir felsefik spordur. Azimle çalışan
gereklerini yerine getiren herkes bir diğerini
geçer mutlak birincilik ikincilik üçüncülük çok
uzun süreli yoktur. Ama sağlam istikrarlı triatlet
vardır. Hemen hemen mevcut tüm
yarışmalara başarıyla katılan ve bitiren bir
önceki derecesinden 1 saniye ve dakika önce
bitiren minimum 10 yıl maksimum 20-25 yıl
Triatlon sporuna gönül veren kişi gerçek triatlet
gerçek şampiyondur.
Özetle, Triatlon ufak ufak çakıl taşlarını sabırla
bir araya getirmek sonunda yıllara yayılan,
yıkılmayan, devrilmeyen bir piramit yapmaktır.
Triatlon, ilk olarak 2000 Sydney Olimpiyat Oyunlarına Olimpiyat Komitesince bağımsız
olarak alındı.
Triatlon yarışlarında organize edildiği yörenin (yerin) coğrafi ve iklim koşullarına göre
değişiklik yapılabilir. Örneğin yüzmenin mümkün olmadığı yerlerde, yüzme yerine
başka bir spor disiplini konulabilir. Ancak ilk defa 2002 Sydney Olimpiyat
Oyunlarında, Olimpik spor olarak kabul edilen Triatlon’ un Olimpiyatlarda kabul
gördüğü şekli yüzme, bisiklet ve koşu disiplinlerinden oluşmaktadır.

23

BeynİMİZİ çalIŞTIRALIM

Altın oran, matematikte iki miktardan büyük olanın küçüğe oranı, miktarların
toplamının miktarların büyük olanına oranı ile aynı ise altın orandır.
Altın oran; CB / AC = AB / CB = 1,618033988749894
Bir doğru parçasının |AB| altın oran'a uygun biçimde iki parçaya bölünmesi
gerektiğinde, bu doğru öyle bir noktadan (C) bölünmelidir ki; küçük parçanın |AC|
büyük parçaya |CB| oranı, büyük parçanın |CB| bütün doğruya |AB| oranına
eşit olsun.
Altın oran, pi (π) gibi irrasyonel bir sayıdır ve ondalık sistemde yazılışı;
1,618033988749894...'tür. -noktadan sonraki ilk 15 basamak- Bu oranın kısaca
gösterimi: {\displaystyle {\frac {1+{\sqrt {5}}}{2}}}{\displaystyle {\frac {1+{\sqrt
{5}}}{2}}} dir. altın oranın ifade edilmesi için kullanılan sembol, Fi yani φ'dir.
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Ekstra Bilgi Köşesi ///Çörek Otu
KANSER VE ÇÖREK OTU YAĞI Bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz
olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kanser çağımızın en önemli
hastalıklarından birisidir. Çok çeşitli kanser tipleri olmasına rağmen, hepsi
anormal hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile başlar. Tedavi edilmez ise
ciddi rahatsızlıklara, hatta ölüme dahi neden olabilir.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı araştırmaya göre ülkemizde on
beş yılda kanser ölüm vakaları toplam ölümlerin %14.2’sini oluştururken
son , bu oran son üç yılda yapılan istatistiksel verilere göre %21’lere kadar ulaşmıştır.
Ölümlere göre kanser türlerine bakıldığında, akciğer kanseri %33 ile ilk sırada yer
almaktadır. Bunu %27 ile diğer kanser türleri, %9 ile mide kanseri, %7 ile bağırsak ve
%5`lik oranla meme kanseri ve lösemi izlemektedir. Dünyada her yıl 12 milyon kişi
kansere yakalanmaktadır. Eğer önlem alınmazsa 2020 yılında her yıl kansere
yakalanan insan sayısı 17 milyona, kanserden ölen insan sayısı ise 10 milyona
ulaşacaktır (Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu). Sonuç olarak, kanserle alakalı
ülkemizde ve dünyada ciddi bir tehlike olduğu görülmektedir. Kanser oluşumu için
tek bir neden sunmak mümkün değildir. Çevremizde hiç kötü alışkanlığı olmayan
sağlıklı insanlarda bile kanser vakalarına rastlamaktayız. Kullanılan sigara, alkol,
uyuşturucu gibi zararlı maddelerin kanser oluşumundaki etkisi elbette göz ardı
edilemez fakat bundan daha önemlisi stresli bir yaşam ya da düzensiz ve dengesiz
beslenme sonucunda bağışıklık sisteminin zayıflaması kansere davetiye
çıkarmaktadır. Kanserden korunmanın en önemli yolu doğru beslenmeden
geçmektedir.
Çörek Otu (Nigella Sativa) Yağı Türkiye’nin hemen hemen tüm bölgelerinde ve dünyanın
birçok ülkesinde yetişen ince yapraklı, otsu tarla bitkisidir. Çörek otu diye kullandığımız
küçük siyah tanecikler; bu bitkinin dallarında yetişen kapsül içindeki tohumudur (Şekil 2).
Asırlardır kullanılan çörek otu yağı ile ilgili yapılan araştırmaların sayısı son yıllarda
artmaktadır.
Bu tohum yağının antioksidan aktivitesi, antitümör aktivitesi, antiinflamatuar (iltihap
azaltıcı) aktivitesi, antibakteriyel aktivitesi ve bağışıklık sistemi üzerine uyarıcı etkisi olduğu
rapor edilmiştir. Çörek otu tohumunda en bol bulunan element potasyum’dur (K) ve onu
fosfor (P) ile kalsiyum (Ca) takip eder. Miktarlarındaki azalmaya göre, tohumda bulunan
diğer elementler Mg, Na, Fe, Zn, Mn ve Cu’dır. Çörek otunun yağının temel etken maddesi
“timokinondur”. Bu bileşik çörek otunda çok az oranda bulunur. Az miktarda bulunması ve
ekstraktı sonucunda çok az miktarlarda (~% 0.1) elde edilebilmesinden dolayı oldukça
pahalı bir bileşiktir. Çörek otu uçucu yağının temel biyoaktif bileşeni olan timokinon (Şekil
3) 2000 yılı aşkın süredir antidiyabetik, antioksidan, antiinflamatuar ve antineoplastik (tümör
hücrelerinin gelişimini önleyen) ilaç olarak kullanılmaktadır. Timokinonun göğüs kanseri,
yumurtalık kanseri, bağırsak kanseri, pankreas kanseri, rahim kanseri, yumuşak doku
kanseri, akciğer kanseri, mide kanseri, kolon kanseri ve prostat kanserinde hücre
çoğalmasının durdurucu etkiye sahip olduğu yapılan çok sayıda uluslararası çalışmalar ile
kanıtlanmıştır (Ay, B., 2015). Kanser hastalarına uygulanan kemoterapi kanser hücrelerine
yönelik bir tedavi olmasına rağmen, sağlıklı hücrelere de zarar vererek bağışıklık sistemini
zayıflatmakta ve bunun sonucunda saç dökülmeleri, kilo ve iştah kaybı, mide bulantısı ve
kusma, yorgunluk gibi olumsuz etkileri olmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda
timokinonun kemoterapinin tetiklediği bu olumsuzluklara karşı bağışıklık sistemini
güçlendirdiği kanıtlamıştır. Buna göre kemoterapiyi takiben timokinon uygulanması uygun
olacağı çalışmalar sonucunda kanıtlanmıştır.
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