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ABD Kongre Binası 
Saldırısı, Trump’ın Azli, 
Biden’ın Göreve Başlaması
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İlk olarak politik terimlere aşina olmayanlar için birkaç terimin anlamını ve duymuş olabileceğiniz İngilizce 
versiyonlarını yazmak istedim:
 
1. Azletmek (Impeachment): Bir kişiyi görevden almak. Bu bağlamda, ABD başkanını görevi için yetersiz görmek ve 
onu görevden almak için adım atmak. Temsilciler Meclisinde azletme yönünde oy verilince, başkan görevinden 
direk alınmıyor, bu konuda soruşturma başlatılıyor. Bu yüzden, Temsilciler Meclisinden Trump’ın bir önceki 
azletme kararı çıktıktan sonra Trump görevden alınmadı. Temsilciler Meclisi kararı sonrası son söz Senato’dadır. 
Bir başkanın azledilmesi için Senato'da üçte iki çoğunluk gerekiyor. Bu çoğunluğun sağlanması halinde başkan 
görevinden istifa ediyor, onun yerine başkan yardımcısı geliyor. 
 
2. Seçim Tescili (Certify the Election): Nihai ve resmi olarak doğrulanmış seçim sonuçları. Amerika’da seçim 
tescilinin son adımı Ocak ayında Kongre’nin düzenlediği Başkan ve Başkan Yardımcısının seçildiğini onaylama 
oturumudur.
 
3. Göreve Başlama Töreni (Inauguration): Bir başkanın yemin etmesi üstüne, göreve (ofise) resmi olarak girişinin 
gerçekleştiği tören. Bu tören, 20 Ocak gününde olur ve seçilmiş başkanın görevi 20 Ocak günü saat 12�00’da başlar.

4. Demokrat Parti (Democratic Party): Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük iki partisinden biri. Modern/sosyal 
liberalizm gibi ideolojiler benimseyen bir parti. 3 Kasım seçimlerindeki başkan adayları Joe Biden, seçimi kazandı. 
Demokratlar, daha çok genç amerikalılar, kadınlar, siyahlar, Latin kökenliler tarafından tercih edilir. 
 
5. Cumhuriyetçi Parti (Republican Party): Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük iki partisinden biri. Daha 
merkez-sağ ve muhafazakar ideolojiler benimsiyor. 3 Kasım seçimlerindeki başkan adayları Donald Trump, seçimi 
kaybetti. Cumhuriyetçi Parti daha çok gelenekçi, beyaz, muhafazakar Hristiyan seçmenlerden oy alıyor. 
 

→ Kongre Binasına Saldırı Öncesi
3 Kasım 2020’de gerçekleşen seçim sonrasında, eyaletler, Seçiciler Kurulu delegelerinin oylamasında Biden’ın 306, 
Trump’ın da 232 seçici delege oyu aldığını, ve Biden’ın seçimin galibi olduğunu haftalar önce onaylamıştı. Trump’ın 
ekibi Biden’ın zaferine itirazlarını mahkemelere taşımıştı ancak davalardan bir sonuç alamadı.

6 Ocak 2021 tarihinde, Joe Biden’ın zaferiyle sonuçlanan Seçiciler Kurulu oylamasını onaylamak için yapılan 
sembolik Kongre oturumu yapılmaktaydı. Bu sırada, Trump, “Amerika’yı Kurtarın” adlı bir miting yapıyordu. 70 
dakika süren bu konuşmasında, destekçilerini Joe Biden’ın galibiyetini belgelemekte olan Kongre’ye yürümeye, 
şöyle sloganlarla teşvik etti: “Bu seçimi kazandık, hatta büyük bir farkla,” “Cehennem gibi savaşmazsanız artık bir 
ülkeniz olmayacak,” “Hırsızlığı durduracağız!” ve “Asla pes etmeyeceğiz, yenilgiyi kabul etmeyeceğiz. Hırsızlık 
olduğu zaman yenilgiyi kabul etmezsiniz,” ve “Kongre binasına gidiyoruz!”

→ Kongre Binasına Saldırı
Konuşması bittikten dakikalar sonra, saldırı başlamıştı bile. Konuşmasında, “Kongre binasına gidiyoruz” derken, o 
da bu “protesto”nun bir parçası olacağını ima etse de, mitinginden sonra özel arabasıyla Beyaz Saray’a bırakıldı ve 
Kongre’deki saldırıyı televizyonundan izledi.
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Trump destekçileri, seçimdeki yenilgilerini kabul etmediklerini ve Trump’a desteklerini göstermek amacıyla ABD 
Kongre Binasına saldırdı. Çete, binanın içine girdikten sonra Kongre oturumu durduruldu, genel kurul salonu 
boşaltıldı, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan tahliye edildi ve Washington Belediye Başkanı 
protestolar sonrası kentte yerel saatle 18.00 sonrasında sokağa çıkma yasağı getirdi.

Genel kurul salonuna giren bir “protestocu” Senato başkanının koltuğuna 
oturup fotoğraf çekti. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin odasına 
girildi ve fotoğraf çektirdi. Odasını yağmalayan kişiler bir dosyanın üzerine 
“Geri adım atmayacağız!” mesajını yazdılar. Nancy Pelosi’nin kürsüsü de 
çalındı ve çalan kişi Ebay üzerinden satışa çıkardı. Araştırmalar sonucu kürsü 
bulundu, geri alındı ve çalan kişi de tutuklananlar arasına karıştı.

Saldırılar sırasında Trump, saldırgan göstericilerin sakinleşmesi ve eve 
gitmesi için yayınladığı videoda “Acınızı anlıyorum. Elimizden çalınan bir 
seçim vardı. Lütfen eve gidin. Sizi çok seviyoruz. Çok özelsiniz.” dedi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, saldırı nedeniyle dört bine yakın polis 
memuru ve kentin Ulusal Muhafız Birliği’nin üç yüz üyesi seferber edildi.

Kongre binasına göstericilerin girmesi nedeniyle ara verilen oturum, saldırı 
kontrol altına alınınca yeniden başlatıldı. Joe Biden ve Kamala Harris’in seçimi 
kazandıklarını onayladılar.

Saldırılar sırasında Trump, saldırgan göstericilerin sakinleşmesi ve eve gitmesi için yayınladığı videoda “Acınızı 
anlıyorum. Elimizden çalınan bir seçim vardı. Lütfen eve gidin. Sizi çok seviyoruz. Çok özelsiniz.” dedi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, saldırı nedeniyle dört bine yakın polis memuru ve kentin Ulusal Muhafız Birliği’nin 
üç yüz üyesi seferber edildi.

Kongre binasına göstericilerin girmesi nedeniyle ara verilen oturum, saldırı kontrol altına alınınca yeniden 
başlatıldı. Joe Biden ve Kamala Harris’in seçimi kazandıklarını onayladılar.

Saldırılar, iki polis memurunun ölümüne, bir isyancının vurulmasına ve üç kişinin daha tantana sırasında yaşanan 
tıbbi acil durumlardan dolayı ölmesine sebep oldu. Düzinelerce daha insan yaralandı. Çarşamba günü, polis 
memuru Brian D. Sicknick, ayaklanmayı durdurmaya çalıştığı sırada aldığı yaralanmalarından ölmüştü. Howard 
Liebengood ölen ikinci polis memuru oldu, 2005 yılından beri Kongre binasının güvenliği için çalışan 
Liebengood’un ölüm sebebi resmi olarak belirtilmese de yakın ailesi intihar ettiğini söyledi.

Trump taraftarları Kongre Binası’na saldırırken, federal ajanlar Cumhuriyetçi ve Demokratik Ulusal Komitelerin 
ofislerinde, Kongre Binasından sadece birkaç blok ötede bulunan iki boru bombasını detone etmeye çalışıyorlardı.

→ Saldırı Sonrası: Kongre Binasının Durumu, Tutuklamalar, İstifalar
Adalet Bakanlığı, Kongre’ye olan saldırıya yönelik soruşturmanın kapsamının eşi benzeri görülmemiş bir 
soruşturma olduğunu söylüyor. FBI, Donald Trump yanlısı isyancıların ABD Kongre Binası'nı ihlal etmesinden bu 
yana altı gün içinde 160'tan fazla dava dosyası açmasına rağmen, yetkililer şu ana kadar toplanan kanıtların 
"buzdağının sadece görünen kısmı" olduğunu söylediler.

Şu anda saldırıyla bağlantılı 30’dan fazla kişi tutuklandı. Tutuklananların bazıları Capitol Hill'e silah getirmekle 
suçlanıyor. Diğerleri binayı yağmalarken veya zarar verirken fotoğraflandı. Birçoğu “yasadışı giriş” veya “şiddetli 
giriş” ile suçlanıyor. 
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Tutuklananların arasından tanıyabilecekleriniz arasında: Nancy Pelosi’nin ofisine ABD bayrağı tutarak giren Richard 
Barnett, Nancy Pelosi’nin kürsüsünü çalan Adam Johnson ve kostümle gezen Jacob Anthony Chansley var.

Saldırı Kongre Binasında çok ciddi izler bıraktı: kırılmış camlar ve kapılar, çalınan eşyalar ve Kongre bürolarının 
vandalizmi verilen hasarların sadece birkaç örneği. Kongre Binasını korumak adına, Ulusal Muhafızların en az 
10.000 üyesi cumartesi gününe kadar Washington DC'de olacak ve polis yetkilileri, bu sayının Joe Biden'ın gelecek 
hafta göreve başlama töreninden önce ikiye katlanabileceğini söylüyor.

Saldırıdan sonra, Cumhuriyetçi Parti’nin bazı üyeleri istifa etti. Üç tane kabine üyesi istifalarını verdi: Chad Wolf 
(ABD anavatan güvenlik sekreteri vekili), Elaine Chao (ABD ulaşım sekreteri) ve Betsy DeVos (ABD eğitim sekreteri). 
Ek olarak, Trump’ın seçimdeki yolsuzluk ile ilgili davalarını yöneten avukatlarından da bazıları istifa etti.

→ Saldırı Hakkında Yorumlar
Seçilmiş Başkan Joe Biden, “BLM protestocuları, Kongre isyancılarından "çok farklı" muamele görürdü” dedi. Beyaz 
insanlara üstünlük sağlayan toplumsal yapıyı kınadı.

Cumhuriyetçi Parti Senatörü Pat Toomey ve başka Cumhuriyetçi Parti üyeleri, Donald Trump’ın istifa etmesini 
talep ettiler. Toomey, Trump’ın görevden ayrılmasına 10 gün kalmışken azil için gerekli süre olduğuna inanmadığını 
söyledi. Fakat şunu da not etmek lazım ki, Demokratların boykotlamasına, COVID-19 gibi daha öncelikli sorunlar 
olmasına rağmen sadece 20 günlük bir sürede, Amerika Yüksek Mahkemesine Amy Coney Barret’ı aday göstermiş, 
bu konudaki prosedürleri yürütmüş ve adayı onaylamış bir meclisten bahsediyoruz. Hızlı bir şekilde çalışılınca 
zaman Amerika’nın en önemli mahkemesinde hayat boyunca görev yapacak bir yargıç atamaya yetti ise, buna 
neden yetmesin... Toomey ayrıca, seçim sonrası Trump’ın davranış biçiminin “bir çeşit çılgınlığa” döndüğünü ve 
“kesinlikle düşünülemez ve affedilemez hareketler yapmaya başladığını” açıkladı.

→ Trump’ın Azli
Donald Trump, 2019 yılının Aralık ayında da azil davası ile karşı karşıya kalmıştı, fakat Cumhuriyetçi çoğunluklu 
Senato sayesinde suçlamalardan beraat etmişti.

Saldırı sonrası, halktan ve Demokrat Parti’den Mike Pence’in 25. Madde’yi kullanarak Trump’ı görevden almayı talep 
etmesi için ciddi bir istek geldi. Pence, bu maddeyi kullanmayacağını belirtti. Bu durumda, Trump’ı görevden almak 
için Temsilciler Meclisindeki Demokratlar azletme talebi yaptı. 

ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump’ın “ayaklanmayı teşvik” gerekçesiyle azledilmesi yönünde oy kullandı. 
Trump’ın kendi partisi olan Cumhuriyetçi partiden, 10 tane temsilci, onun azli adına oy verdi. Trump, bu şekilde 
ABD tarihinde Temsilciler Meclisi tarafından azledilmesi yönünde ikinci kez karar alınan ilk başkan oldu.

6 Ocak’taki saldırıyı tetiklemesi gerekçesiyle, Trump’ın resmi hesabını, Twitter süresiz olarak askıya alındı. Twitter 
yetkilileri, ‘@realDonaldTrump hesabı tarafından yapılan son iletilerin ve bunların içeriğinin –bunların Twitter’da 
ya da Twitter dışında nasıl algıladıklarını göz önünde bulundurarak- daha fazla şiddeti teşvik etme riski karşısında 
süresiz olarak askıya aldıklarını belirtti. Twitter’ın yanında, on altı tane daha sosyal medya platformu (bu listede 
Google, Apple, Instagram, Facebook, Reddit, TikTok gibi büyük platformlar da olmak üzere) Trump’ın kullanımını 
sınırladılar veya hesaplarını askıya aldılar.

Saldırılar sırasında Trump, saldırgan göstericilerin sakinleşmesi ve 
eve gitmesi için yayınladığı videoda “Acınızı anlıyorum. Elimizden 
çalınan bir seçim vardı. Lütfen eve gidin. Sizi çok seviyoruz. Çok 
özelsiniz.” dedi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, saldırı nedeniyle dört bine yakın 
polis memuru ve kentin Ulusal Muhafız Birliği’nin üç yüz üyesi 
seferber edildi.

Kongre binasına göstericilerin girmesi nedeniyle ara verilen 
oturum, saldırı kontrol altına alınınca yeniden başlatıldı. Joe Biden 
ve Kamala Harris’in seçimi kazandıklarını onayladılar.
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→ Biden’ın İlk Günleri
Biden’ın başkanlığı, çok zor koşullar altında başlıyor. 
ABD’de COVID 400,000 ölüme sebep olmuşken ve 
neredeyse 10 milyon kişi işsiz kalmış olması gibi zorluklara 
rağmen, Biden, ilk günden itibaren bu krizi atlatmak 
üzerine planlarını gerçekleştirmeye başladı.

 İlk gün yaptığı eylemler arasında Paris İklim Anlaşmasına 
geri katılmak, Dünya Sağlık Örgütüne geri katılmak, 
Meksika sınırına inşa edilen duvarın yapımını durdurmak, 
Müslüman ülkelere karşı konulan seyahat yasaklarını 
kaldırmak ve sosyal alanlarda maske tutmayı zorunlu 
tutmak var.

Uçuşsuz Uzun Bir 
Zaman Sonra Bir Kaza 

Daha

2021’in ilk uçak kazası 9 Ocak’ta gerçekleşti. Geçen 
cumartesi, Endonezya başkenti Jakarta’dan Pontianak 
kentine uçan, 62 kişinin bulunduğu Boeing 737-500 uçağı 
ile kalkıştan kısa süre sonra iletişim kesildi. İletişim 
kesildikten kısa süre sonra da uçuş radardan kayboldu. 
Uçak yerel saatle 14�36’da kalkmıştı ve 15�50’de varması 
bekleniyordu ancak uçaktan 14�40’ten itibaren haber 
alınamamaya başlandı. Uçağın başta kaybolduğu 
bilinmesine rağmen Pazar akşamı bir açıklamada henüz 
uçağın parçalarının bulunmadığını ancak yolcuların 
bazılarının cesetlerinin bulunduğu söylendi.

Erin
GÜNERİ
'21

Aynı zamanda çantalar ve kıyafetler de 
bulunmuştu. Kazanın nedenleri arasında hem hava 
durumu (oldukça yağmurlu bir günde uçuyordu) 
hem de Covid-19’un getirdiği seyahat yasakları ve 
kısıtlamaları var. Uçak, bu uçuştan önce 9 aydır 
kullanılmamıştı ve bu uçuş yasaklar 
hafifletildikten sonra uçağın yaptığı ilk uçuştu. 
Aynı zamanda Endonezya, birçok ülke gibi, 
yaklaşık 9 aydır uçuş yapmazken, 1 aydan az 
sürede 0’dan 132 uçuş yapma kararı aldı. Zaten 26 
yıllık olan uçak bir de 9 ay boyunca hiçbir şekilde 
çalışmayınca kazaya daha dayanıksız hale geldi ve 
bu da hava koşullarıyla birleşince kazaya yol açtı. 
Uçağın kara kutusu, yani uçuşla ilgili bütün 
datanın toplandığı alet ise 15 Ocak 2021 gününde 
bulundu. Hala yolcular için arama çalışması 
sürmekte.



Whatsapp Yeni 
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Whatsapp, kullanıcılarına 8 Şubat’a kadar onaylamaları gereken bir güncelleme getirdi. Bu güncellenen uygulama 
koşullarını kabul etmeyen kullanıcıların ise Whatsapp’ı daha fazla kullanamayacaklarını belirtti. Whatsapp sözcüsü, 
Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcıların bu güncellemeye zorunlu tutulmadığı ve uygulamayı olduğu gibi 
kullanmaya devam edebileceklerini açıkladı.

Türkiye'deki kullanıcıların ise WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için 8 Şubat'a kadar güncellenen uygulama 
koşullarını kabul etmesi gerekiyor. Facebook'un şirketleriyle, kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri amaçlarla 
paylaşılmayacağı söylendi. Whatsapp’ın websitesinde, "Hizmetlerimizin yürütülmesi, sağlanması, iyileştirilmesi, 
anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla WhatsApp; hizmetlerimizi ne zaman 
yüklediğiniz, kullandığınız veya hizmetlerimize ne zaman eriştiğiniz dahil olmak üzere bazı bilgileri almak veya 
toplamak zorundadır. Aldığımız ve topladığımız veri türleri, hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza bağlıdır. 
Hizmetlerimizi sağlamak için belirli bilgilere gereksinim duyarız ve bunlar olmaksızın hizmetlerimizi size 
sağlayamayız. Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu 
şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook şirketi ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu 
olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması 
amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri 
kullanabilirler." denerek WhatsApp'ın Facebook şirketlerinin bir parçası olduğu vurgulandı.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kullanıcılarına kabul etmeyi mecbur kıldığı yeni gizlilik sözleşmesi 
nedeniyle WhatsApp hakkında inceleme başlattıklarını duyurdu. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 15 inci 
maddesinin açık rıza, veri işleme şartları, yurtdışına veri aktarımı ve temel ilkelerle ilgili hükümlerine bakarak 
uygulamayı değerlendireceklerini söylediler. WhatsApp ise gizlilik sözleşmesi tartışmalarına ilişkin Twitter'dan bir 
açıklama yaptı. "Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca 
şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan 
mesajlarınızın gizliliğini etkilemez" ifadelerini kullandı. “Wired” dergisine konuşan Johns Hopkins Üniversitesi'nden 
kriptolog Matthew Green, "WhatsApp mesajlarınızın içeriğine dair gizliliğinizi korumakta gayet iyi. Diğer her şeye 
dair gizliliğiniz ise ihlal ediliyor gibi gözüküyor" dedi. Dijital haklar grubu “Fight for the Future” başkan yardımcısı 
Evan Greer ise Wired'a, "Facebook'un yaptığı hiçbir ürüne güvenmiyorum. İş modeli gözetleme üzerine kurulu, 
bunu hiç unutmayın" yorumunda bulundu. Whatsapp, güncellenen “gizlilik ilkesi” ile ilgili yoğun tepki aldığı için 8 
Şubat tarihinde kimsenin hesabının silinmeyeceğini, kafa karışıklıklarını gidermek için çaba göstereceklerini ve 
yanlış bilgileri aydınlatacakları için tarihi 15 Mayıs’a ertelediklerini duyurdu.

Çin aşısı 28 Aralık 2020 tarihinde ülke sınırımıza giriş yaptı. 13 Ocak 
2021 tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, 
14 Ocak’ta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan aşılarını oldular. Aşı 
olunduktan sonra maske takmaya ve kurallara uymaya devam 
etmemiz lazım; malum bir ülkenin tedbirleri hafifletebilmesi için en 
az nüfusunun %65’inin aşılanması gerekiyor. Yani, 82 milyon nüfuslu 
ülkemizin tedbirlerin azaltılması için 53.300.000 insanın aşı olması 
gerekiyor. Aşı ilk olarak Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu ve 
Cumhurbaşkanı’ndan sonra ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılmaya 
başlandı. Çin’den gelecek 3 milyon doz aşı ile ilgili planlamalar 
yapılıyor. 
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 Nasıl oluyor da aynı anda hem işsizlik hem de 
istihdam sayısı azalıyor?

Geçtiğimiz haftalarda TÜİK, 2020 Ekim dönemi işsizlik verilerini açıkladı. Bu açıklamanın yapılmasıyla Twitter 
dahil birçok platformda tartışmalar söz konusu oldu. TÜİK’in yayınladığı verilerin tartışmaya neden olmasının 
sebebi, verilere göre 2020 yılı Ekim döneminde, Türkiye geneli 15 yaş üstü işsiz sayısının 2019 yılının aynı 
dönemine kıyasla 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi olması, yani başka bir deyişle, 0.7 puanlık azalış ile %12.7 
seviyesine düşmüş olması. Koronavirüsün başlamasıyla kabul edilebilir bir şekilde gerileyen ekonomiye rağmen, 
işsizlik oranının düştüğünü gösteren bu veriler doğal olarak dikkat çekti. Bununla beraber istihdam oranının da 
896 bin kişi azalarak 2,3 puan azalış ile %43,6 olması da kafalarda daha fazla soru işaretine sebep oluyor. Nasıl 
oluyor da hem istihdam oranı hem de işsizlik oranı azalıyor? Bu verilerin yayınlanmasıyla birçok platformda 
insanlar isyan etmeye ve şüphelerini dile getirmeye başladı:  Verilerle oynandığını, gerçeğin doğru yansıtılmadığını 
iddia ettiler. Bu iddianın doğruluğunu size savunamam, çünkü bunu saptayabilmek için elimde yeterli veri yok 
fakat oranların yanlış anlaşılmalara yol açabilecek bir şekilde aktarıldığını söyleyebilirim. Dediğimin daha iyi 
anlaşılabilmesi için şimdi bu verileri biraz daha derinlemesine analiz edelim. 

 Bir kişinin TÜİK tarafından “işsiz” sayılabilmesi için iş arıyor olması yani işgücüne katılmış olması gerekiyor. 
İşgücü, istihdam edilen kişiler ile işsiz kişilerin toplamını ifade ediyor. Fakat burada kullandığımız “işsiz” kavramı 15 
yaş ve üzeri, çalışmaya hazır ve çalışma arzusu gösteren (iş arayan) kesimi temsil etmektedir. Birinin “işsiz” 
sayılması için, son 4 hafta içerisinde iş kanallarından herhangi birine başvuru yapmış olması gerekir, bir başka 
deyişle son 4 hafta içinde iş aramayan fakat yine de hala işi olmayan biri “işsiz” kategorisinde tanımlanmamaktadır. 
İş aramayan (umutsuzluktan bırakmış olanlar) veya iş için başvurmamış olanlar aslında bu işsiz kişi sayısı 
hesaplanırken, hesaba katılmamakta. Peki ya işgücüne dahil olan kişilerin sayısı ne kadar dersek, işte orada bir 
azalış görüyoruz. İşgücüne katılma oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 1 milyon 288 kişi azalarak 31 milyon 452 
kişiye ulaşmış, başka bir deyişle 3 puan azalarak %50.0’ye inmiş. Bu veriyi göz önünde bulundurursak aslında 
işsizlik oranının bu denli düşmesinin sebebini, insanların işgücüne katılmayı bırakması, yani aslında pes etmiş 
olması, iş aramayı bırakmış olması şeklinde de yorumlayabiliriz. İşsizlik oranının şu anki şekliyle, açıkladığım 
“Genel İşsizlik Oranı” sistemi ile belirlenmesi, birçok yanlış anlaşılmalara yol açabiliyor. Geniş tanımlı bir işsizlik 
hesaplamasının yapılması durumunda yani bu “işsiz” diye tanımlandırılan sınıfa; iş bulma ümidini kaybeden 
işsizler, iş aramayan ancak çalışmaya hazır olan işsizler, mevsimlik çalışanlar ve zamana bağlı eksik çalışanların da 
eklenmesi durumunda elde edilen “işsizlik oranı verileri” şu an gördüğümüzden çok daha farklı olacaktır.

Tabi tek sorun iş gücünün azalmasında bitmiyor. Aynı zamanda verilere detaylı bakınca başka bir artışı da NEET 
(Ne eğitimde ne de istihdamda olan) gençlerin oranında görüyoruz (burada bahsedilen “gençler” 15-24 yaş arası 
kişiler). TÜİK verilerine göre, NEET oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,6 puanlık bir artış ile %27,6 
seviyesinde gerçekleşmekte. Anlayacağınız, Türkiye’deki her 100 gencin 27’si ne bir eğitim görmekte ne de bir iş 
bulabilmekte. Bu çok kritik bir seviye ve bunu yalnızca işsizlik oranına bakarak anlamak zor. Bunun yanında bu 
yükselişin tabi ki içinde bulunduğumuz pandemi ile de bir bağlantısı kurulabilir. Bildiğimiz gibi pandemi sebebiyle 
iş sektörlerinden en çok hasar göreni turizm sektörü. Turizm sektörü de aslında gençlerin en çok istihdam 
edildikleri sektör, bunun da genç işsizliğine bir nebze etki ettiğini kabul etmek gerek. 
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TÜİK Ekim 2020 
İşsizlik Verileri 
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Yani size yazımın başından beri sunduğum verilerden anlayacağınız, TÜİK’in açıkladığı (benim de yazımın başında 
paylaştığım) Standart İşsizlik Oranı, işsizliğin gerçek boyutlarının anlaşılması için yeterli değil. Düşüş veya artışı 
anlamak için veriler daha bütünlüklü bir şekilde incelenmeli.

Mevsim etkisinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri, 15+ yaş, (Bin kişi), Ekim 2019, Ekim 2020 (TÜİK verileri)

Çok sayıda ödül almış olan Adalet Ağaoğlu, 14 Temmuz 2020’de vefat etti. Peki Adalet Ağaoğlu kimdir? 

Adalet Ağaoğlu, 23 Ekim 1929’da doğmuştur ve 20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli roman yazarlarından biridir. 
Türkiye'nin değişik dönemlerini ve bu dönemlerin insan hayatlarına etkisini inceleyen eserler ortaya koymuştur. Bu 
eserler genellikle roman ve öykü türündedir. Ayrıca oyun, deneme ve anı türünde eserleri de bulunmaktadır. 

Adalet Ağaoğlu
Kimdir?

Deniz
ERÇELEN
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Çok sayıda ödül almış olan Adalet Ağaoğlu, 14 Temmuz 2020’de 
vefat etti. Peki Adalet Ağaoğlu kimdir? 

Adalet Ağaoğlu, 23 Ekim 1929’da doğmuştur ve 20. yüzyıl Türk 
edebiyatının en önemli roman yazarlarından biridir. Türkiye'nin 
değişik dönemlerini ve bu dönemlerin insan hayatlarına etkisini 
inceleyen eserler ortaya koymuştur. Bu eserler genellikle roman 
ve öykü türündedir. Ayrıca oyun, deneme ve anı türünde eserleri 
de bulunmaktadır. 1950’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyat Bölümünü bitirmiştir 
ve ardından yazarlık kariyerine başlamıştır. 

Adalet Ağaoğlu’nun ilk romanı Ölmeye Yatmak, 1973’te yayımlanmıştır. Bu ilk romanından itibaren tüm eserleri yoğun 
tartışmalara konu olmuştur. Ölmeye Yatmak, daha sonra yazdığı Bir Düğün Gecesi (1979) ve Hayır (1989) adlı 
romanlarla bir üçleme oluşturmuştur ve birçok ödül kazanmıştır. 

Bir süre yazarlığa ara vermiş olan Ağaoğlu, 1991 yılında yazarlığa geri dönmüştür ve Fazla Yakın’la oyununu yazmıştır. 
27 yıl yazarlığına devam etmiştir ve Eşi Halim Ağaoğlu’nun 2018 yılındaki ölümünün ardından yazmayı bıraktığını 
açıklamıştır. Türkçe roman alanındaki özgün ve öncü eserleri ile ülkemizin kültürel ve düşünsel dünyasına yaptığı 
katkılarından dolayı 2018'de Boğaziçi Üniversitesi tarafından kendisine fahri doktora unvanı verilmiştir.

91 yıl yaşadıktan sonra yoğun bakım tedavisi gören Ağaoğlu, çoklu organ yetmezliği sebebiyle 14 Temmuz 2020’de vefat 
etmiştir. Hayatı boyunca 36 tane eser yaratmış ve 9 tane ödül almış olan Adalet Ağaoğlu’nun Türk edebiyatına etkisi 
çok fazla olmuştur. Onu saygıyla anıyoruz.



Yeni yapay zeka: 
DALL-E
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Teknolojinin gelişmesiyle beraber, haliyle şirketler 
de  yepyeni, benzeri olmayan yazılımlar hazırlamaya devam 
ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapay zeka konusundaki öncü 
şirketlerden OpenAI, DALL-E adlı yeni yapay zeka 
çalışmasını tanıttı. 
 
Altyapı olarak yine OpenAI’ın yaptığı bir çalışma olan GPT-
3’ü kullanan DALL-E metindeki açıklamaları 
görselleştirebiliyor.
 
Hayvanların ve nesnelerin antropomorfize edilmiş 
versiyonlarını oluşturma, ilgisiz kavramları makul şekillerde 
birleştirme, metin oluşturma ve mevcut görüntülere 
dönüştürme, uygulama gibi çeşitli yeteneklere sahip olan 
DALL-E,    ismini ünlü robot çizgi kahraman WALL-E ile 
sürrealist ressam Salvador Dali’den almıştır. 

  

“Şekli avokadoya benzeyen koltuk” veya “beşgen şeklinde 
yeşil bir saat” gibi ifadelerden yüzlerce farklı resim 
üretebilen DALL-E, aynı zamanda cümle içerisindeki 
malzemeleri, nesneler arası ilişkileri ve nesnelerin 
kendileriyle ilgili özelliklerini diğerleriyle karıştırmadan, 
anlayıp, uygun bir şekilde işleyebiliyor.

Kamera açısı, doku, yansıma gibi özellikler konusunda da 
beklenenden çok daha iyi performans sergileyen modelin, 
nesnelerin iç özelliklerine ve bulunduğu bağlamların 
bilgisine de oldukça hakim olduğu söylenmekte.

Gelecekte OpenAl, DALL-E gibi modellerin belirli iş 
süreçleri ve meslekler üzerindeki ekonomik etki, model 
çıktılarındaki önyargı potansiyeli ve bu teknolojinin ima 
ettiği uzun vadeli etik zorluklar gibi toplumsal sorunlarla 
nasıl ilişkili olduğunu analiz etmeyi planladıklarını 
vurguladı. Kim bilir 2025’te nelere şahit olacağız?

  

;)

https://open.spotify.com/user/ehqlifrg4x9r2eo3zamggii2r?si=j-vgvBobTFGP5hgOdU7Uhw
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Çin aşısı 28 Aralık 2020 tarihinde ülke sınırımıza giriş yaptı. 13 Ocak 2021 
tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, 14 Ocak’ta ise 
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşılarını oldular. Aşı olunduktan sonra maske 
takmaya ve kurallara uymaya devam etmemiz lazım; malum bir ülkenin 
tedbirleri hafifletebilmesi için en az nüfusunun %65’inin aşılanması 
gerekiyor. Yani, 82 milyon nüfuslu ülkemizin tedbirlerin azaltılması için 
53.300.000 insanın aşı olması gerekiyor. Aşı ilk olarak Sağlık Bakanı, Bilim 
Kurulu ve Cumhurbaşkanı’ndan sonra ilk olarak sağlık çalışanlarına 
yapılmaya başlandı. Çin’den gelecek 3 milyon doz aşı ile ilgili planlamalar 
yapılıyor. 

 

websitemizi 
bookmark'larınıza 
eklediniz mi diye 
sormuyoruz bile 

artık ;)

www.hisarinsessi.hisarschool.k12.tr

websitemize bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz;)

Her vatandaşa iki doz aşı vurulacağı için ilk aşamada 1.5 milyon kişiye aşı yapılacak. 65 yaş üstü vatandaşlar ve 
kronik hastalar sıranın kendilerine ne zaman geldiğini Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız sisteminden görülebilecek. 
e-Nabız uygulamasına giremeyenler de aile hekimlerinden aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini 
öğrenebilecek. Sağlık Bakanı’ndan gelen açıklamaya göre, gelen ilk partide 3 milyon doz aşı bulunuyor. Aşıların 
testleri 14 gün sürecek ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda yapılacağı açıklandı. Aşıların gelmesinin 
ardından Twitter'dan açıklama yapan Koca, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanı’mıza ulaştı. 14 gün 
sürecek testler hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testler biter bitmez ise aşılama 
programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız." ifadelerini 
kullandı. 12 Ocak’ta tamamlanacak test süreci sonucunda onay verilirse aşılama 13 Ocak’ta başlayacak. 4 
aşamada gerçekleşecek aşılama işlemi ilk olarak COVID-19 ile birebir temas halinde olan sağlık çalışanlarına ve 
65 yaş üzeri vatandaşlara, polis, ve öğretmenlere uygulanacak. 2 doz şeklinde uygulamanın ilk safhasında 1,5 
milyon kişi aşılanacak.

https://www.hisarinsessi.hisarschool.k12.tr/


The Anatomy Lesson 
of Dr. Nicolaes Tulp 
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Tarihe adı kazınmış ve hala resimleri hakkında konuşulan, Hollanda Altın Çağı’nın büyük ressamı Rembrandt van 
Rijn, yüksek kontrastlı “The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp” resmini 1632 yılında resmetmiştir. Oldukça genç 
(26) yaşında yaptığı ilginç kompozisyonlu bu resmi ile “Işığın ve Gölgenin Ressamı” unvanını nereden aldığını 
sanatseverlere tekrardan göstermiştir. 
 

Ayrıca dersler için suçluların cesetleri  kullanılırdı. O haftanın dersini veren Dr. Nicolaes Tulp ise, bir silahlı 
soygundan dolayı idam edilen mahkum Aris Kindt’in kol kasları bağlantılarının nasıl işlediğini sergiliyordur. Şimdi 
resmin detaylarına inelim.

Bazı tartışmalar başlatan Aris Kindt’in koluna 
dikkatlice bakıldığında, “Kasların ve tendonların 
bazılarının doğru epikondilde doğru şekilde 
bağlanmaması”1 durumu ortaya çıkmıştır. Her ne 
kadar resim genel hali ile bir anatomi dersini temsil 
etse de, böyle bir resimde böyle küçük bir detayın 
tartışma yaratmasını anlamlı bulmuyorum. Fakat 
tabii ki de bir yandan bu kadar gerçekçi ve dramatik 
bir kompozisyonun en ince detayına kadar 
araştırılması o kadar da yanlış olmayabilir. Detaylar 
ile devam edecek olursam, arka planda sert ışıktan 
biraz mahrum kalmış olan bıyıklı ve elinde bir kağıt 
tutan kişinin, elindeki kağıda sizi odaklamak 
istiyorum. 

Resmin teknik detaylarından önce biraz resmin genel 
kompozisyonu ve olayından bahsedeceğim. Resimde ceseti 
açıp, dersi veren bey, Dr. Nicolaes Tulp’tır. O dönemde 
haftanın iki günü yetkin doktorlardan biri Amsterdam'daki 
diğer cerrahlara ders verirdi. Bu çalışmalar zaman zaman halka 
açık olarak yapıldığı gibi belirli bir ücretle herkesin katılımına 
müsaitti (lakin genelde    çoğunlukla cerrahlar bu derslere 
katılırlardı). Cesetlerin etrafa yaydığı kötü kokulardan kaynaklı 
olarak bu çalışmalar genel olarak kış aylarında yapılırdı. 

Kağıtta, katılan cerrahların isim listesi bulunmaktadır. Bu detay ile Rembrandt, gerçekten de bir etkinliğin içinde 
oldukları durumu bir kez daha vurgulamıştır. Katılımcılara göz atacak olursak genel olarak, ilgiyle dinleyen ve 
kafalarını merak ile uzatmış cerrahların yanında aynı zamanda resmen bir sıkıntı veya bir ilgisizlik içinde gözlerini 
kaçıran köşede iki tane cerrah görüyoruz. Bu detay ile de etkinliklerdeki katılımcıların gerçek ve farklı boyuttaki 
katılımlarını gözlemleyebiliyoruz. 

Kaynaklar:
Moore, Levi. “Rembrandt-The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp.” Hektoen International, 22 Jan. 2017, 
hekint.org/2017/01/22/rembrandt-the-anatomy-lesson-of-dr-nicolaes-tulp/.1

Rembrandthuis, Rembrandthuis, 3 Dec. 2018, www.rembrandthuis.nl/meet-rembrandt/rembrandt-the-artist/most-important-
work/the-anatomy-lesson-of-dr-nicolaes-tulp/?lang=en. 
 
Arte, Umberto. “UmbertoArte / / Rembrandt .” Umberto Arte Ile Sanat, Destek Yayınları, 2020, pp. 126–131. 

Teknik kısımda ise, Caravaggio’nun eserlerine benzer bir durumda olan bu resimdeki dramatik gölge-ışık oyunları, 
kişiyi resmen ele geçiriyor. Sol köşeden gelen keskin ve sert ışık resimdeki cesedi adeta resimden fırlatıyor. Aynı 
zamanda kullanılan soluk soğuk bazlı renkler, havadaki depresif ve ciddi atmosferi insanın içine işliyor. Bu resim için 
diyebileceğim tek şey, tam olarak bir şaheser olmasıdır. 



Faust, Şeytan ile 
bir Anlaşma
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Faust klasik bir Alman efsanesidir. 18. ve 19. yüzyıllar arasında 
yaşamış şair Johann Wolfgang von Goethe tarafından 
yazılmıştır. Eser iki kısımdan oluşmaktadır ve ikinci kısım 
Goethe’nin öldüğü yıl yayınlanmıştır. Kitap bir oyunun yazılı 
halidir ve eğer okumadıysanız, okumanızı şiddetle öneririm.

Ana karakterlerden biri Mefistofeles (Şeytan)’tir. Kendisi, 
Tanrı ile girdiği bir bahisten sonra bir diğer ana karakter 
Faust’un yanına gider. Girdikleri bahiste Tanrı, kullu Faust’un 
onun her zaman yanında olacağını söylerken Mefistofeles 
Faust’u kaybedeceğini söyler. Faust, başarılı ama yine de 
hayattan memnun olmayan bir akademisyendir. Faust’un 
hayatında en çok öğrenmeyi istediği şeyler, mutlak gerçeklik 
ve varoluşun anlamıdır. Mefistofeles ile tanıştıktan sonra 
onunla bir anlaşma yaparlar. Bu anlaşmada Mefistofeles 
Faust’a anlaşmayı kabul ettiği takdirde ona hiçbir kişinin 
görmediği şeyleri göstereceğini söyler ve buna karşılık da 
Faust anlaşmayı kabul eder ancak kendisini nefsine yedirdiği 
günün son günü olmasını emreder. Böylece Faust, ruhunu 
sınırsız bilgi ve dünyevi zevklerle değiş tokuş etmiş olur. 
Kitabın derinlerine fazla inmek istemiyorum çünkü okuması 
çok zevkli bir kitap ve eğer bu anlattıklarım ilginizi çekerse 
kitabı cidden okuyun derim.

“Pact with the devil” (şeytan ile anlaşma), Avrupa folklorunda kültürel bir motif olmuştur. Goethe, Faust’un 
en bilindik adaptasyonlarından birini yazmış olmasına rağmen Faust’u oldukça fazla farklı türde bulabiliriz. 
Sadece edebiyatta değil, sinemada, televizyonda, müzikallerde hatta psikoterapiye bile karşımıza 
çıkmaktadır; bu türlere katkısı vardır. Bununla birlikte popüler kültürün bir parçası bile olmaya 
başlamıştır. Geleneksel Hristiyan inancına göre şeytan ile yapılan bir anlaşmayla kişi, büyücülük ve cadılık 
uğruna şeytana ruhunu teslim eder ve karşılığında gençlik, bilgi, servet, şöhret veya güç kazanır. Edebi 
eser olarak bir örnek Oscar Wilde'ın Dorian Gray’in Portresi söylenebilir. Bu kitapta Dorian Gray, şeytana 
ruhunu bir portre ile değiş tokuş ederek böylece sonsuza kadar genç kalır.

Psikoterapi açısından oldukça ilginç bir yönü vardır Faust efsanesinin. Psikodinamik terapi, şeytan ile 
anlaşma konusunu kendini savunma mekanizmasını açıklarken kullanılır. Çoğunlukla çocukluk 
travmalarından ortaya çıkan hayatta kalma lehine “benlik” unsurlarını feda etme mantığı. Nevrotik biri için 
hakiki “benlik” hissiyatını terk etmek, sahte kimlik yaratarak daha yaşanabilir bir hayata sağlayabilir fakat 
bu kişinin gerçek duygularını kaybetmesine neden olur. Psikotik biri için ise “benlik”ten uzaklaşmak 
gerçek yaşam pahasına hayali bir sığınak olabilir. 

Görüldüğü gibi Faust efsanesi oldukça ilgi çekici, edebiyat ve kültürel bir açı dışında insanı anlamakta bile 
yardımcı oluyor.



Modern Çağın 
Hastalığı: Anksiyete 
Bozukluğu
 
 

Kaygı bizim günlük sorunlarla baş edebilmemiz için 
hazırlıklı olmamızı, bir tehlike durumunda hızlı karar verip 
problemi aşmamızı sağlar. Ancak kaygı arttığında, sürekli ve 
aşırı duruma geldiğinde, kişi hiçbir şey yapamaz hale gelir 
ve bu da psikolojik hastalıklar arasında yer alan anksiyete 
bozukluğuna dönüşebilir. Anksiyete bozukluğu, kişinin 
günlük yaşamını olumsuz yönde etkiler ve günlük 
yaşantısını sürdürmesini engeller. Bu kişiler her durumda 
olası en kötü sonucu düşünürler, her şey kendi 
denetimlerinin dışındadır, iyi bir olasılık ya da geriye dönüş 
mümkün değildir. Anksiyete bozukluğunda aşırı endişe ve 
kaygı genellikle sağlık, aile, para ya da iş gibi konularla 
ilgilidir. Anksiyete bozukluğu olan insanlar için stres, panik 
ve endişe gibi duygular daha uzun, daha fazla ve kontrol 
etmesi çok daha zordur.
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DENETLENEMEYEN ENDİŞE

Gerçek bir neden yokken ya da nedeni olsa bile aşırı olan, denetlenemeyen nitelikteki endişe, hastalığın temel 
belirtisidir. Çoğu zaman kişi, endişelerinin aşırı olduğunun farkındadır ancak endişelenmesini denetleyemez ve bir 
türlü sakinleşemez. Çevrelerinde “aşırı evhamlı” olarak tanınır. Yorgunluk, dikkat bozukluğu ve konsantrasyon 
güçlüğü, en ufak sesle kolayca irkilme, uykuya dalamama ve gece sık sık uyanma önemli belirtilerdir. Anksiyeteye 
sıklıkla sanki fiziksel bir hastalık varmışçasına kendini gösteren bazı bedensel belirtiler de eşlik eder. Bu belirtiler: 
nedensiz yorgunluk, baş ağrısı ve kas ağrıları, yutma güçlüğü, titreme, terleme, tahammülsüzlük, bulantı, sersemlik 
hissi, sıcak basması gibi fiziksel rahatsızlıklardır.  

 

YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Kadın ve erkek ayrımı olmaksızın herkeste görülebilen anksiyete bozukluğunda en riskli dönem 10-25 yaş aralığıdır. 
Toplumun yaklaşık olarak %18’i kaygı bozukluğu yaşamaktadır. Sürekli olarak kaygı, endişe yaşayan bir kişinin sosyal 
hayatı kesintiye uğrayabilir, ruhsal sağlığı bozulabilir ve gündelik işlerdeki verimi azalabilir. Bu yüzden kaygı 
bozukluğu olan kişilerin hayat kalitesi oldukça düşmektedir. 

Kaygı yaşamın normal bir parçasıdır. Günlük yaşam içerisinde karşılaşılan sorunlarla ilgili hızlı karar alıp bunların 
çözülmesini sağlayan bir çeşit savunma mekanizmasıdır. Yetişmesi gereken ödev, sınav, sağlık, para gibi konular 
birçok insanı kaygılandırabilir. 



ANKSİYETE BOZUKLUĞU YAŞAMA OLASILIĞINI ARTIRAN 
ETKENLER
 
Stres anksiyete gelişiminde önemli rol oynar. Çocukluk dönemi 
ve genç erişkinlik çağları arasında başlayan anksiyete, yavaş ve 
sinsi bir gelişim gösterir. Hastalığın belirtileri dönem dönem 
iyileşmeler ve alevlenmeler gösterir. Stresli yaşam olayları 
olduğunda belirtiler çoğunlukla kötüleşir. Hastalığın 
oluşmasında “kalıtsal etkenler, beyin nörokimyasındaki 
değişiklikler, kişilik özellikleri ve stres verici yaşam olayları” 
etkilidir. Hastalar yorgunluk, gerginlik, kas ağrısı ve baş ağrısı 
gibi bedensel belirtiler nedeniyle çoğu zaman psikiyatri dışı 
branş doktorlarına başvururlar ve doğru tanının konması ve 
uygun biçimde tedavi edilmesi gecikebilir.
 

Aşağıdaki faktörler anksiyete riskini artırabilir: 
-Çocukluk döneminde, cinsel istismar ya da ihmal yaşanması
-Travmatik olaylara maruz kalmak
-Depresyon
-Kendi sağlığınız ya da çevrenizdeki kişileri sağlığından 
duyulan endişe ve stres hali 
-Madde bağımlılığı 
-Özgüven eksikliği, alay konusu olma gibi olumsuz düşünceler, 
algılar 
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TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Anksiyete bozukluğunun belirtilerini azaltmak ve rahatsızlığı yönetmek için birçok tedavi alternatifi mevcuttur. En 
yaygın iki tedavi psikoterapi ve ilaçlardır. 

Psikoterapi: Psikolojik danışmanlık ya da konuşma terapisi olarak bilinen psikoterapi, kaygı semptomlarını azaltmak 
için bir terapistle beraber süreci geçirmeyi içerir. Psikoterapi, anksiyete bozukluğunuzu anlamanın ve yönetmenin 
yollarını öğrenmek için oldukça etkili bir tedavidir.

İlaç Tedavisi: Doktor anksiyete semptomlarını hafifletmek için çeşitli antidepresanlar, ilaçlar, yatıştırıcılar 
kullanabilir. İlaçların asıl amacı kısa süreli rahatlamadır, uzun süreli kullanılması amaçlanmamaktadır. 

 

"Sizin yaşınızda olsam okulu bırakır hayatımı 
yaşardım." 

 
"Bu dönemde herkes bir şeye sarmıştır elbet.. Ben de 

arılara sardım."
  

"Arkamda bi çiçek var mesela ve ben onun yaprakları 
nerede bilmiyorum."

"Akşam e-Okul'dan fotolarınıza bakıp totem 
yapacağım."

"İnsan olarak doğmak insan olmak anlamına 
gelmiyor..."

HOCALAR NE DİYOR?



Doğru Olmayan
Doğruyu Bulamaz
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Bu gazetenin bir parçası olmayı çok seviyorum. Bütün çalışma arkadaşlarım işlerini laiki ile ve gazetecilik ilkelerine 
uygun bir şekilde yapıyorlar. Siyasi veya verilere dayalı bir yazı yazarken mutlaka en doğru haber kaynaklarından 
yararlanmaya özen gösteriyoruz. Herhangi bir menfaat grubuna bağlı olmaksızın, açık fikirli, dürüst, ön yargılardan uzak 
ve kişi haklarına saygılı olmak, gazeteciliğin olmazsa olmaz koşullarındandır.   

21. yüzyıl bireyleri olarak bizler sorgulamayı seven bir nesiliz. Şunu fark ediyorum ki, herkes bir şekilde dünyada ne olup 
bittiğini öğrenmek istiyor. Artık kağıt gazeteler önceden olduğu kadar okunmasa da, herkesin evinde öyle veya böyle bir 
haber kanalı açık oluyor. Doğal olarak da günümüz siyaset ile geçiyor bir şekilde. Kariyer haritasını politikadan yana 
oluşturan biri olarak, maalesef “tarafsız medya” teriminin gün geçtikçe gerçekliğini yitirdiğini gözlemliyorum.

“Yandaş medya”, “solcu medya” terimlerini muhakkak duymuşsunuzdur. Bu terimler, genellikle belirli bir siyasi partiyi 
savunan medya kaynakları için kullanılır. Bu gazeteler ve medya kaynakları herhangi bir haberi sunacak iken, yazılarına 
veya sunacakları programa kendi siyasi görüşlerini katarlar ve bunun sonucunda maalesef habercilik ilkelerine aykırı bir 
ürün ortaya çıkar.  Peki bu neden habercilik etiklerine aykırıdır? 

İnsanlar gazetecileri bir bilgi kaynağı olarak görürler ve çoğu insan için gazeteci ne derse odur. İnsanlar, siyasi bir yazıyı 
veya günlük hayatı ilgilendiren bir yazıyı bilgi toplama amacıyla okurlar Bu sebeple, gazeteci yazısını doğru ve güvenilir 
bilgiler üzerinde kurmalıdır. Bu durum da haklı olarak gazetecilerin üzerinde doğru mesajı aktarma baskısı kuruyor. Ama 
maalesef, bu tip gazetecilerin aksine, işlerini ciddiye almayan haberci ve gazeteciler de var. Bu tip gazetecilerin yaptığı 
yanlış bilgilendirmenin toplum üzerindeki etkileri çok büyük. 

Hepiniz Amerika başkanlık seçiminde olanları biliyorsunuz: Trump'ın Cumhuriyetçi partisi sandıkta hezimete uğradı ve 
sonra Donald Trump ve milyonlarca yandaşı, sonucu kabullenemedi. Her gün haberlerde Donald Trump veya 
avukatlarının seçim teorilerini görüyorduk. Çok büyük konuşuyorlardı, yüzyıllardır süregelen bir demokrasiyi 
aşağılamak artık o dönemde normale dönmüş oldu. Haliyle, seçim sürecinde olan bütün gelişmeler haftalar boyunca 
bütün gazetelerin ve televizyon programlarının ana konusu oldu. Haliyle, Amerika’da belirli bir ideolojiyi savunan medya 
kaynakları çok sıklıkla görülüyor. Fox TV’de bu medya şirketlerinden biri. Fox News, Donald Trump’un başkanlık 
döneminde iktidara olan yakınlığı ile biliniyordu. 

Ama seçimlerde olan kayıplarından sonra, bu yakınlık artık bir “aşk hikayesine” döndü. Fox News ve Tucker Carlson’a 
odaklanalım. Tucker Carlson sıradan bir kişilik ama o da çoğu insan gibi paranın özgürlük getireceğini düşünen 
tiplerden. Bu şovla ilgili en büyük eleştiri, Tucker Carlson’un olaylara sadece tek bir partinin bakış açısından analiz 
etmesidir. Buna örnek vermek gerekirse, kendi şovuna hep bir siyasi partiden yetkili çağırdı, hep iklim değişikliğinin 
gerçek olmadığını savunan insanları şovuna aldı, hep kadın haklarını küçük düşüren insanları şovuna konuk olarak aldı. 
Amerikan seçimleri de bu duruma istisna değildi, hep seçimlerin çalındığını savunan parti üyelerini şovuna konuk olarak 
çağırdı. Joe Biden’ın seçim kampanyasından sorumlu olan tek bir yetkili şova gelmedi. Peki bu neden önemli? Niye 
sadece basit bir ana haber bülteni taraflı haber bültenleri sunuyor diye bütün ülke etkilensin? Amerika’nın radyo ve 
televizyon üst kurulu FCC’nin (Federal Communications Commission)  yaptığı araştırmaya göre, Tucker Carlson Tonight 
şovu Amerika’nın en fazla izlenen şovlarından biri. Carlson şov başına 2 milyon izleyici çekmeyi başarıyor. 

 
Yani insanlar haberlerini en çok bu kaynaktan alıyor. Tucker 
Carlson ve diğer şovlar Trump'ı seçimlerde mağdur duruma 
düşürdü, onu sömürülüyormuş gibi gösterdi. Yani aslında 
bakıldığında, bu bahsettiğim noktaları birleştirirseniz, Trump’ın 
destekçilerini adaleti aramaya davet ettiklerini siz de fark 
edeceksiniz. Bu durumda da, aslında meclis saldırıları hiç 
şaşırtıcı olmamalı.

Bu yazıda vermek istediğim tek bir mesaj var:

Söz uçar 
Yazı kalır. 
Siz ne yaparsanız yapın, kelimelerinizi, aktarım biçiminizi iyi 
seçin..

Sağlıcakla kalın..

 



Saklı Cennet
İğneada

Hepimiz evlerdeyiz, haliyle de sıkıldık. Bu konunun her konuşmada açılmasından daha da sıkıldık. 
Karşıdaki soruyor: “Nasılsın?” Biz: “İyiyiz işte, ne olsun, evdeyiz biz de.” “Online okul nasıl gidiyor?” 
“Zamanını verimli kullanabiliyor musun?” “Hava almayı ihmal etme!” gibi soruları, nasihatleri artık 
ezberledik. Bu sefer bu yazıda ne bir kurabiye tarifi, ne de evde izlenecek bir dizi önerisi yer alacak. Bu 
yazı biraz değişiklikten ibaret.
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Mert Gölü’nün karşısında biraz vakit 
geçirdikten sonra, o uzun yolu geri döndük. 
Her ne kadar yazdıklarımda büyüleyici 
herhangi bir şey olmasa da, bizim için 
unutulmaz bir gün oldu. Biraz daha planlı 
olmak kaydıyla günübirlik gidilebilecek 
yerlerden bir kaçını yazmak gerekirse; Şile, 
Yalova, İzmit, Adapazarı gibi yerlere gitmek 
çok kolay. 

Okulumuzun 5 Ocak Salı günü yarım gün olması sebebiyle 
bir değişiklik yapmaya karar verdik. Biraz spontane bir 
şekilde oluşturduğumuz planın sonunda üç arkadaşımla 
kendimizi Kırklareli’nde bulduk. Etrafta bir benzinci, bir 
olmazsa olmaz KIRKLARELİ yazısı, arabalar, bir de biz 
vardık. Hava almak amacıyla arabadan indik, ne 
yapacağımıza karar verebilmek için navigasyonu açtık. 
Gitmeyi hedeflediğimiz yere (İğneada’ya) iki saat daha 
yolumuz vardı. Tekrar yola çıktık, yaklaşık üç buçuk saat 
içerisinde İğneada Longoz Ormanlarına ulaşmayı başardık!

İstanbul’da binbir çeşit güzellik, doğayla 
buluşulabilecek bir sürü güzel yer olduğunun 
farkındayım, fakat onlara her gün gidebilirsiniz. 
Biz çıtayı biraz yükselttik, ama emin olun 
değiyor:)
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Ara Tatilde 
Yapılabilecek 
Aktiviteler
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Yoğun geçen aylar sonunda herkesin hak etmiş olduğu sömestr tatil geldi çattı. Bu tatil kendimize, hobilerimize, 
sorumluluklarımıza veya arkadaşlarımıza ayırmak için oldukça uzun bir süre. Bu süreyi de maksimum verimde 
geçirmek bizim elimizde. Bu tatilde ne yapsam? Nasıl hem eğlenebilir hem de kendim için faydalı bir şeyler 
yapabilirim diye soranlara birkaç tavsiye verebilirim. 

Spor Spor Spor: Spor yapmak ruh halinin iyileşmesine destek olur, vücudun endorfin salgılamasını sağlar. Hem 
fiziksel olarak hem de zihinsel olarak daha zinde olursunuz, kendimizi uyuşuk hissetmeyiz. Düzenli olarak yapılan 
fiziksel aktivite yukarıda da belirtildiği üzere endorfin salgıladığı için, beynimizin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı 
olur. Böylece her açıdan daha aktif ve sağlıklı oluruz. Spor aynı zamanda içinde bulunduğumuz bu pandemi 
döneminin yorucu etkisinden ve monotonluğundan bir kaçıştır. Atatürk’ün de dediği gibi “Sağlam kafa sağlam 
vücutta bulunur.” 

Aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek:  Gereken tedbirlerin alınması şartıyla, insan yüzü görmek, sosyalleşmek 
hepimize iyi gelecektir. Sosyalleşmek insan için oldukça önemlidir, çünkü bu bizim hem zihinsel sağlığımız için 
olumlu etkiler hem de beynin mümkün olduğu kadar aktif olmasını sağlar. Sosyalleşerek beyinlerimizi bilişsel 
yetersizlikten ve bunamadan korumuş oluruz. 

Kitap, Dizi ve Film: Biraz kafa dağıtmak için en eğlenceli, en zevkli üç aktivite. Kitap okumak, film ve dizi izlemek 
bizi farklı bir dünyaya götürür. Eğlenirken, hayal gücümüzü de genişletmiş oluruz. Kitap önerilerinden başlamak 
gerekirse, doğa dışı, fantastik unsurlardan hoşlananlar için Brandon Sanderson tarafından yazılmış “Mistborn” 
serisini mutlaka okunması gereken kitaplar listenize dahil etmenizi öneririm. Dizi olarak, annesinin ölümünden 
sonra yetimhaneye götürülen bir kızın satranç üzerine olan olağanüstü yeteneğini anlatan son zamanlarda da 
gündemde olan “The Queen’s Gambit” bu tatilde mutlaka izlenilmesi gereken dizilerden bir tanesidir. Son olarak, 
film. Kitaptan uyarlama olan ve izlemenizi önerdiğim “Little Women”, birbirinden farklı karakteristik özelliklere 
sahip dört kız kardeşin karşılaşılan zorluklara rağmen birlikte kalmasını ve saf sevgiyi izleyicilerine başarılı bir 
şekilde aktarır. 

Sorumluluklar: Hayatın acı gerçeklerinden kaçış yok :) Tatilde tabii ki sorumluluklarımızı da unutmamalıyız. Gerek 
iş olsun gerek okul olsun, yapmamız gerekenleri not alıp, kendimize bir program yaratmak sorumluluklarımızı 
yerine getirmemizi kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda, sorumluluklarımızı yerine getirdikçe kendimize minik ödüller 
vermek motivasyon kaybı yaşanmasını önleyebilir. Masa başına geçtiğimizde yine de çalışmak içimizden 
gelmiyorsa, çay, kahve ve arka fonda biraz müzik her zaman iyi bir fikirdir :) 

Bu tatil, kendimize zaman ayırmak için ideal bir süre. Spor yapmaya, dizilere, kitaplara ve filmlere vakit  ayırmak 
veya sosyalleşmek hepimize iyi gelecektir ve rahatlamamızı sağlayacaktır. Fakat daha önce de bahsettiğim gibi 
bunu yaparken de sorumluluklarımızı göz ardı etmemeliyiz. Böylece tatilin sonunda hepimiz, yeni bir döneme daha 
motive ve enerjik başlayabiliriz. Hepinize keyifli bir sömestr tatili dilerim.

“Yakında Bergman'larımız, Nuri Bilge Ceylan'larımız, 
Fellini'lerimiz çoğalacak.."

 
"Göz dinlendirmeyi huzur evinde bol bol yapacaksın 

zaten, şimdi gençliğini yaşa.."
  

"Çocuklar canınız sıkıldığında arada periyodik 
tabloya bakın ya."

"Sen gerçeğe gerçek dedin mi orada gerçeklik 
kayboluyor işte."

 
"Türk eğitim sisteminde girdiğiniz bölüme göre 

puan seçiyorsunuz."

HOCALAR NE DİYOR?
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@hisarinsessi
 Instagram 
hesabımızı 
takip edin,

güncel olaylardan 
anında haberdar 

olun!

Yasemin Lal
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Akıllarda bulunan büyük soru: aşı olduktan sonra 
istediğimiz gibi rahat ve maskesizce dolaşabilecek 
miyiz? CNN, aşı olduktan sonra bile maske 
takılmasına ve sosyal mesafe kurallarına sıkıca dikkat 
edilmesine gerek duyulduğunu açıkladı. Aynı 
zamanda, koronavirüs aşısı olduktan sonra yine de 
insanların COVID hastalığına kapılabileceklerini ve bu 
duruma henüz çare bulunamadığını duyurdu. Dünya 
Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, 
"Aşı mevcut önlemlerimizin yerini almayacak, onlara 
ek olacak" diyor. Bu demek oluyor ki, aşı da tıpkı bizi 
kısmen koruyan maskeler gibi aslında. Maskeler 
koronavirüse karşı koruma sağlıyor fakat virüsü yok 
etmiyor. Aşı da aslında aynı şekilde. Ghebreyesus, "Aşı 
tek başına bir pandemiyi sonlandıramaz. Gözetim, 
test, takip, karantina ve tedbirlere devam etmemiz 
gerek." şeklinde açıklama yaptı. 

Aşı Sonrası 
COVID'e Yakalanmak 
Hala Mümkün
 



Uzaya Tatil

Virgin Galactic, Virgin Group bünyesindeki bir Amerikan uzay uçuşu şirketidir ve bu şirket, turistleri 
uzaya götüren ilk özel şirket olacak. Ticari uzay aracı geliştirmekte ve uzay turistlerine, yörünge altı 
uzay uçuşları ve uzay bilimi misyonları için fırlatmalar sağlamayı amaçlamaktadır. Virgin Galactic'in 
yörünge altı uzay aracı SpaceShipTwo, White Knight Two olarak bilinen bir taşıyıcı uçaktır.
 
Şirketin kurucusu Sir Richard Branson'un firmayı tanıtmasının bir parçası olarak, kişisel iş jeti Dassault 
Falcon 900EX "Galactic girl"e (G-GALX) Virgin Galactic üniformasının bir varyasyonunu eklemiştir. 

Virgin Galactic, 2021'de ilk kez ticari yolcu 
uçurmaya başlamayı planlamaktadır. Branson'ın 
önümüzdeki yıl ilk uçuşunu yaparak ticari 
operasyonlara başlaması beklenmektedir. Alt 
yörünge uçuşları 250.000 ABD Doları 
değerindedir ve 600'den fazla kişi kayıt olmuştur. 
Justin Bieber and Leonardo DiCaprio bilet alan 
kişilerden bazıları olarak bilinmektedir.
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Projenin tarihine baktığımızda devam ettiği yıllarda aksiliklere rastlandığını görüyoruz. Temmuz 
2007'de, SpaceShipTwo için roket motorunun bileşenlerini test ederken, Mojave uzay limanında 
hayatını kaybeden ve ağır yaralanan çalışanlar oldu. Yakıt enjektörlerinden akan nitro oksit içerikli bir 
soğuk ateş testi sırasında bir patlama meydana geldi. Bu aksilikten sonra Temmuz 2008’de, Richard 
Branson on sekiz ay içinde uçuşa geçileceğini açıklamıştır. Ekim 2009'da ilk uçuşların Spaceport 
America'dan "iki yıl içinde" gerçekleştirileceğini söylemiştir. Aynı yılın ilerleyen günlerinde Scaled 
Composite, White Knight Two'nun ilk SpaceShipTwo esir uçuşlarının 2010 başlarında olacağını 
duyurmuştur. Her iki uçak da Mart 2010'da birlikte uçuşlarını gerçekleştirmişlerdir. 2012’ye kadar test 
uçuşları ve kontroller devam etmiştir. Bu süre içinde de müşteriler yine biletlerini almıştır ama uçuş 
için gereken hıza ulaşılamamıştır. Eylül 2014'te Richard Branson, ilk ticari uçuş için planlanan tarihi 
Şubat veya Mart 2015 olarak tanımladı.    2020’ye kadar ilerlemeler yolcu taşıma aşamasına 
gelememiştir. Fakat 2021 yılında ilk kez başarılı bir uçuş beklenmektedir.

Uzay gemisinin içine ve proje hakkında daha fazla detaylarına bakmak isterseniz bu linki ziyaret 
edebilirsiniz: www.virgingalactic.com/articles/virgin-galactic-reveals-spaceshiptwo-cabin-interior/

Bu ay dinlenecek şarkılar:
- My Sentiment - Universal Togetherness Band
- Take Yourself Home- Troye Sivan
- Caribbean Queen - Billy Ocean
- Gypsy Woman - Crystal Waters
- All Along the Watchtower - Jimi Hendrix
- Hearts - Marty Balin
- Halledebilirdik - Birileri
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