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AYIN 

AKDENİZ'E DOĞRU 

Eğilmez başıınıza taç yaptık hiirriyeti, 
Zaferle kalbin1ize yazdık Cumhuriyeti. .. 
Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle, 
Yuvaları dağılnuş bir avuç yılınaz erle. 
··nedef Akdeniz~ asker!" diyen parn1ağa koştuk ... 
Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk ... 
Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız, 
Kıpkızıl ufuklardan taşlı al bayrağımız. 
Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa 

Canavarlar dişinden vatanı kurtarınağa. 
Sakarya'dan su içtik o çelik süngiilerle, 
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle. 
Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, 
Zaferle kalbimize yazdık Cuınhuriyeti. .. 

-Omer Bedrettin Uşaklı 
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 

"Etrak-ı bi idrak"tan "Ne mutlu Türküm"e Nasıl Geldik? 

Şüphesiz bu yazının ilk satırlarında Etrak-ı bi idrak kavramına 
açıklık getirmem gerekiyor. Bu kavram Osmanlı'nın 

politikasını asılında çok net bir şekilde gösteriyor ki ilk 
kullanımı 16.yy.da karşımıza çıkıyor. Edebiyat özünde 
fikirlerin ve duyguların; anıların ve tecrübelerin kağıda 

yansımasıdır. Demek ki Etrak-ı bi idrak (idrak edemeyen 
Türkler) edebiyatta varsa gerçekten de böyle bir durum var 
demektir. Bu durumu görmezden gelemeyiz. Bir dönem bizi 
yönetenler kendi kimliklerinden ve atalarından vazgeçerek 
farklı kültürleri ve dilleri kendilerine ata saymıştır. Birçok 
eserde de yazıldığı gibi Türklük bir dönem hakaret sayılan ve 
aşağılanan bir kelime, bir hayattır. Ziya Gökalp'te 
"Türkçülüğün Esasları" eserinde buna değinmektedir. Binevi 
etinden kemiğinden sütünden yararlanılan Türkler yıllarca 

devletine destek vermiş ve karşılığında Etrak-ı bi idrak diye 
anılmıştır. 

'' ljüce öndet mu~tafa Kemal atatiit k 

het zaman T ütklüğün bilincinde ve 

fatkmda bit i11.~a11., bit a~ket ve bit 

lidet di. 

'' 

Osmanlı, Anadolu'yu ağırlıklı olarak vergi ve asker için 
kullanılmaktaydı ve yıllarca tüm yeniUkler, gelişmeler payitaht 
ve çevresinde gerçekleşti. Anadolu halkı yine kendini gösterdi. 
Yıllarca kendi sanatını, mimarısını kendince yaşattı. 

Bundandır ki gelir olarak görülen Anadolulu ile payitaht 
arasındaki mimari, sanat ve edebiyat uçurum mahiyetindedir. 
Bunları yazarken Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku'ndaki sözleri 
aklıma geliyor. O sözler: 

"Çünkü, Türk milletiniıı karakteri yüksektir. Türk milleti 
çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türlı milleti millf birlik ve 
beraberlikle güçliilıleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü, Türk milletinin 
yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında 
tuttuğu meşale, müspet ilimdir. Şunıı da ehemmiyetle tebarüz 
ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi 
bir vasfı da, güzel sanatlan sevmek ve onda yülıselmektir. Bıınuıı 
içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, 

fıtri zekasını, ilme bağlılığmı, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik 
duygıısııııu mütemadiyen ve her tiirlii vasıta ve tedbirlerle besleyerek 
inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür." 

Peki, zamanla ne mi oldu? Necip kavim olarak görülen Araplar, 
yanımızda değil karşımızda durdu; Türkiye'nin dört bir 
yanında savaşan, kan döken ve kazanan yine aziz ve mukaddes 

Türk milleti oldu. Yüce önder Mustafa Kemal Atatürk her 
zaman Türklüğün bilincinde ve farkında bir insan, bir asker ve 
bir liderdi. Tüm bunların izinde demokrasiyi getirdi ve 
egemenliği kayıtsız şartsız millete atfetti. Ve tüm içtenliğiyle 
birlikte gururla "Ne Mutlu Türküm Diyene!" dedi. Bu paragrafı 
şu sözler ile bitirmek işitiyorum. Eğer Atatürk'ün fikirlerini ve 
sözlerini anlamak istiyorsak geçmişe bakmalıyız. 
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"Efendiler, Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz" Ne Demek? 

Yıllardır çoğu insan yapılan paylaşımlardan dolayı 

Cumhuriyet'in bir gecede düşünüldüğünü ve ilan edildiğini 
sanıyor. Fakat büyük bir yanılgı aslında Mustafa Kemal 
Cumhuriyet'in ilanı için en uygun zamanı bekliyordu. Hali 

hazırda asırlar boyu yönetimden uzak tutulan Türk halkı ve 
Türk halkının vekilleri onca savaş ardından yeni gelecek rejime 
hazır değildi. Saltanatı destekleyen grubu hazırlamak 

gerekliydi. 

Nitekim Kurtuluş Savaşları'nın ardından onca yarası olan bir 

milleti Cumhuriyetçi ve saltanatçı olarak bölünmeye 
sürüklemek büyük bir yara açabilirdi. Nitekim Atatürk ve silah 
arkadaşları devlet yönetimi konusunda yetkinliğini kanıtlamış 

kişilerdi ve doğru adımı doğru zamanda atmayı çok iyi 
biliyordu. 

ı Kasım 192.2 saltanatın kaldırılmasıyla birlikte Cumhuriyet'in 

ve demokrasinin hazırlık süreci başlamış oldu. Özellikle Lozan 
Antlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte Cumhuriyet'in ilanına 

iyice yaklaşıldı. Atatürk Cumhuriyet düşüncesini ilk olarak 

yabancı bir gazeteye verdiği demeçte belli ediyor. Tarih 22. Eylül 
1923'tü ve bu demeç büyük bir yankı oluşturarak yayımlandı. 2.7 
Ekim 192.3 günü Fethi Bey'in hükümetinin istifası ardından 
hazırlıklar başladı. Yeni yasa tasarısı Atatürk ve İsmet Paşa 

tarafından yapılarak meclise sunuldu ve kabul edildi. Bu 
yasalar 192.1 anayasasında bazı değişiklerdi aslında. 

. 
URlYEn 

·z BOYlE 

Görüşte sunulan tasarıda şu hükümler yer aldı: 

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ulusal işlerin fiili 

idarenin yönetim şekli halka dayanmaktadır. Türkiye Devleri 
bir Cumhuriyet'tir. 

Türkiye Devleti'nin dini İslam, resmi dili Türkçedir. 
Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir. 
Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Genel Kurulun 

toplantısında bir yasama dönemi süresi için kendi üyeleri 
arasında Millet Meclisi tarafından seçilir. Cumhurbaşkanı 
görevini halefi seçilene kadar sürdürür. Geçmiş başkan yeniden 

seçilebilir. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türk Devleti'nin başıdır. 

Bu sıfatıyla gerekli gördüğü zaman, Büyük Millet Meclisi ve 
Bakanlar Kurulunun başkanlığını yapar. 

Kurul Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından ve Meclis üyeleri 

arasından seçilir. Diğer bakanlar yine milletvekilleri arasında, 
Kurul Başkanı tarafından seçilir. Kurulun listesi Büyük Millet 
Meclisinin onayına, Cumhurbaşkanı tarafından sunulur." 

Sunulan tasarı meclis tarafından kabul edildi ve fiilen 

Cumhuriyet ilan edilmiş oldu. Ardından Mustafa Kemal 
Atatürk meclis tarafından yapılan gizli oylama ile vekiller 

tarafından cumhurbaşkanı seçildi. Böylelikle egemenlik halka 
verildi ve Türk halkı yönetime dahil edildi. Cumhuriyet'e ve 
demokrasiye kavuşuldu . 
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Minik bir çocuk uyanıp öper devin gözlerinden 
Halk kerem gibi tutuşup yanarken 
Cumhuriyet doğar yeryüzünün gökkubessinden. 
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TANZİMAT DÖ~EMj'NE YAKIAŞIRKEN 
YAŞANAN iLGiNÇ OLAYLAR 

Lisede tarih ve edebiyat derslerimizde Tanzimat dönemi edebiyan 
ve Tanzimat Fermanını bol bol işlendi . Tanzimat Fermanı, Türk 
tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımıdır. 3 Kasım 1839'da 
Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa 
Reşid Paşa tarafından okunm~tur. Gülhane Parkı'nda okunması 
nedeniyle Gülhane Hatt-ı Şerifi, Gülhane Hatt-ı Hümayunu veya 
Tanzimat-ı Hayriye olarak da anılır. 

Peki, Tanzimat Fermanı neden ve nasıl ortaya çıkn? İnsanlar 
durup dururken neden böyle bir şey yapmak zorunda hisseni? 
Yani yapmasalardı, bize de sınavlarda ekstra çalışılacak konular 
çıkmasaydı neler olurdu hep birlikte inceleyelim. 

Kimin Başının Altından Çıkıyor? 

Hikayemiz ıslahatçı bir padişah olan III.Selim, amcası olan I. 
Abdulhamid'in vefatı üzerine tahta çıktı. III. Selim, Ruslarla 
yapılan savaşların kaybedilmesini ve Kırım'ın Ruslar tarafından 

işgal edilişini, Osmanlı ordusunun dönemin çağdaş ordularının 
gerisinde kalmasına bağlıyordu. Aslında bu geri kalmışlık sadece 
orduda değil bütün alanlarda kendisini belli ediyordu. Yalnız III. 

Selim modernleşme ve çağdaş devletlere yetişebilmek için ilk 
başta ordunun düzeltilmesinin şart olduğunu düşünmüştü ve 
Nizam-ı Cedid'i kurdurdu. 

Niam-ı Cedid askerleri Avrupalı tarzda kıyafetler giyiyor ve 
eğitim alıyorlardı. Padişah Nizam-ı Cedid için hazinenin bir 
kısmını tahsis etti. Nizam-ı Cedid'in III. Selim tarafından 
çok sevilmesi Yeniçeriler arasında acaba pabucumuz dama 
mı atılacak korkusu uyandırdı. O zamanki sayıları 70 bini 
bulan Yeniçeriler yılanın başını küçükken ezmek ve çok kısa 
zaman içerisinde sayıları ıo bini bulan Nizam-ı Cedid 
ordusunun kaldırılmasını istediler. Kabal<çı Mustafa adında 
bir Yeniçeri Ağası isyanı başlattı ve hall<ı galeyana getirdi. 
Hail< da yeni ordunun Avrupalı tarzda giyinmesini pek 
sevmedi. 

Halkın desteğini de arkasına alan Yeniçeriler saraya yürüdü 
ve Nizam-ı Cedid'in dağınlmasını istediler. Maalesef Sultan 
III. Selim'in danışmanları padişahı yanlış bilgilendirildi ve 
isyan arnk basnrılamayacak bir seviyeye geldikten sonra 
padişahın haberi oldu. Nizam-ı Cedid'i örgütleyemeyen ve 
isyana karşı elinde karşı koyacak başka bir güçte 
bulunmayan 111. Selim Nizam-ı Cedid'i dağıttı. İsyancılar 
ellerindeki gücün farkına varınca ıslahatçı padişahın daha 
sonra yine bu tarz hareketlere girişmemesi için padişahın 

da tahtı bırakmasını isteyip tahta IV. Mustafa'yı çıkarttılar. 
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Eski Yeniçerilerin Yeni Padişahı 

Yeniçerilerin isyanıyla dağıtılan Nizam-ı Cedid ordusunun 
askerleri, Tuna orduları komutanı olan Alemdar Mustafa Paşa'ya 
sığındılar. Alemdar Mustafa Paşa, III. Selim'i çok severdi ve 
Nizam-ı Cedid askerlerinin anlattığını duyunca çok öfkelendi. 
Ordusunu toplayıp İstanbul'a doğru yürümeye başladı. 

Yeniçerilerin ve İmparatorluğun yeni padişahı olan IV. Mustafa, 
Alemdar Mustafa Paşa'nın geldiği haberini alınca derhal kuzeni 
ve eski padişah olan III. Selim'in ve kardeşi II.Mahmud'un 
öldürülmesini istedi. 

Cellatlar şimşirliğinde istirahat eden III. Selim'i, kanını akıtarak 
oracıkta öldürdüler. (Osmanlı geleneğine göre hanedan 
soyundan gelen kişilerin kanı akıtılması yasaktır). II. Mahmud 
ise daha önce davranıp sarayın en üst katında halıların arasına 
saklanarak canını kurtardı. 

II. Mahmud ve Yenileşme Hareketleri 

il. Mahmud tahta çıkmasıyla beraber yeniçerilerin kendisine 
tehdit oluşturmaması için Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması 

çalışmalarını başlattı. Yeniçerilerin içerisindeki önemli kişileri tek 
tek temizledi. Nizam-ı Cedid'in devamı sayılabilecek Sekban-ı 

Cedid'i ve Asakir-i Mansure ordularını kurdu. 

Yeniçerilerin içerisindeki isyan çıkarabilecek kişiler 

temizlendikten sonra il. Mahmud Yeniçeri Ocağı'nı tamamen 
kaldırmıştır. Bununla da yetinmeyen II. Mahmud divan 
teşkilatını tamamen kaldırıp yerine bakanlar kurulunu kurmuş, 
kılık kıyafet alanında yenilikler yapmış, Enderun mekteplerini 
kaldırmış yerine memur yetiştiren okullar açmış, devlet 
yetkililerinin hediye almasını yasaklamış, ilk kez yurt dışına 
öğrenci göndermiş, harp okulu ve tıp okulu gibi okullar açmış, 
Takvim-i Vakayi isimli ilk resmi gazeteyi bastırmış, Tımar 

sistemini tamamen kaldırmıştır. II. Mahmud yaptığı bu 
değişikliklerle Mustafa Kemal Atatürk gibi insanların yetişmesini 

sağlamış ve Cumhuriyet'e giden yolu açmıştır. 

'' 11. ITTahmud yaphğ L bu değ i~ iklikle't le 

mu~tafa Kemal atatihk gibi 

in~anlaHn yeti~1ne~int ~ağ la11u~ ve 

Cumhu't iyet'e giden yolu açmL~h 't. 

'' 
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TEMEL DÜSUNME BECERİLERİ 
DÜSÜNMEK ÜZERİNE 

Düşünme eylemi birçok insanın her gün, her saniye yaptığı bir 
durumdur. Zihnimiz her an hiç durmadan çalışan bir makine 
gibidir. Düşünmeyen insan yoktur herhalde. Bununla alakalı 
katıldığım bir açık orurumda değerli bir hocamız "Kafamız kolay 
bir şekilde fikir/yön değiştimıesi için yuvarlaktır." demişti. Peki, 
düşünmeyi biraz daha sist,emli bir hale nasıl getirebiliriz? Az 

sonra değineceğimiz temel düşünme becerileri basamakları 
belki de farkında olmadan her birimizin yaptığı adımlardır. Bu 
adımlara daha net bir şekilde değinelim. 

"Problem nedir, problem kimindir, ya da neden çözülmesi 
gerekir?" gibi soruların cevaplandırılması temel düşünme 
becerilerinin ilk adımını oluşturur. Burada önemli olan 
sorgulayan, soru soran, merak eden bireyler olabilmektedir. 
ikinci adımda ise kendimize bir hedef belirlememiz 
gerekmektedir. Rotası belli olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar 
yardım edemez diye boşuna dememişler. Problemimizi 

belirledik şimdi de bu problemi çözmek için neler yapacağım? 
Bu konu üzerine düşünmek, bilgi toplamak, araştırma yapmak, 
gözlemlemek ve soru sormak yapacağımız diğer adımdır. 

Bilgileri toplarken işin içerisine hamlama becerileri giriyor. 
Neden bu kadar önemli diye soracak olursanız bir konu 
hakkında ne kadar çok dü.şünme olursa, konu o kadar çok 
hanrlanır. Hatırlamanın alt basamağını oluşruran kodlama da 
işimizi daha da kolaylaştıracaktır. Bilgileri hafızamızda 

kodladıktan sonra karışıklığı önleyebilmek için düzenleme 
yapmamız gerekmektedir. Düzenleme becerileri, bilgiyi daha iyi 
anlayabilmek veya daha etkili bir şekilde sunulabilmek için 
kullanılır. 

Düzenlenen bilgileri analiz etmek, nitelilderini ve bileşenlerini 

belirlemek mevcut bilgileri netleştirmek için kullanılır. Analizin 
işlevi, fikirlerin içine bakmaktır. Analiz etme becerisi olarak 
nitelikleri ve bileşenleri belirlemek, bireyin bir bütün oluşruran 
parçaları tanımasını ve daha sonra ifade etmesini sağlamaktadır. 
Topladığımız bilgilerin ana fikrini belirlememiz gerekmektedir. Ana 
fikir belirlendikten sonra hatalar belirlenir ve düzeltme yapılması 
gereken yerler düzenlenir. Toplanılan bilgiler az çok bir alt yapı 
oluşturdu. Bu adımdan sonra sırada üretme yer alıyor. Mevcut 
bilgilerimizden yola çıkarak yeni bilgiler, fikirler üretmek. 
Günümüz bilgiden bilgi üretmeyi gerektirmektedir. 
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Çıkarım yapma basamağında farklı düşünme becerilerinden 
yararlanabiliriz. Bu tümevarım olabilir, analoji olabilir. Burada 
elimizdeki bilgilerle çıkarımlarda bulunuyoruz. Çıkarımla 

ilişkili olan tahmin etmede ise ileriye dönük fikirler sunuyoruz. 

Detaylandırma basamağı; bir beceri olarak detaylandırma için 

öğrenci, bilgiyi önceden bildikleri ile ilişkilendiren açıklamalar 
veya zihinsel görüntüler (imajlar) üretir. Temel düşünme 
becerilerini anlatırken bir basamakta analiz etmeden bahsettik. 

Analiz yani parçalara ayırma yaptıktan sonra bilgilerimizi 
tekrar birleştiriyoruz ve özetleme kısmına geçiyoruz. 
Özetleme, bilgiyi verimli bir şekilde tutarlı bir ifadeyle 
birleştirmektir. 

Özetlediğimiz bilgileri yeniden yapılandırıyoruz. Yeniden 
yapılandırma, yeni bilgiler öğrendikçe ya da farklı fikirlerle 
karşılaşıldıkça mevcut yapıları değiştirmektir. Bilgilerimizi 
değerlendirdikten ve görüşlerimizden emin olduktan sonra 
kendimize bir ölçüt oluşturuyoruz. Felsefi bir perspektiften, 
ölçütlerin oluşturulması fikirlerin değerini veya mantığım 
değerlendirmeye yönelik standartları belirlemektir. 
Ölçütümüzü kullanarak topladığımız bilgileri doğruluyoruz. 
İddiaların ve hipotezlerin doğrulanması bilimsel araştırma ve 
felsefenin temelini oluşturur. 

Bir bilgiyi araştırırken veya inceleme yapmamız gerektiği 

durumlarda yukarıdaki adımların tamamını eksiksiz bir 
biçimde yapıyor muyuz? Çoğumuz bu adımları henüz öğrenmiş 
bile olabiliriz. Düşünmenin ne kadar önemli olduğundan ve 
temel düşünme becerilerinin neler olduğundan kısaca 

bahsetmeye çalıştım. 

Fransız heykeltıraş Auguste Rodin tarafından tasarlanan hemen 
hemen herkesin bildiği meşhur Düşünen Adam heykeli birçok 
batı ülkesinde müzelerde, parklarda sergilenirken, sadece 

Türkiye'de Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin bahçesinde 
sergileniyor olması ülkemizde düşünen, sorgulayan insanlara 
nasıl bir bakış açısıyla bakıldığının çok açık bir göstergesidir. 

Ne diyelim olsun ya düşünmen yeter! 

5( 
Ba~kalaıınun dii~iinceledne göııe 

ha'l:eket edecebek kendi 

~ düıiinceled»ıiz in ne anlam, kain. 

-O~caıı Wilde _ ,, 

OLSUN YA, 
0Ll~UNMEN 

YeTeQ ... 
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KARA TREN 

Mezarlığın başında duran ibriği aldLm ve sanki ölü ruh 
canlanacak gibi boşalttım suyu toprağın karasına. Toprağın 
üstünde üç tane yeşil çiçek açmıştı. Ben en çok mezarlıkta açan 

çiçekleri severdim. Dünyayla dalga geçer gibi toprağı 

boyarlardı. Umutsuzluktan buruşan bütün olanaksızlıklara 

karşı kendilerinde bala yaşayabilme gücü buldukları için onlara 

hayrandLm. Ölüm denen şeyin damakta bıraktığı kekremsiliği 
kovmak istedim. Bütün dünya insanlarının bir karıncadan ne 
farkı vardı? İnsan yok olacaksa, o da bir gün uçup gitmeyecek 

miydi? İnsan nasıl da güçsüzdü. Canından can gitse de nasıl 

gülebiliyordu hala? Bundan sonra biç gülemeyecek miydim ki? 
Gülmemeli miydim? Gülsem hain bir evlat olacaktım 

gülmezsem de hain bir öz taşıyacaktım. Ruh denen o yaratık bu 

kuru vücuttan taşmak için yalvarıyordu sanki bana. Nereye 
gitsem geri dönüyordum. Dar geldi sema bile. Ne göğe 

sığabildim o gece ne de anamın yüreğine. Azade nenemin 

kuşları dallarıma konmuş ve küf kondurmuşlardı bakışlarıma 
sanki. O gece ne kadar ağlasam da Keder Hanım'a "gitme" 
dedim. Neyi misal versem yetmiyordu ki zaten. Konuşsam da, 
bağırsam da, ağlasam da gidecektin. Ben de sustum. Sühan 

Dağı'na çıkmak kolay mıydı? 

Anam seslendi sonra: "Hasan, ibriği mezarın yanına bırak!" 

Düşündüklerimden utandım sonra, çıktık yola. Yolda Yunus 
düştü yüreğime, derde giriftar eyledi beni bu mazlum sükut. 

Onların derdini işiten keklikler benim derdime kar rengi bir 
hüsn derlerdi. Ayıplardım ben kendimi. Böyle küçük dert mi 

olurdu? Dert miydi benimki de? Sustum. 

Ökçe Kundura'nın önünden geçip saat dükkanına gittim. Bu 
dükkana hep hayrandım. Adeta bir kapıyı andıran 

pencerelerden içeriye ı şık huzmesi dolardı. Bu huzme odayı 

sanki sarıya boyar ve suskunluğun kirli sisine perde çekerdi. 
Saatlerin kocaman oluşu, tik-tak sesleri ve akreple yelkovanın 

birbirini rakip eden o sıra dışı oyunu ruhuma nakışlanırdı ve 
ben büyülenirdim sanki. Bir tiyatro seyreder gibi olurdum. Bu 
dükkan zamanın göçmen bir yolcu mu yahut kalıcı bir misafir 

mi olduğunu düşündürürdü bana. Eşref Usta'mın sohbeti ile 

de anlam kazanırdı huzurum. "Zamanın çıngırağı kulları öyle 
şaşkına çevirir ki evlat!" dedi, "Beşer dinçken gülüp geçtiği 

hakikati ihtiyarlayınca anca kavrıyor." 

Ökçe Kundura'run önünden geçip saat dükkanına gittim. Bu 
dükkana hep hayrandım. Adeta bir kapıyı andıran 

pencerelerden içeriye ışık huzmesi dolardı. Bu huzme odayı 

sanki sarıya boyar ve suskunluğun kirli sisine perde çekerdi. 
Saatlerin kocaman oluşu, tik-tak sesleri ve akreple yelkovanın 
birbirini takip eden o sıra dışı oyunu ruhuma nakışlamrdı ve 

ben büyülenirdim sanki. Bir tiyatro seyreder gibi olurdum. Bu 
dükkan zamanın göçmen bir yolcu mu yahut kalıcı bir misafir 
mi olduğunu düşündürürdü bana. Eşref Usta'mın sohbeti ile 
de anlam kazanırdı huzurum. "Zamanın çıngırağı kulları öyle 

şaşkına çevirir ki evlat!" dedi, "Beşer dinçken gülüp geçtiği 
hakikati ihtiyarlayınca anca kavrıyor." Haklı mıydı Eşref Usta? 

Ak rüzgarlara hasret gönlümü prangalardan knrtaracak yüce 

hakikat hayal miydi? Hayal bir hakikat miydi? En yüce hakikat 
kimdi ve ne neredeydi? 

'' ~ecik~e de kata iten 

beklet in~an. 

-a~Lk Vey~el Sahtoğlu 
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Aralık'ın 29'u. 6 yıl evvelsi. Çok kar yağdı o günden sonra bu şehre. 
İstanbul'a daha evvel böyle soğuk uğtamamışn sanki. Zemheri 
ayazı öyle yalm ki bu canı, şaşnm kaldım. O sabah anamın 

haykırışlarıyla yataktan kalknm. Anamın endişesinde bir at gibi 
huysuzlanan bu leke babamı bir daha göremeyecek olmanın 
verdiği korkuydu belki de. Babamın gözlerine son kez seslendiğimi 
düşünsem de yanıldığımı bana hüzün göndermesinden 

anlamıştım. 

Bir kahve değirmeni dükkanı işletirdi babam. 40 yılını vermişti bu 

işe. Anamla benden esirgediği gönlünü o dükkana koymuştu da 
ipek mendillere sarıp saklamıştı sanki. Esasen "Ne istersin?" diye 

de sormadı bana hiç. Sormaması gerekiyordu demek. Ben 
bilmezdim ki bir şey. "Gel" derlerdi gelirdim. "Git" derlerdi 
giderdim. "Otur" derlerse oturur, "kalk" derlerse kalkardım. Ama 

kimse bana "anlat'' dememişti. Ben de hep sustum. Babamın 
yanındayken ne yapsam tam olmazdı, bir yerde yanlış yaparım 

diye ürkerdim hep. Yeri gelir nefes almaktan bile çekinirdim. Bir 
elma yongası gibi gönlüm de dışarıda kalınca kararırdı sanki. 

Babam çekirdekleri her çektiğinde çıkan o ses dayanılmaz olurdu 
benim için. O değirmen beni öğütüyor ben de buna müsaade 
ediyormuşum gibi gelirdi. Kahveden gelen o koku çekilmez olurdu. 
Dükkana gelen her müşteriyse bayılırdı bu kokuya. Mana 

veremezdim. Gözümün içine bakıp ne bahtlı olduğumu söylerlerdi 
hep. Öyle kızgındım ki onlara. Bilmiyorlardı içinde bulunduğum 
vaziyetin umarsızlığını. Her sabah aynı sıkılganlıkla döner 

dururdum bu küçücük yerde. Hareket edemezdim, ben kendimden 
koşup çıkmak isterdim de kendimi yine babamın yanında bu kahve 
dükkanında bulurdum. 

'' ı ~ta ~yonlann ba~ında dwı:an o koca ~aat 

dahi bana kam henin 9eli~ini ~öylediği 

iç in hiç bozulmadım ona. ah! rle çok 

i~teııdim h ene binen yolcula ı:dan biti 

olmayı. .. 

'' Bir gün karşı dükkanın çırağı hastalanmıştı. "Az işe yararsın" 

diye oraya yolladı babam beni. Rengarenk, çeşit çeşit 

kumaşlarla süslenmiş şapkalar vardı camekanlarda. Kırmızı 

fiyonklu, beyaz kurdeleli, dantelli, hasır iple örgülü, çiçek 
desenli onlarca şapka doluydu odanın içi. Bunları kim hangi 
ara yapmıştı? 

Ben korkak bakışlarla içeriyi süzerken Marifet teyze "Celal 
Bey'in oğlu sen misin? Ne cıbar oğlanmışsın sen!" dedi. Doğru, 

çocukken çok çelimsiz bir şeydim ben. Bana verilen hiçbir 

yükü taşıyamaz, alnnda ezilirdim. Ben bana verilen her 
şapkayı özenle ince boyunlu vitrin mankenine asarken beyaz 
bıyıklı, kır saçlı, boylu boslu bir adam girdi içeriye. Yeleğinin 

sol üst kenarında- ki kalbine denk düşüyordu burası- bir cep 
saati vardı. Köstekli bir saat. Tik-tak! Saatleri hiç sevemedim 
de insanlar neden yanlarında saat taşır çok sonra ANLADIM. 
Çerin Usra'nın yeri hep bambaşkaydı benim için. Yazmayı 

bilmezdim, öğrenmek istedim. Yanımda bir kalem kağıt olsun 
da onun ağzından çıkan her kelamı yazayım istedim. Sonra 
benimle alay eden bütün insanlara karşı bu yazdığım yazıları 

delil olarak göstereyim. O yaşımda dahi anlamıştım şunu: 

namuslu bir savaşın rek silahı kalemdi. 

Babamın yanından ayrıldığım ilk gündü o gün. Bilmezliğin ve 

çekingerıliğin verdiği boşluk içinde sallanıp afallamaktan ne 
kadar korksam da içimde büyük bir coşku oluştu ve ben bunun 
sebebini bir türlü bulamazdım. Sanki bunca zamandır yırtıp 

atamadığım bir tat vardı dilimde; bayat, kokuşmuş, buruşuk, 

mayhoş, öyle anlamsız ve garip bir tat. Çetin Usta'nın 

dükkanında bir tablo gördüm o gün. Masmavi gökyüzüne 

süzülen beyaz dumanlarıyla sanki bana bir şeyler anlatmaya 
çabalıyordu. "Bu ne?" diye sordum meraklı cılız bir sesle. "O 
mu?" diye güldü ustam. "O, seyahat için yaranlan en yüce 

varlıktır oğuU" dedi. O bir trendi. Tiren. 

O günden sonra bazı sabahlar erkenden evden çıkıp Sirkeci ve 

Haydarpaşa Garı'na kaçmaya başladım. İstanbul'un o eşsiz 

güzelliğini bile görmez olmuştu gözlerim. Saatlerce 
lokomotifleri, vagonları ve rayları incelerdim. Kara trenin 
tekerleği raylara her oturduğunda çıkan ses ninni gibi gelirdi 
bana. Duyan herkesi sağır edecek kadar illallah ettiren o acı ve 

tiz düdük sesine müptelaydım ben. Trenden çıkan buharın 
kokusu beni mest etmeyi başarmıştı. Gittiği yoldaki hikayelere 
ev sahipliği yapıyor ve gelip bana onları bir bir anlatıyordu o 

duman sanki. İstasyonların başında duran o koca saat dahi 
bana kara trenin gelişini söylediği için hiç bozulmadım ona. 
Ah! Ne çok isterdim trene binen yolculardan biri olmayı ... 
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BiRTAKIM iŞLER 

ilkokuldayken arkadaşlarımla birlikte bir öykü kitabı 

çıkarmışnk. Daha doğrusu ben öyle olduğuna inanmıştım. Evde 
kitap okurken bir çocuk öyküsü yazmaya karar vermiştim ve 

hemen bir çocuk kitabında ne olması gerektiğinin listesini 
yapmıştım. Sonra da listenin yanına yakın arkadaşlarımın 
isimlerini yazdım ve o an benim canım arkadaşlarım adeta 

kitap çıkarma görevi için yaratılmışlar gibi gelmişti bana. 

Ertesi gün gidip heyecanla fikrimi anlattım onlara. Başta 

anlamadılar. Sonra ben üzülmeyeyim diye bunun ne kadar 
güzel bir fikir olduğunu anlatan şeyler söylediler yarım ağızla. 

Çünkü insan yakın arkadaşlarını desteklemeli ve mutlu 
etmeliydi. Ben her şeyi zaten en başta planladığım için 
kendilerine biçilen görevleri isteksiz de olsa kabul ettiler. 
Öyküyü ben yazacaktım onlar da kapağını, sayfa kenarı 

süslerini ve resimlerini yapacaklardı. Ben kendime verdiğim 
müthiş gazla öyküyü hemencecik yazıp bitirdim ama 
bizimkilerde nerede o arzu, şevk, heyecan? Teneffüs zili çalar 
çalmaz bahçeye koşup işten kaytarıyorlardı. Bu iş ciddiye 
aiınmalıydı ve ben de gerekeni yaptım. Onları bekleyecek 
değildim ya? Bir gece oturup kitabın her şeyini tamamladım. 

Kapağa da üzülmesinler diye isimlerini yazdım. Dosya 
kağıtlarını zımbalayıp ertesi gün okula gittim ama Nobel'i bana 
verseler yeridir! Bizimkiler bir bozuldu, bir üzüldü. "Neden beni 
beklemedin? Ama bu bizim kitabımız olmamış ki!" gibi cümleler 
havada uçuşuyordu ve ben bunların hiçbirine cevap 
hazırlamamıştım. İçim kıyıldı, gözlerim doldu, utandım. Şükür 
ki bizimkiler başlarından bir işi attıkları için rahatlamışlardı 
aslında ve fazla bozuntuya vermediler. Ben de baskıya acilen 
yetişmesi gereken kitabımı halka sundum. Ama hayat böyle 
değildi. Bizimle aynı heyecanı yaşayamayan insanlarla bir araya 
geldiğimizde hayatın tadı tuzu kalmıyor. Kimi zaman da takım 
arkadaşlarımıza güvenip sırrımızı yaslamadığımızda ve her şeyi 
tek başımıza yapmaya çalıştığımızda kendi kendimize 
yüklediğimiz sorumlulukların altında kalıveriyoruz. Gene de 
her şeye rağmen başarılı olsak bile bu sefer de yanımızda 

mutluluğumuzu paylaşacak kimseyi bulamıyoruz. 

Harman kaldırmak da böyledir mesela. Ekin biçmek, ekini 
patoz ermek ve saman çekmek ailenin ortaklaşa yaptığı işlerdir. 
Herkes tarlada, harman yerinde çalışırken evde bırakılan bir 
kişi de yemeklerini, azıklarını hazırlar. Bir başkası inekleri 
gütmeye gider. Herkese göre bir iş illa ki vardır ve yorulana, 
gücü yetmeyene destek olunur. İşler bitip kış geldiğinde de aynı 
sofraya oturup bir somun ekmeği ağız tadıyla yiyebilmek 
gerekir çünkü. Herkes işini en güzel haliyle yaptığı zaman da 
çarkın dişlileri rahatça dönmeye başlar. Öteki türlü, çıkan 
gıcırtı hepimizin kulaklarllll sağır eder. 
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"Sanat Uzun, Hayat Kısa" 
Charlie Chaplin 

"Hayat , uzak 
çekimde komedi, 
yakın planda 
trajedidir." 

"Bu dünyada 

hiçbir şey sonsuza 
kadar sürmez 

' 
sorunlarımız 

bile." 

-. Charli,Cfuıplirı, 20 .. 

"H ayarımızın 

en son günü 

gülmediğimiz 

gündür." 

-•-.. . . 
r ~ r 

on !101111 JJ r'sll) ı 

Rtliiifiiiükrn 
~11 ct·· -a - 1 

• . . • '\ 1 

"Çok fazla 

düşünüp, çok a 

hissediyoruz." 
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DONDURULMUŞ iNSANLAR 

1 
·--, 

Dondurucular sayesinde pek çok besini uzun süreli olarak 
sakJayabiliyor ve bunları sonradan tüketebiliyoruz. Hepimizin 
dondurucusunda dondurulmuş gıdalar bulunur. Meyveler, 
sebzeler, dondurmalar... Dondurulmuş gıdanın ne demek 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki ya dondurulmuş insan? 
Tüylerinizin diken diken olduğunu hisseder gibiyim. Yapılan 
deney belki de tıp tarihinin en büyük deneylerinden biri olabilir. 
Bu yazımda sizin için ilgi çekici olabileceğini düşündüğüm 
dondurulmuş insan deneyi konusunu ele almak istiyorum. 

Nasıl Başladı? 

Dünya üzerindeki ilk dondurulmuş insan James Berdford'dur. 
James Bedford Amerikalı, ünlü bir bilim insanıdır. 

Araşnrmacılar insan dondurma düşüncesinin filizlerinin 
Benjamin Franklin'in bir mektubunda ortaya çıktığından 

bahsediyor. Mektubun yazılmış olabileceği tarihin ise 1773 yılları 

olabileceği düşünülüyor. Yine aynı tarihte "ölümü erteleme" 
çalışmalarıyla tanınan ünlü tıp araştırmacısı Jacques Dubourg 

bir yazısında şu satırları kaleme alıyor: "Keşke insanları 

dondurup ileride uyandıracağımız bilimsel bir metot olsaydı." 

Bu tarihten 2 asır sonra bir fizikçi olan Robert Ettinger insan 
dondurma konusunu tekrar gündeme getirmeyi başarıyor. 

Bununla birlikte 4·5 yılın sonunda ilk insan dondurma deneyi 
gerçekJeşririliyor. James Berd.ford donduruluyor. Bu işlemin 

adına da "cryonics" deniliyor. Bu projenin temelinde yatan 
düşünce ise günümüz tarihinde tedavisi mümkün olmayan 
kanser vb. hastalıkların gelecekte ilerleyen ve gelişen tıp 

yöntemleri ile tedavi edilebileceği düşüncesidir. 

Çalışmayı Kim Yürütüyor? 

Cryonics Enstitüsü bu çalışmayı yürüten enstitüdür. Aynı 
zamanda James Berdford'un dondurulduğu enstitüdür. 
Cryonics ilk yıllarda bu deneyi başarılı bir şekilde yürütmeyi 
başarmış fakat sonra oluşan enerji problemi sebebiyle 
dondurulmuş olan 9 insandan bazılarının buzlarının 

çözüldüğü fark edilmiş, bu nedenle de güvenilirliği ciddi bir 
şekilde zedelenmiştir. ilerleyen yıllarda da dondurulmuş 
bedenlerden sadece James Berdford'un bedeni 
kurtarılabilmiştir. Cryonics Enstitüsü deneylerini 
günümüzde de yürütmektedir. Ben kendi adıma küçük bir 
inceleme yaptım. 

Cryonics'in İnternet sitesine girdiğimizde "Hayatta İkinci 
Bir Şans" başlığıyla karşılaşıyoruz. Daha sonra ideallerinin 
ve hizmetlerinin yazılı olduğu metinlerle karşılaşıyoruz. 

Bunun dışında bu projeye dahil olmuş hastaların genel 
bilgileriyle karşılaşıyoruz. Her hastaya kendi şahsına ait bir 
numara verilmiş ve numaralarının yanında hastanın sağlık 
durumu kısaca belirtilmiş, bunun yanı sıra hangi tarihte 
öldükleri ve dondurulmaya başlandığı bilgilerine 
ulaşabiliyoruz. Eğer daha fazla merak ettikleriniz varsa 
"bilgi al" butonuna tıkJayıp e-posta belirterek sorulannızı 
iletebiliyorsunuz. Ayrıca site pek çok dil seçeneği sunmakta. 
Giriş yaptığınızda kendi dilinizi seçip siz de siteyi 
inceleyebilirsiniz. 
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Çalışmayı Kim Yürütüyor? 

Cryonics Enstitüsü bu çalışmayı yürüten enstitüdür. Aynı 
zamanda James Berdford'un dondurulduğu enstitüdür. 
Cryonics ilk yıllarda bu deneyi başarılı bir şekilde yürütmeyi 
başarmış fakat sonra oluşan enerji problemi sebebiyle 
dondurulmuş olan 9 insandan bazılarının buzlarının 

çözüldüğü fark edilmiş, bu nedenle de güvenilirliği ciddi bir 
şekilde zedelenmiştir. İlerleyen yıllarda da dondurulmuş 
bedenlerden sadece James Berdford'un bedeni 
kurtarılabilmiştir. Cryonics Enstitüsü deneylerini 
günümüzde de yürütmektedir. Ben kendi adıma küçük bir 
inceleme yaptım. 

Cryonics'in İnternet sitesine girdiğimizde "Hayatta İkinci 
Bir Şans" başlığıyla karşılaşıyoruz. Daha sonra ideallerinin 
ve hizmetlerinin yazılı olduğu metinlerle karşılaşıyoruz. 

Bunun dışında bu projeye dahil olmuş hastaların genel 
bilgileriyle karşılaşıyoruz. Her hastaya kendi şahsına ait bir 
numara verilmiş ve numaralarının yanında hastanın sağlık 
durumu kısaca belirtilmiş, bunun yanı sıra hangi tarihte 
öldükleri ve dondurulmaya başlandığı bilgilerine 
ulaşabiliyoruz. Eğer daha fazla merak ettikleriniz varsa 
"bilgi al" butonuna tıklayıp e-posta belirterek sorularınızı 

iletebiliyorsunuz. Ayrıca site pek çok dil seçeneği sunmakta. 
Giriş yaptığınızda kendi dilinizi seçip siz de siteyi 
inceleyebilirsiniz. 

İşlem Nasıl Gerçekleşiyor? 

Ölü beden ilk önce buz kalıplarına konularak . Soğutma 
işlemi gerçekleştikten sonra göğüs kafesi açılıyor, vücuttaki 
kan damarlarından çekiliyor. Daha sonra kan yerine -50 

derece gliserol enjekte ediliyor. Bunun sonucunda vücut ısısı 
-so dereceye düşüyor. Hücre çevrelerinde yer alan vücut 
yağlarının buruşmaması ve düzgün kalması için , içinde sıvı 

nitrojen olan metal silindir içerisinde -196 derecede 
muhafaza ediliyor. Bütün bu önlemler alınmadan beden 

dondurulursa buz kristalleri hücrelerin çevresini sarıyor ve 
su kaybına sebep oluyor. Bunun sonucunda gerilmiş olan 
hücre zarı yırtılıp parçalanıyor. Bu nedenle de önlemek 

amacıyla gliserol gibi donmayan kimyasal maddeler 
dondurulan insan vücuduna enjekte ediliyor. Dondurma 
işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. 

'' 

Dondurulan Diğer Canlılar 

Dünya üzerinde dondurulmuş tek canlı insan değildir. Bu ve 

buna benzer deneylerde yer alan pek çok hayvan ve mikroskobik 
canlılar da mevcuttur. Araştırmacılar Sibirya'da 24 bin yıllık 
donmuş bir organizma bulunduğunu ve hayata döndürüldüğünü 

söylemişlerdir. Bu çalışmayı yürüten Rus bilim insanları 

özellikle mikroskobik canlıların dondurularak uzun yıllar 

hayatta tutulabileceği konusunda açıklamalar . Daha önce 
yapılan çalışmalar da bu canlıların ıo yıla kadar donmuş 

durumda hayatta kalabileceklerini göstermekteydi fakat yapılan 
çalışmalar yeterli değildi ve daha fazla çalışmaya ve kanıta 
ihtiyaç vardı. Bunun üzerine Japon bilim insanları da bir 
mikroskobik canlıyı dondurup 9 yıl beklettikten sonra 
dondurulan canlının buzunu çözdüler. Dondurulan mikroskobik 
canlı yaşıyordu Bu da bu tür deneylerin doğruluğunu 

kanıtlamaktaydı. Bilim sonsuz bir yolculuktur. Bakalım 

gelecekte bizleri neler bekliyor olacak? 

Dünya üzetindeki tlk dondutulmu~ 

1 

in~an J ame~ 5etdfotd' dut. 

J ame~ 5edfotd ametikalL, ünlü bit 

btlim in~anLdLt. 
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ELEŞTiREL DUŞUNME UZERINE 

rakın eleştirel düşünmeyi düşünmekten de yoksun bir milletiz. 
Dış kontrol odaklı yaşıyoruz. Bir üstümüz bize ne emrederse 
düşünmeden, yargılamadan direkt uygulamaya başlıyoruz. 

Sorgulamıyoruz! Okul yaşamında, evde, dışarda ve çoğu sosyal 
ortamda da durum böyle. Birer robot gibi yaşamımızı devam 
ettiriyoruz. Yapnğımız işleri yapmamız gerektiği için yapıyoruz. 
Monoton yaşamı seviyoruz belki de! Her şeyin aynı kalmasını aynı 
sıra ve düzeni takip etmesini istiyoruz. Çoğumuz böyle alışmadık 
mı zaten? Bugün düşünme becerisi yönünden yeterli olmadığımız 
gözler önünde. Düşünmeyi düşündüğümüz zaman hem birey 
olarak hem de toplum olarak çoğu şeyin farkında oluruz. 
Gerçekleştirdiğimiz eylemlerin farkına vardığımızda ve 

düşünmeyi öğrendiğimizde ise gerçek muhakeme gücümüz 
ortaya çıkar. Yaşamı sorgulamaya, birey olmaya ve kör düzene 
karşı gelmeye başlarız. İnsanlık ve toplum açısından ne büyük 
devrimdir eleştirel düşünmek! Daha doğrusu düşünmeyi 

düşünebilmek! 

Konumuzun eleştirel düşünme ile ilgili bölümünü irdeleyelim. 
Nedir bu eleştirel düşünmek? Okullarda öğretilebilir mi? İnsan 
hayatında neyi değiştirir düşünmek? insan düşünmeden 

yaşayabilir mi? Bu yazımızda bütün bu soruların cevaplarını hep 
birlikte bulacağız. 

KoEleştiri dediğimiz kavram toplum tarafından yanlış anlaşılıp 
olumsuz olarak nitelendirilebiliyor. Oysa durum farklı. Chance 
eleştirel düşünmeyi "gerçekleri analiz etme, fikirler üretip 

düzenleme, fikirleri savunma, karşılaşnrmalar ve çıkarımlar 
yapma, savları değerlendirme ve problem çözme becerilerinin 
bir bütünü" olarak belirlemiştir. Eleştirel düşünme yapabilmek 
bireyin hayatında önemli bir konuma sahiptir. Mannk 
yürüterek sorgulama yapabilme, günlük hayatta karşılaşılan bir 
problemi çözme, önyargıları engelleme, bireyleşme ve yurttaş 
olabilme becerilerinin gelişimi bakımından önemli olan bir 
düşünme etkinliğidir. Eleştirel düşünme kendimizi 
oluşturmanın temel noktasıdır. Düşünebildiğimizin kanıtıdır. 

Bir şeylere körü körüne bağlanmaktansa muhakeme yapmak, 
yaşama bakış açımızı değiştirir. 

Ancak okul dediğimiz eğitim ortamları eleştirel düşünmeyi 

engelliyor. Ders kitabı olarak öğrencilere sunulan etkinlikler 
eleştirel düşünme becerisini desteklemiyor. Eleştirel düşünme 
yetisinin geliştirilmesine ve oluşturulmasına imkan tanımıyor. 
Ezbere eğitim yöntemi gün geçtikçe yayılıyor. Gelecek nesilleri 
zehirliyor. Bilgi basamağından ziyade artık anlama, 
yorumlama, çıkarım yapma ve değerlendirme basamağına 

geçmemiz gerekiyor. En basitinden merkezi ve yerel sınavlarda 
yorum sorusuna yer yok, çoğunluğunca seçmeli sorulara yer 
veriliyor. Ezberden bilgi ile doğru şıkkı işaretliyoruz. Ancak 
sınavlarda sorulan soruların açık uçlu olması, sınav 

içeriklerinin eleştirel düşünmeyi yansıtacak biçimde 
değiştirilmesi ve en önemlisi kalıpları ölçmektense, öğrencinin 
yorumlama, eleştirel düşünme ve değerlendirme becerisini de 
destekler nitelikte olması gerekmekte. Aksi halde 
öğrencilerimiz, insanlarımız ve toplumumuz düşünemez 

duruma gelir. 

Sınıf içerisinde konuşulup tartışabilen demokratik bir ortam 
yaratmak gerekir. Aynı şekilde öğrenciyi derste aktif tutmak, 
ders kitaplarının ötesine geçmek, öğrenci fikirlerine saygı 

duymak ve öğrenciyle etkileşim halinde olmak ve en önemlisi 

düşünme egzersizleri yapmak kişi hayatında olumlu sonuçlar 
doğuracaktır. Özgür düşünme ortamı eleştirel düşünme için en 
birincil kuraldır. Bu ortamın gerek öğretmen gerekse okul 
tarafından sağlanması gerekir. Öğrenci öğrenen, keşfeden, 
sorgulayan, yorumlayan, mantık yürüten, tartışabilen ve kendi 
fikirlerini oluşturabilen bireydir. Yeterli ortamlar ve imkanlar 

sağlandığında, sınırlar alışkanlıklar kırıldığında, gerekli 
zihniyet dönüşümü gerçekleştiğinde ve doğru öğrenme

öğretme biçimi benimsetildiğinde birey hayat boyu doğru 

düşünmenin, eleştirel düşünmenin etkisini açıkça görebilir. 
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"Bu kitapla çocuklar hem Mavisel Vener'in çocukların 
dilinden anlayan kalemiyle öyküler okuma sevinci 

yaşayacak hem de Mustafa Kemal Atatürk'ü yaşanmış 
gerçek olaylar üzeriden tanıyacaklar." 

11MUSlAfA KfMıU AlATÜlK'HN 
ÔYKÜUR" 

• • u • 

OGR[TM[NIM 
•• 

ATATURK 

MAVİS[l Y[N[R 

Çocukların Atatürk'ün 
öykülerini keyifle 
okuyabilecekleri 

gülümseten bir kitap . 
Mavisel Vener'den tüm 
çocuklara ve içindeki 

çocuğu hiç 
kaybetmeyelenlere ... 



Öğretmenim Atatürk 
Mustafa Kemal'in annesinin ayağına batan 

iğnenin gizemini biliyor musunuz? -1( 

Mustafa Kemal'in en sevdiği kitap hangisiydi? 

Mustafa Kemal'in en sevdiği hayvan hangisiydi? 

On beş dakikada bestelenen eser hangisi? 

Ezberi hiç sevmeyen Mustafa Kemal nasıl sınıf birincisi oldu? 

Mustafa Kemal hangi tablo için "kimseye göstermeyin" dedi? 

Mustafa Kemal'in kitap sevgisi nasıl gelişti? 
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BOEING CH-47 CHINOOK 

Bir helikopter en fazla kaç kişiyi taşıyabilir diye düşünebilirsiniz, 

chinooklar sizin düşüncelerinizi büyük ihtimal yıkacaklardır . 
Chinooklar helikopterlerin ağır abileridir dersek yanlış olmaz 
sanırım. Tam tamına 60 personel taşıma özelliğine sahip bu ağır 

ahilerle istediğiniz bölgeye topçu birliği taşıyabilir keyif amaçb 
olarak da F-ı6'nızı nakledebilirsiniz . F-16 helikopterle nakledilir 
mi? demeyin bu ağır ahi o işi de yapıyor. Bu abimizin birim fiyatı 
diğerlerine göre birazcık pahalı sadece 35.1 milyon $'cık. 

Chinook Boeing firması tarafından üretilmektedir . 21 Eylül 1961 
yılında ilk uçuşunu yapan ağır ahiler kendilerini o kadar 

sevdirmişler ki günümüzde kullanımda ve üretimi de devam 
etmektedir. Ağır ahilerin gücü ise 2 adet tandem Honeywell T55 
motora sahip olmasından geliyor. Görünüşünün farklı olması ise 
en büyük ayırt edici özelliklerinden diyebiliriz. Bu ahilerin 

olmadığı savaş yok desek yalan söylemiş olmayız. Viemam 
Savaşından tutundan Irak Savaşına kadar her yerde görev 
almışlardır . 1200 adetten fazla üretilmesi savaş alanlarının 

vazgeçilmezi olması için yet,erli bir sebep olarak görülebilir. 

ÖZELLİKLERİ 

Mürettebat: 3 

Yük: 24.000 lb (I0.886 kg) 
Uzunluk: 98 ft (30 m) 

Fuselage lengtb: 52 ft (16 m) 

Genişlik: 12 ft 5 in (3,78 m) 
Yükseklik: 18 ft ıı in (5,77 m) 

Boş ağırlık: 24.578 lb (11.148 kg) 

Maksimum kallaş ağırlığı: 50.000 lb (22.680 kg) 
Maksimum sürat: 170 kn (200 mph, 310 km/sa) 
Menzil: 400 nrni (460 mi, 740 km) 

Azami irtifa: 20.000 ft (6.100 m) 

Ordumuzda da 12 adet uçan kale bulunmaktadır. Operasyonların 
yanı sıra tatbikatlarda da uçan kaleleri görmekteyiz. Uçan kaleleri 

kullanan ülkeler ise : Avusturalya , Mısır , Yunanistan , İtalya , 
Türkiye , Japonya , Libya , Hollanda , Tayvan , Singapur , Güney 
Kore, İspanya , Tayland, Birleşik KraJJık, Abd, Fas 

VARYANTLAR 

HC-1B 

CH-47A ( 349 adet) 

CH-47B ( 108 adet ilk defa kanca kullanıldı) 

CH-47C ( 233 adet üretildi motor olarak yükseltildi) 

CH-47D ( 472 adet üretildi farklı motor kullanıldı) 

MH-47D( 12 adet özel kuvvetler için üretildi) 

CH-47F (239 adet üretildi aviyo,nik ve motor olarak 

yenilendi. 

Chinook sivil amaçlı uçuşların yanı sıra yangın 

söndürmede de aktif olarak yer almaktadır. ıo tona kadar 
su alma kapasitesi , uzun süre boyunca görevine devam 

etmesi yangın söndürmede önemli bir etken yapmaktadır. 
Sivil ve askeri çalışmalarından ötürü bu ağır ahiler 
modernize edilerek daha uzun yıllar boyunca 
kullanılacağına eminim 
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SiZiNDiR. CUMHURIVETI BiZ KURDUK, ONU 
DEVAM ETTİRECEK SİZLER-SİNİZ." 

. . .. 
-MUSTAFA KEMAL ATATURK 


