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Nedir?
Kadına karşı şiddetin, kadınlarla erkekler arasında tarihten gelen eşit olmayan güç ilişkilerinin bir sonucu 
olması,    kadınlara karşı ayrımcılık yapılması, kadınların ve genç kızların gördüğü aile içi şiddet, cinsel taciz, ırza 
geçme, zorla evlendirme, “namus” adına işlenen suçlar, kadın sünneti,  kadınların ve genç kızların erkeklerden daha 
fazla toplumsal cinsiyete dayalı şiddet riskine maruz kalması, erkeklerin de aile içi şiddetin mağdurları 
olabilecekleri, çocukların aile içi şiddetin mağduru olmaları bilincinde, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetten 
arınmış bir Avrupa yaratmayı hedefleyerek çıkmış bir sözleşmedir. 
 
Ne Söyler?
Sözleşmenin amacı kadını her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kadına 
karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek, kadınlarla erkekler 
arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak,    kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarını 
korumaktır. Taraflar herkesin, özellikle de kadınların, gerek kamu gerek özel alanda şiddete maruz kalmaksızın 
yaşama hakkını cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, 
bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, 
medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi, herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık 
yapılmaksızın    yaygınlaştırmak ve korumak için gerekli olan yasal ve diğer tedbirleri almalıdır. Halk arasındaki 
farkındalığın ve anlayışın arttırılması için, ulusal insan hakları kuruluşları ve eşit haklar kuruluşları, sivil toplum 
kuruluşları ve özellikle de kadın örgütleriyle düzenli olarak farkındalık arttırıcı kampanya ve programları 
uygulanmalıdır. Tüm eğitim seviyelerinde resmi müfredata, kadın erkek eşitliği, toplumsal klişelerden arındırılmış 
toplumsal cinsiyet rolleri, karşılıklı saygı, kişisel ilişkilerde çatışmaların şiddete başvurmadan çözüme 
kavuşturulması, kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kişilik bütünlüğüne saygı gibi konuların, 
öğrencilere aktarılması gerekmektedir. Taraflar tüm mağdurları daha başka şiddet eylemlerine karşı korumak için 
gerekli yasal ve diğer tedbirleri almalıdır. İmzacı taraf devletlerin yükümlülükleri; toplumsal cinsiyete duyarlı 
politikalar, kapsayıcı ve eşgüdümlü politikalar uygulamak, mali kaynaklar ayırmak, resmi bir eşgüdüm birimi 
kurmak, istatistiksel veri toplamak, incelemek ve yayınlamaktır. 
 
Ne Söylemez?
Sözleşme aile kavramı için herhangi bir tehdit oluşturmaz, geleneksel aile anlayışını değiştirmek zorunda bırakmaz. 
Gelenekler ve değerlere karşı çıkmaz yalnızca geleneklerin, kültürün ve dinin kadına yönelik şiddet eylemlerinin 
gerekçesi olarak kullanılmasını önler. “Cinsiyet” kelimesi sözleşmede kadınların kadın oldukları için şiddete maruz 
kaldıklarını vurgulamak için kullanılmıştır,    “kadın” veya “erkek” terimlerinin yerini almaz. Şiddete maruz kalan 
erkekler dışlanmaz ve sözleşme şiddete uğrayan erkekler için de geçerlilik taşır. Sözleşme eşcinsel evlilikleri ve 
üçüncü cinsiyetleri tanımakla alakalı devlete bir yükümlülük bağlamaz, sadece ayrımcılığı önler. Spesifik bir eğitim 
modeli dayatılmaz. 
 
Türkiye’de
1 Ağustos 2014'te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi "toplumsal cinsiyet eşitliği" ilkesine dayanır. İstanbul 
Sözleşmesi Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla ilgili çıkmış en kapsayıcı belgelerden biridir. Türkiye 
sözleşmeyi hem ilk imzalayan hem de meclisinde ilk onaylayan ülkedir. Sözleşmenin ilk imzalandığı dönemde 
sözleşmeye uygun yapılan tek şey 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası”’ndaki 
değişiklikler olmuştur. Türkiye’de kadın cinayetlerinin artan sayısına rağmen sözleşmenin yükümlülükleri 
bağlamında herhangi somut adım atılmamıştır. Son birkaç yıldır kaldırılacağı söylentileri ile kamuoyu gündeminde 
olan sözleşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 
Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmiştir. Sözleşme 
Cumhurbaşkanlığı kararı ile çekilebilir mi sorusuna ise CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun, 
"İstanbul Sözleşmesi'nin 80. Maddesi Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine yapacağı bildiriyle sözleşmenin



feshedilebileceğini belirtir. Kural olarak, bir uluslararası sözleşme nasıl yürürlüğe girdiyse aynı usulle 
feshedilir." İstanbul Sözleşmesi TBMM onayıyla yürürlüğe girdi, dolayısıyla aynı iradeyle, yani TBMM onayı 
ile sözleşmeden çıkılabilir. Cumhurbaşkanı 'Ben bu Sözleşmeden çıkıyorum, oldu" diyemez. Kararnameyle 
de olmaz. Diyeceksiniz ki, hukuk mu kaldı?" Fakat Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bu yetkiyi Cumhurbaşkanı'na veriyor. Kararnamesinin 
üçüncü maddesinde "Milletlerarası andlaşmaların onaylanması, bunların feshini ihbar etmemek suretiyle 
yürürlük süresini uzatma, Türkiye Cumhuriyetini bağlayan bir milletlerarası antlaşmanın belli hükümlerinin 
yürürlüğe konulması için gerekli bildirileri yapma, milletlerarası andlaşmaların uygulama alanının değiştiğini 
tespit etme, bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme, Cumhurbaşkanı 
kararı ile olur"   diye yanıt verdi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu/Kadın Meclisleri’nin “Kararı 
geri çek sözleşmeyi uygula” çağrısı üzerine çok sayıda kadın, Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda bir araya gelerek 
kararı protesto etti. 
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Gerçekleşecek
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Bu yazıyı yazmadan önce üzerinde duracağım konu hakkında biraz kararsızdım, ne yazacağımı bilemedim. 
Aklımda pek çok şey vardı, spor bölümüne Fenerbahçe’nin sorunlarını kapsayan bir yazı yazmayı 
düşünüyordum. Ama 6 Mart 2021’de, gece saatlerinde olan olaylar kararımı bir anda değiştirmeme neden oldu. 
Bir anda bu konu üzerinde yazı yazma zorunluluğunu hissetim. 

Konu: kadın cinayetleri, kadın hakları… Bir erkeğin gözünden.

Herkesin bir şekilde duymuş olması lazım, bu ay maalesef üç kadın daha kendi hayatından koparıldı. 3 ocağa 
bir daha asla sönmeyecek bir ateş düştü ve bu, 65 günde 67. kadın cinayeti oldu.   Bir erkeğin gözünde kadın 
cinayetleri ne ifade eder? Kimisi için maalesef bunlar gazetelerde yayınlanan üçüncü sayfa haberleri ile 
eşdeğer, kimisi için de kadın cinayetleri siyasi bir olgudur.    Ama bir kesim de vardır ki, onlara göre kadına 
şiddet evrensel bir krizdir. Ama evrensel bir sorun olan bu konunun gerçekliği neden bu ülkede hâlâ 
tartışılıyor? Bunun nedeni, cinsiyetler arasındaki iletişim kopukluğudur. 

Ben sadece bir erkeğim, bir hiçim. Bir kadının bu ülkede yaşayacağı zorlukları anlayamam ben, o zorluklardan 
hiç geçmedim, bazı arkadaşlarımın  genç yaşta yaşadıkları korkuyu ben yaşamadım. Bu korkuların yaşanacağı 
bir ortamın olduğunu da aslında hiç düşünmedim ben, ama duyduğum hikayeler, arkadaşlarımın telaşları ve 
ülkemizde yaşanan vahşetler beni biraz daha düşünmeye itti.

Bu işin feminizm ile, İstanbul Sözleşmesi ile alakası yok. Bu kriz bir insanlık meselesi. Hatta belki de 
insanoğlunun yaşadığı en büyük krizlerin başında geliyor...

Dişisine kötü davranan tek ırk insanoğludur demişler, peki neden? Kadına yönelik şiddetin nedenlerini 
düşünürken aslında düşünce felsefemde olan bir hatayı farkettim. Kadına yönelik şiddet, son derece karmaşık 
ve ele alınması güç bir mevzu. Yani buna normal bir cinayetmiş gibi bakılması büyük bir hata. Genellikle bütün 
vahşet aile içinde yaşanıyor ve çok net bir şekilde bu şiddetin amacı, bir kadının davranışlarını korkuya dayalı 
olarak kontrol etmektir. Bu şiddetin arkasında kadın ve erkek arasında, erkeğin lehine olan bir güç dengesizliği 
söz konusudur. Kadının, toplum yapısı içinde belirlenen rolünden kaynaklanan güçsüzlüğünden dolayı birçok 
vaka meydana geliyor. Bunların her biri kan dondurucu ve vahşice. Faillerin savunmasını duyduğumuzda 
problemlerin nerede başladığını görebiliyoruz.

“Etek giyiyordu.”
“Boşanmak istedi, kendimi kaybettim.”
“Gece 2’de sokakta kendi başına ne yapıyordu?” 
“Neden başında bir erkek yoktu?” 

Bunlar savunmaların sadece birkaçı. Hukuk sistemimizde bu tip savunmalar hakim ve savcılar tarafından 
yeterli bir savunmaymış gibi sayılıyor. Yani aslında, kadına herhangi bir şekilde şiddet uygulayanlar sadece bir 
“yasaklama emri” ile ağır hapis cezasını kıl payı kurtarmış oluyorlar.    Onlara vadedilen bu “dokunulmazlık”, 
onları daha da ileriye gitmeye teşvik ediyor. 

Peki neden koskoca bir ülkenin hukuk sistemi, kendi insanını güvence altına alamıyor? Neden bir hukuk 
sistemi, erkekleri işledikleri kadın cinayetlerine hafif cezalar vererek cesaretlendiriyor? 

Önyargıların kırılması, kalıp yargıların kırılması lazım. Ama en önemlisi, artık birbirimizi eşit seviyede 
görmemiz gerekiyor, yoksa somut adımlar atamayız.  

İşte her geçen gün eğitimin önemini bu vahşetler yüzünden daha iyi anlıyoruz...



Yemen'de 
Neler Oluyor?

Hiçbirimiz, özellikle son dönemlerde, dünya gündeminden geri kalmıyoruz. Gerek COVID-19 
güncellemeleri, gerek Amerika-İran ilişkileri olsun, hepimiz bir şekilde son haberlerden hep 
haberdarız. Ancak çoğu kişi Yemen’deki iç savaştan bihaber.

Yemen, 2014’ün son aylarından beri iç savaşta. Bu savaşın çıkmasının tohumları aslında 1500 yıllarında, 
Osmanlı’nın Yemeni içine almadığı dönemlerde atılmıştır. Ülkede savaşan iki taraf Husi ve Suudilerdir. 
Olaylar “Yemen hükümetini deviren İran destekli Husi isyancılar, Suudi Arabistan liderliğindeki çok 
uluslu bir koalisyonla karşı karşıya” şeklinde özetlenebilir. Bu çatışma sebebiyle 1 milyondan fazla kişi 
evsiz kalmış, halk arasında kolera salgını ortaya çıkmış, Birleşmiş Milletler Yemen’in bu durumunu 
tarihin en ciddi vakaları olarak tanımlamıştır. 2019’da savaşın sonu gelecek gibi görünse de Trump’ın 
başkanlığı buna engel olmuştur. 

Peki bu kadar hasara sebep olmuş bir savaş neden hâlâ devam ediyor? Doğrusunu söylemek gerekirse, 
savaşın başlamasının o kadar çok sebebi var ki, şu an insanlar da soruna nereden yaklaşacaklarını 
bilmiyorlar. Birinci faktör ülkedeki yüksek enflasyonla başlayan protestolar. İkinci sebep, Husi güçlerin 
Hadi hükümetini Suudi Arabistan’a iterek onlara baskı uygulaması, bununla birlikte ordu da ikiye 
ayrılarak savaşın büyümesine katkı sağlamış oldu. Son olarak, 2015’te Hadi’nin sürgüne 
gönderilmesinden bugüne devam eden çatışmanın sebebi olan Riyadh Antlaşması savaşın alevlerini 
birkez daha tutuşturmasıdır.

Sonuç olarak, Yemen’deki bu savaş yakın zamanda sonlanacak gibi görünmüyor. Amerika, Suudi 
Arabistan’ı desteklemesine rağmen savaşı sonlandırma konusunda ilerleme göstermiyor. Birleşmiş 
Milletler neredeyse başından beri barışın habercisi rolünü oynamaya çalışsa da ufukta umut çok 
uzakta.
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8 Mart
Kadınlar Günü
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İlk başta, eğer izlemediyseniz, felsefe bölümü ve birkaç arkadaşım ile birlikte hazırladığımız videoyu 
izlemenizi öneririm. 20 Mart’ta gerçekleşen olaylardan sonra yollandı.
 
Bu yazıda şu anki zamanda kadın olmak üzerine bir çalışma yapmak istedim.

Çocukluğumuzdan beri bize birçok şey öğretiliyor;
Nasıl giyinmelisin,
Nasıl konuşmalısın,
Davranışlarına nasıl dikkat etmelisin,
Nasıl kibar ve bir hanımefendi olmalısın,
Adam olmalısın,
Nasıl sesini yükseltmemelisin,
Nasıl düşünmelisin,
Ne iş yapmalısın,
Nasıl davranmalısın,
Dinlenmediğinde nasıl ses çıkarmamalısın,
Saygısızca davranıldığında susmalısın,
Sinirlenince ağlamamalısın,
Bu düşünceler, özellikle kızlara, küçüklüklerinden beri aşılanmaya çalışıyor. Tabi hep kızlar için olduğu 
söylenemez çünkü bu erkekler için de yapılıyor. Fakat ben özellikle kadınlar üzerinden gitmek istedim. 
Bütün dünya sosyal normlar üzerine kurulu, bize toplumsal olarak verilmiş belirli “sorumluluklar”, daha 
doğrusu, “zorunluluklar” var. İnsanlar bu normlara uyduklarında bir toplumun parçası olduklarını 
hissederler, dışlanmamış hissederler. Bu normlar bireyin gelişiminde çok büyük rol oynar. Yukarıda 
saydıklarım gibi, ne yapıp yapmamamız gerektiğini belirli kalıplara sokar. Örnek olarak, “Kızım dışarıya 
onunla mı çıkacaksın, bacakların gözüküyor!” veya “Kızım üstüne başka bir şey giy, okula böyle gidilmez.” 
Bu söylem ve düşünceler yerine, erkeklere kadınları objeleştirmemesini öğretmek gerekir. Fakat bu 
düşünceye bile karşı argümanlar çıkartılabiliyor. Öyle ki, konu feminizm olunca çok kişinin önyargılı 
düşünceleri var. Toplum tarafından “feminizm”in erkek düşmanlığı veya kadın üstünlüğünü savunduğu 
düşünülüyor. Halbuki feminizmde böyle bir düşünce yok. Bunun zaten çok büyük bir nedeni güç 
kazanmaya çalışan bir kadından “korkulması”. Tarihe bakıldığında ne zaman bir kadın, karşı cinsinden 
daha üste çıksa, o kadından korkulur ve o kadın aşağılanır, suçlanır. Cadıların ortaya çıkışına hiç 
girmiyorum bile.

Sonuç olarak 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlamak amacıyla ve 
İstanbul Sözleşmesinin geri çekilmesinden sonra cinsiyet 
eşitliği konusunun her ortamda daha çok konuşulup çift 
yönlü bir konuşma (tartışma bile denebilir) yaratılması 
gerektiğini düşünüyorum. Bence bu dünya büyük bir 
değişime hazır. Dikkatinizi bu konuya daha çok vermenizi ve 
İstanbul Sözleşmesinin ne kadar önemli olduğunu fark 
etmenizi istiyorum. Eğer bu konu ile ilgili bilgili değilim ve 
ben birşey söyleyemem diyorsanız, araştırıp ilgilenmenizi 
öneriyorum. Çünkü hiçbir zaman çok geç değil.
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Hisar JMUN 2021: 
Zoom Üstünden 

Gerçekleşen Bir Son
Yeni bir okul yılı, tabii ki yanında yeni bir Hisar JMUN konferansı getirdi. Bu sene 15.si düzenlenen Hisar 
JMUN konferansı, olabilecek en anormal şekilde gerçekleştirildi: Zoom üstünden. Bu yılki konferansın 
Secretary-General’ı olarak şunu söyleyebilirim ki bu işe girerken hiçbirimiz ne olacağını bilmiyorduk. 
Konferansı Eylül ayında planlamaya başladık ama pandemi yüzünden neredeyse Aralık-Ocak ayına kadar 
konferansın nasıl olacağıyla ilgili aklımızda net bir fikir yoktu. Geçtiğimiz 7 ay boyunca onlarca Zoom 
toplantısı yaptık, geceleri uyanık kalıp her zaman sadece önümüzdeki 1 haftayı lanlayabildik çünkü ne 

Erin
GÜNERİ
'21

zaman daha ilerisini planlasak yine pandemi 
hakkında yeni bir gelişme oldu ve planlarımız 
gerçekleşemedi. Sınav haftalarının ertelenmesi ve 
tam konferanstan önce yapılması yüzünden 
konferansa son dakika gelmeyeceğini söyleyen 
öğrenciler ve yeteri kadar hazırlık yapmadan gelen 
delegeler ne kadar zorluk yaratmış olsa da bence 
hepimizin beklediğinden daha iyi bir konferans 
gerçekleşti. Bilinmezlikle tanımlanabilen bu 
dönemde bu konferansı gerçekleştirmiş olabilmek 
hem bana hem de bu konferans üzerine aylardır 
emek sarf eden arkadaşlarım için büyük bir gurur. 
Konferans süresince 250’den fazla delege toplam 18 
komitede farklı konular üzerinde tartıştılar, çözüm 
bulmaya çalıştılar.

Online sürece geçmişken yine de bu kadar fazla 
öğrenciyi Zoom üstünden de olsa konferansımızda 
ağırlayabilmek çok güzeldi ve benim MUN kariyerim 
için çok güzel bir sondu. Bu kadar sene (5. sınıftan 
beridir) uğraştığım bir şeyde başarılı olduğumu bilmek 
beni çok mutlu ediyor ve iyi ki bunca konferansa 
katılmış, hafta sonlarımı ve tatillerimi MUN’e 
harcamışım çünkü harcamasaydım edindiğim 
arkadaşlıkları edinmemiş, kazandığım deneyimleri 
kazanmamış olacaktım. Ne kadar bu konferans 
sonuncum olduğu için üzülsem de hem 
öğretmenlerden hem de katılan öğrencilerden 
aldığımız olumlu geri bildirimler beni aşırı mutlu 
ediyor ve bu geri bildirimler sayesinde biliyorum ki 
bizden önce 14 yıllık bir tarihi ve bizden sonra da 
umarım çok uzun bir geleceği olacak olan bu etkinliği 
bir kez daha başarılı bir şekilde, anormal şartlar 
altında, gerçekleştirebildik. 



Medusa'nın Salı
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Fransız romantizmin öncü isimlerinden biri olan Theodor Géricault tarafından resmedilen Medusa’nın Salı, 
günümüzde Louvre Müzesi’nde sergilenmektedir. Peki bu eseri bu kadar değerli ve ünlü yapan “element” nedir? 
Ustaca işlenmiş kompozisyonu mu? Neo Klasisizm ve Romantizm arasındaki pürüzsüz geçişi mi? Resmin trajik 
hikayesi mi? Yoksa hepsi mi? Yazımda bu unsurlara değineceğim.
 

Diğerleri ise bu erzaklardan bir sal yapabilmeyi başarabilmişlerdir fakat bu 150 kişinin çoğunluğu ilk gecenin 
sonrasında hayatını kaybetmiş ve yiyecekleri tükenmiştir. Sonunda açlığın dayanılmaz olduğu bir noktada artık 
ölülerin etleri yenmeye başlanmıştır. 13 günün sonunda yola çıktıkları gemilerden bir tanesi olan “Argus” 
tarafından kurtarılmış ve 150 kişiden toplam 15 kişi sağ çıkabilmiştir.

Bu da romantizme geçiş döneminde olduğunun kanıtıdır. Aynı zamanda arkadaki büyük dalgaların griliği, ölülerin 
bembeyaz ciltleri, bulutların karalığı ve genel olarak renklerin solukluğu bulundukları mücadeleyi okuyucuya çok 
net bir şekilde iletmiştir. Kısaca tekniki açıdan söylenebilecek çok bir söz yok, büyük bir şaheser. 
 
Son olarak kısaca Theodor Géricault’ın aldığı adımlardan bahsedeceğim. Géricault esere başlamadan önce iki 
senelik bir araştırma sürecine girmiştir. Gemiden sağ çıkan 15 kişiden 5 tanesi ağır yaralı olduğu için kısa bir süre 
içinde hayatlarını kaybetmiştir. Géricault ise gazeteciler ve sağ kalanlar ile röportajlar yapmış, hatta ölülerin 
cesetlerinin eskizlerini çizip kendisine resmine başlamadan önce bir “harita” oluşturmuştur. 

Hâlâ insanın içine işleyen, ustaca resmedilmiş olan bu eser tarihteki önemli yerini koruması ile birlikte günümüze 
kadar ününü taşır. Eğer bir gün yolunuz Paris’e düşerse, bu devasa şaheseri görmenizi kesinlikle tavsiye ederim. 

Kaynaklar: 
Gazetesi, Birgün. “Medusa'nın Salı.” Birgun.net, Birgün Gazetesi, 26 June 2012, www.birgun.net/haber/medusa-nin-
sali-11387. 1
Arte, Umberto. “Umberto Arte/ /Theodor Géricault / Medusa'nın Salı .” Umberto Arte Ile Sanat, Destek Yayınları, 
2020, pp. 354–361. 

Teknik detaylara girmeden önce, bu resmi oldukça 
enteresanlaştıran hikayesinden başlayacağım. “Medusa, 1816 
Haziranında Fransa’dan Senegal’in Saint-Louis limanına doğru 
yola çıkan konvoyun bir bayrak gemisidir.” Ayrıca 300 kişi 
kadar yolcusu, yetersiz sayıda can filikası ve senelerdir denize 
çıkmamış hazırlıksız, acemi bir kaptanı vardır. Bu etkenler ile 
birlikte Medusa, yola çıktıktan birkaç gün sonra kaptanın 
rotadan sapması, akıntının güçlü etkisi ve kaptanın 
dikkatsizliği ile kayalara çarpar. Yukarıda bahsettiğim gibi 
herkese yeterli filika olmadığından kaynaklı, kaptan ve soylular 
dışında gemi erzaklarının ve okyanusun içinde mahsur kalan 
150 kişi olmuştur. 

Resmin hikayesini anlandıktan sonra, artık detayları daha 
kolayca incelenebilir. Resim tam olarak “Argus”un yaklaşma 
anı ile resmedilmiştir. Eserin genelinde bir umut fakat aynı 
zamanda bir bıkkınlık, yorgunluk havası vardır. Umut, öndeki 
üç figürün resmen üst üste çıkıp bayraklarını ufuktaki gemiye 
doğru sallamasından, bıkkınlığın ve acının da karanlık içinde 
kalmış olan veya elini kulaklarına götürüp yerde kıvranan 
figürden anlaşılabilir. Hikayedeki gibi, ölü insanlar salın 
etrafındadır. Genel olarak ölülerin ve diğerlerinin 
vücutlarının resmedilmesi de neoklasizme büyük bir örnektir.



Doğan 
Cüceoğlu

Konuşulmaya değer bir insan olan, şubat ayında kaybettiğimiz değerli psikolog ve akademisyen Doğan 
Cüceloğlu’nu hep birlikte daha yakından tanıyalım. 

 “Mutlu olmak istiyorsan, mutlu etmesini bilmelisin.’’ diyerek kendi mutluluğunun sırrını açıklamış olan 
Cüceloğlu, bizlere kendini kişisel gelişim kitapları ve televizyon programları ile tanıtmıştır. Yayımladığı 
kitaplarda genellikle insanın duygu, düşünce ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları ile 
incelemiştir. Örnek vermek gerekirse, en popüler ve tavsiye edilebilecek kitaplarından biri olan 
“İçimizdeki Çocuk’’ta aile içi ilişkilerin çocuğun yetişmesindeki payı ele alınmıştır. 

 Cüceloğlu her birimizi etkileyen bu konuyu psikoloji kavramları ve günlük örnekler kullanarak 
inceleyip yalın bir anlatımla okuyucuya aktarmıştır. Çeşitli burslarla farklı zamanlarda ABD’ye giden 
Cüceloğlu, zaman zaman Türkiye, Amerika arasında gitgel yapmıştır. ABD’de ailesini yalnız 
bırakmamakla birlikte, Cüceloğlu buradaki okurlarını da yalnız bırakmamış ve kişisel gelişim kitapları 
yazmaya devam etmiştir. 

 İlk kişisel gelişim kitabını henüz ABD’den ilk dönüşünde Hacettepe ve Boğaziçi Üniversitelerinde yarı 
zamanlı dersler verirken yayımlamıştır. 1979’da yayımlanan bu kitabın adı ‘’İnsan İnsana’’dır. İkinci 
kitabı olan ‘’İnsan ve Davranışı’’ ise 1991 yılında ABD’deyken yayımlanmıştır. Cüceloğlu, ömrünü bilim ve 
insanların faydasına adamıştır ve okurlarına pek çok yeni düşünce ve bilgi katmıştır. ‘’Bir insanı 
değerlendirmek için nelere sahip olmadığına değil, sahip olduklarıyla neler yapabildiklerine bak.’’ 
diyerek herkesi aynı noktada görmüş, herkese bir şans tanıyarak insanların aslını görmeye çaba 
göstermiştir. Herkesin etrafındakileri böyle değerlendirebilmesi dileğiyle…
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Gezilecek Sergiler
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PİLEVNELİ GALLERY
REFİK ANADOL “MAKİNE HATIRALARI: UZAY”
19 MART - 25 NİSAN 2021

Hatıralar” ve “Düşler” olarak ikiye ayrılan sergisinde Refik 
Anadol, insanlığın uzay keşiflerini farklı görsel teknolojilerle 
ürettiği eserlerini bizlere aktarıyor. “Hatıralar” bölümünde, 
farklı uzay teleskopları ve uydularından topladığı iki milyonun 
üzerindeki verileri pigmentlere dönüştürerek ortaya çıkardığı 
eserleri yer alıyor. İkinci bölüm olan “Düşler” bölümünde ise 
üç boyutlu veri heykelleri ve 15 dakikalık bir yapay zeka 
sineması yer alıyor. “‘Düşler’, çok boyutlu ve uzay temalı bir 
filmi, yeni bir kartografik estetikle sunarken, enstalasyonun 
makine tarafından yaratılan düşleri, izleyicinin kainatın 
görünmez katmanlarıyla bağlantılar kurmasını amaçlıyor ve 
hem dünyaya hem çevreye, hem de evrene aidiyet duygusunu 
tetikliyor.”

19 farklı sanatçının eserlerinden oluşan bu karma sergi, sürekli değişimin yeni normal olduğu bir 
ekosistemde “zihin” kavramına odaklanıyor. Sergi adını “Love Over Entropy” adlı elektronik müzik 
grubundan alıyor ve tanımı rastlantısallık ve düzensizlik olaran ‘entropi’ kavramına gönderme yapıyor. 
Aynı zamanda bize ‘evrende var olan her şeyin bir gün yok olmaya mahkum olduğunu” hatırlatıyor. Bu 
düşünceye dayanarak sergi, bir tepki olarak ortaya çıkan, 21. yüzyılın yeni trendi “sapyoseksüellik” akımını 
araştırıyor. “Love Over Entropy”, “zihin” tarafından yaratılan potansiyeli ve zevki sorgular ve zeki olan 
insanlara cinsel ilgi duymak anlamına gelen sapyoseksüellik kavramı etrafında yoğunlaşır. “Love Over 
Entropy” de sergilenen sanatçılar, bu yeni akımı ve zihnin nasıl yeni bir arzu nesnesi haline geldiğini 
yansıtıyor. 

ANNA LAUDEL GALLERY
AYÇA OKAY KÜRATÖRLÜĞÜNDE 
“LOVE OVER ENTROPY” KARMA 

SERGİ
11 MART - 29 NİSAN 2021

PERA MÜZESİ
ULYA SOLER KÜRATÖRLÜĞÜNDE “ZEVK 
MESELESİ” KARMA SERGİ
23 ŞUBAT - 6 HAZİRAN 2021

“Zevk Meselesi, ortaya çıktığı 19. yüzyıldan bu yana anlamı değişikliğe 
uğrayan “kitsch” kavramının günümüz görsel kültürüyle kurduğu 
yakın ilişkiye ve beğeninin şekillenmesindeki kritik rolüne odaklanan 
bir grup sergisi.” Kitsch, tüketicilerine estetik etki yaratan ancak 
herhangi bir sanat akımı kapsamında değerlendirilmesi mümkün 
olmayan ürünleri ifade eden bir sanat terimidir. 13 sanatçının yer 
aldığı bu sergide, sanatçılar sınıfsal bir gösterge olarak beğeni 
kavramını ele alıyor. Kesinlikle gezilip görülmesi gerekilen bir sergi.



Meghan Markle ve 
Prens Harry’nin Oprah 

Winfrey Röportajı
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Geçtiğimiz yıllarda, 19 Mayıs’ta gösterişli bir törenle evlenen Meghan Markle ile İngiltere Kraliçesi 2’inci 
Elizabeth’in torunu Prens Harry kraliyet ailesinden ve çevrelerinden oldukça tepki toplamışlardı. Haliyle, ailede 
yaşanan iç çatışmalardan sıkılan çift ABD’ye yerleşti ve bu süreci sunucu Oprah Winfrey ile röportajlarında 
paylaştı. 

8 Mart'ta gerçekleşen bu röportajda Meghan Markle ve Harry kraliyet ailesini epey sarsacak iddialarda 
bulundular. 

Tüm dünyanın tepkisini çeken bu görüşmede Meghan çok yorucu ve zor bir süreç geçirdiğini vurguladı. 
Meghan Kraliyet Ailesine katıldıktan sonra kendini tutsak ve yalnız hissettiğini söyledi. Sussex Düşesi, akıl 
sağlığının kötüleştiğini ve “artık yaşamak istemediğini”,   bu sebeple Saray İradesinden yardım istediğini fakat 
kraliyet ailesi için negatif bir etki yaratacağından yardımın reddedildiğini belirtti. 

Röportajda şaşırtan bir diğer iddia ise Meghan ve Prens Harry’nin oğlu Archie’nin ten rengi ile ilgiliydi. Meghan 
Markle kraliyet ailesinin, kendisi henüz hamileyken karnındaki oğlunun teninin ne kadar “koyu” olacağına ilişkin 
konuşmaların ve kaygıların olduğunu anlattı. 

Birkaç yıl önce İngiliz gazetelerinde, Meghan’ın düğün öncesinde çiçekli bir elbise yüzünden yaşadıkları 
gerginlik nedeniyle Cambridge Düşesi Kate’i ağlattığı manşet edilmişti fakat Meghan röportajda tam tersi 
yaşandığını ve olayın medyada çarpıtıldığını açıkladı. Meghan ayrıca yaşanan tatsız olaydan sonra Kate’in 
kendisinden bizzat özür dilediğini de ekledi.

Röportajda Oprah Winfrey, Prens Harry’ye aile ilişkilerinin nasıl olduğunu sordu. Prens Harry, kraliyet 
ailesindeki resmi görevlerinden çekildikten sonra babasının telefonlarına yanıt vermediğini söyledi ve babasının 
onu hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Harry babasıyla ilişkisinin aksine Kraliçe ile arasının “gerçekten iyi 
olduğunu” söyledi. Meghan da Kraliçe’nin kendisine hep iyi davrandığını, hatta nişanlarında kendisine takılar 
hediye ettiğini ekledi. 

Prens Harry, 2020’nin ilk aylarında ailesinin mali kaynaklarını tamamen kestiğini belirterek, “Meghan’ın Netflix 
ve Spotify ile anlaşmalar yapması planın bir parçası değildi. Ama güvenlik masraflarımızı karşılamak 
zorundaydım. Fakat annemin bana bıraktıkları vardı, onlar olmasa bunları yapamazdım” dedi.  

Gerçekleşen görüşmede çift milyonları şaşırtacak bir sır açıkladı. Bildiğiniz üzere Harry ve Meghan Windsor 
Sarayı'nda, 2018’de gösterişli bir düğünde evlenmişlerdi.  Ancak Markle ve Harry çifti düğünden üç gün önce, bir 
törenle nikah kıydıklarını açıkladı.

Görüşmenin sonlarına doğru Meghan Markle 2021 yazına doğru kız bebek beklediklerini doğruladı. 

Şimdi gözler Buckingham Sarayı’nda, bakalım bu iddialara kraliyet ailesi nasıl cevap verecek?
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Kripto para nedir?
Kripto para veya kripto varlık, takas işlemlerinde kullanılabilen, tamamen dijital, şifrelenmiş, sanal bir para birimidir. 
Kimilerine göreyse geleceğin para birimi. Günümüzde kripto para birimleri pek çok kişi tarafından duyulmuş, devlet 
başkanlarından dev şirketlere kadar herkesin çok fazla dikkatini çekmiştir. Takas işlemlerini doğrulamak ve güvenli şekilde 
gerçekleştirmek için kriptografi kullanılır. Herhangi bir fiziksel karşılığa sahip değildir.
Aslen banka kartları ve kredi kartlar ile harcanılan ve aktarılan paralar da sanal paralardır, çünkü bu işlemler sonucunda 
sadece sistem verilerinde değişiklik meydana gelir. Kripto paralar da aynı mantıkta çalışma prensibine sahip. Ancak 
herhangi bir otorite ya da hükümet tarafından yönetilmeyen, yani merkezileştirilmemiş bir sistem mevcut, bu da sistemin 
daha güvenli olmasını sağlamaktadır.
Yakın zamanda daha çok kullanılmaya başlanan kripto paranın birden fazla türü vardır. Günümüzde en çok kullanılan kripto 
para “Bitcoin” adındadır.

Kripto Para Deniz
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Bitcoin nedir?
Bitcoin 2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından 
deneysel olarak başlatılmış, herhangi bir merkez 
bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan, ancak 
ülkelerin para birimleriyle alınıp satılabilen, herhangi 
bir üçüncü parti hizmetine aracı kurumuna gerek 
kalmadan transferi yapılabilen bir tür dijital para 
birimidir. Küresel piyasalarda, Dolar ve Euro’ya 
alternatif olarak gösterilen Bitcoin’in sembolü ฿, 
kısaltma ise BTC‘dir.

Bitcoin üretim aşaması için “mining” yani madencilik lakabı 
kullanılıyor. Aslında madencilik denilen şeyi, bilgisayarınıza 
oynattığınız bir şans oyunu ya da rakamlardan oluşan bir saman 
yığınında, yine rakamlardan oluşan bir iğne aramak gibi 
düşünebilirsiniz. Burada her bir yaptığınız arama hamlesini de 
işlemci gücünüzle doğru orantılı olduğunu varsayın. Bu 
durumda bu işe ne kadar çok işlemci gücü yatırırsanız, daha 
çok bitcoin kazanıyor oluyorsunuz.

Bitcoin sisteminde yapılan ödemelerin doğrulanması için açık anahtarlı şifreleme (asimetrik şifreleme), noktadan-noktaya 
ağ bağlantısı ve proof-of-work gibi teknolojiler kullanılıyor. Bitcoinler ödemeyi yapan adresten alıcı adrese şifrelenmiş 
olarak imzalanarak gönderilir. Her işlemin ağa duyurulumu yapılır ve blok zincirinde yerini alır. Böylece eklenen bitcoinler 
birden fazla kere kullanılamaz. Bitcoin bu teknolojileri kullanarak, herkesin kullanabileceği hızlı ve son derece güvenilir bir 
ödeme ağı sağlamakta.
 
Her geçen gün Bitcoin’in değeri artmakta. 2010 yılında 1 Bitcoin sadece 0.0045 TL den alınabilirken, 2021’de 1 Bitcoin 
413.647 TL’dir. 

Kripto para kullanımı arttıkça artıyor ve artmaya devam edecek. Belki de gelecekte en çok kullanılacak. Siz bu konu 
hakkında ne düşünüyorsunuz?



Disney hissesi, 183,60'lık bir satın alma noktasını geçtikten sonra düz bir tabandan alım aralığında. Hisse senetleri, 
çeyreklik güçlü sonuçların ardından rekor seviyeden düştü ancak Disney hisseleri cuma günü giriş noktasının 
üzerine yükselirken bir miktar güç gösterdi.

Göreceli güç çizgisi, birkaç yıllık bir zirveye ulaştı. Disney hissesi, olası 99 üzerinden 73 RS derecelendirmesine 
sahip. Pazar performansı iyileşiyor, Disney hisseleri son dört hafta içinde %9'dan fazla yükseliyor.

Disney, yakın tarihli bir IBD Günün hisse senedidir. Ayrıca, yirmi bir günlük üste doğru hareketli ortalamasından 
sıçrayarak ayrı bir satın alma sinyali verdikten sonra Swing Trader'a eklendi.

Disney kazançları, EPS Puanı 99 üzerinden 11'e düşerek koronavirüs salgını tarafından kötü bir şekilde etkilendi. 
Ancak bu durum, geniş çaplı kilitlenmelerin ardından ekonomiler ayağa kalktıkça iyileşecektir.

Dow Jones devi, mali ilk çeyrek tahminlerini ezdikten sonra geri döndüğünü gösterdi.

Sürpriz kar, akış abonelerinin sayısı arttıkça geldi. Disney+ aboneleri, 2 Aralık'taki 86,8 milyondan % 9 artışla 2 
Ocak itibarıyla 94,9 milyona çıktı.

Pandemi sırasında yayın hizmeti, Disney hisseleri için parlak bir nokta oldu ve ileride büyük planlar var. Firma, 
dünya çapında 60 milyon Disney + abonesini ve genel olarak akış teklifleri için 100 milyon aboneyi aştı. Markaları 
arasında Hulu, ESPN + ve Disney + bulunmaktadır.

Disney CEO'su Bob Chapek, yeni Star markalı yayın hizmetinin uluslararası olarak 23 Şubat'ta başlayacağını 
söyledi. Star, Disney + içinde bazı pazarlarda altıncı marka olacak ve Disney, Pixar, Star Wars, Marvel ve National 
Geographic markalarına katılacak. Ancak FX ve 21st Century gibi özelliklerden daha keskin içerikler sunacak.

11 Aralık'ta bir yatırımcı gününde yönetim, Disney + için yapılan çalışmalarda 100'den fazla başlık olduğunu 
söyledi. Ve Chapek, şirketin 2024 yılına kadar 230 milyon ila 260 milyon Disney + abonesine sahip olmasını 
beklediğini söyledi. Bu, aynı zaman çerçevesi için 60 milyon olan önceki tahmininden 90 milyona yükseldi.

Koronavirüs aşıları arttıkça ve pandemi azalırken, Disney tema parklarından ve filmlerden daha iyi gelir elde 
edecek.
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Şimdi Satın Almak ve 
İzlemek İçin En İyi 
Hisselerden: Disney

“At the end of the semester don't cry Argentina..."
 

"Ana meet'e çevreyolunu mu kullanarak geliyolar 
yoksa arkadaşlar?! Bi' haber verin de gelsinler."

  
"48 Z’yle dört akbil basarak uzaya gidiyoruz… 

İstanbul Havalimanı neden bu kadar büyük yapıldı 
sanıyorsunuz?"

 "Sen de olmasan kendimi fanustaki hamster gibi 
hissedeceğim."

HOCALAR NE DİYOR?



10 Aralık’ta Netflix’te ilk sezonu yayınlanan Alice in Borderland, önceden Haro Aso tarafından yazılmış aynı isim 
altında olan bir manganın dizi haline getirilmiş halidir. Sadece sekiz bölüm olan bu Japonca dizi, gerilim/bilim 
kurgu dizisi farklı konsepti ile çok fazla seyirciyi kendine çekerek Netflix’in en çok izlenen dizilerinden biri haline 
geldi. Seyirci ve eleştirmenlerden o kadar olumlu yönde yorumlar aldı ki, birinci sezon yayınlandıktan iki hafta 
sonra ikinci sezon için onay aldığı açıklandı.

Peki dizi ne hakkında? 

Dizi, Kento Yamazaki (Arisu) ve Tao Tsuchiya’nin (Usagi) terkedilmiş bir Tokyo içerisinde vizelerini uzatmak yani 
hayatta kalmak için iskambil kartları tarafından belirlenen (kupa, karo, sinek, maça), oynamaları gereken tehlikeli 
oyunlar sırasında kurdukları müttefiği konu alır. Vizeleri bittiği zaman insanlar belirsiz bir güç tarafından idam 
edilirler. Her bölüm farklı zorluk düzeyindeki oyunlar oynayan bu ikili inanılmaz tehlikeli durumlardan kaçarak 
hayatta kalmaya çalışır ama aynı zamanda bu yeni Tokyo’nun ve oyunların başında kimin olduğunu bulmaya 
çalışırlar. 
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ALICE IN BORDERLAND: 
HEYECAN YARATAN DİZİ 
İZLENMEYE DEĞER Mİ?

Dizi izlenmeye değer mi sorusunda cevap arıyorsunuz diye düşünüyorum. Tek bir cevap var, o da… Evet. 
Kesinlikle izlenmeye değer. IMDb’den 7.8 almış olmasının bir nedeni var elbet. Hikayesinden tutun, 
sinematografisine, editlenişine kadar inanılmaz bir prodüksiyon. Grafik görüntülerin eklenişi de diziyi ‘’iğrençlik’’ 
ve ‘’body-horror’’ kategorisine koymaktansa, güzel bir doza, seyirciyi koltuğun kenarına kadar getirmek için tam 
yerinde yapılmış.

Yamazaki’nin canlandırdığı karakter Arisu, 24 
yaşından bir video oyunu delisidir. Oyunlarla 
olan bu takıntısı, Tokyo içerisindeki maceraları 
için büyük yardımlarda bulunuyor. En ümitsiz 
bir durumda bile asla akla gelmeyecek fikirlerle 
kendisini kurtarmayı başarıyor. Tsuchiya’nın 
canlandırdığı karakter Usagi ise çok sevdiği ama 
sonradan kaybettiği babasıyla dağ tırmanıcılığı 
yapan bir genç kızdır. Sporcu yapısı Usagi’ye 
fiziksel oyunlarda avantaj tanıyor.

Kendi düşüncelerimden bahsetmem gerekirse, açıkcası diziye 
ilk başlarken aklımdan ‘’Çok beğenmişler tamam ama, 
abartılıyor mu yoksa gerçekten iyi mi?’’ sorusu vardı. Diziyi 
başladığım gibi bitirdim ve kafamda çok fazla soru ve çok fazla 
teori oluştu. Gerilim dışında bir sürü farklı duyguyu 
hissettiren bu dizi karşısında ağzım açık kalmıştı. Bir şeyleri 
bildiğinizi düşündüğünüz zaman karşınıza bir anda ‘’pat’’ diye 
karşınıza çıkan gerçekler inanılmaz derecede beklenmedik. 
Hayretler içerisinde, ‘’Nasıl yani bir dakika?’’ dedirten olaylar 
ve sürprizler diziyi izlemeyi bir rollercoaster haline getiriyor. 
Aksiyon, gerilim, azıcık korku ve distopik mekan içeren bir dizi 
arıyorsanız, Alice in Borderland’i izlemenizi şiddetle tavsiye 
ederim. Netflix’de izlenecekler listesinde eksik kalmaması 
gerek bir dizi.



SU AYAK 
İZİNİZİ 

ÖLÇTÜNÜZ 
MÜ?

2020 sonunda barajlardaki su seviyesinin %20’nin altına 
indiği Türkiye, dünyada kuraklık sorunu yaşayan tek 
ülke değil. Küresel ısınmanın da bir sonucu olarak 
kuraklık ABD’den Çin’e Brezilya’dan Hindistan’a kadar 
pek çok ülkeyi tehdit ediyor. Ancak Türkiye’de 
meteorolojik kuraklığın ardından tarımsal ve hidrolojik 
kuraklık da hissedilmeye başlandı. Eğer önlem 
alınmazsa, Türkiye 20 yıl içinde su fakiri bir ülke olacak. 
İşte bu sebeple birçok sivil toplum kuruluşu ve sosyal 
girişim kuraklık tehlikesine dikkat çekiyor ve suyun nasıl 
daha tasarruflu kullanılabileceğine yönelik araştırmalar 
yapıyor. Tasarruf sağlamaya başlamadan önce, her bir 
bireyin ne kadar su tükettiğini hesaplaması gerekiyor. 
Bu hesaplamalardan biri olan su ayak izi testi, bireylerin 
yaptığı su israfındaki yüksek oranı gösteriyor ve acil 
önlem alınması gerektiğini bizlere hatırlatıyor.
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Su ayak izi, tatlı su kullanımının bir göstergesidir.   Bir insanın günlük minimum su ihtiyacı 50 litre. İçme, kişisel 
temizlik gibi doğrudan tüketim dışında yiyecek, giyecek gibi dolaylı tüketim kalemleri eklendiğindeyse günlük 
ortalama su tüketim miktarı 3.800 litre. İşte bu veriye “su ayak izi” deniyor. Yani yalnızca tüketici olarak 
kullandığımız su değil, aynı zamanda dolaylı yollardan tükettiğimiz su kullanımının da toplamı su ayak izimizi 
oluşturur.

TÜRKİYE’DE TÜKETİM DÜNYA ORTALAMASININ 
ÜZERİNDE
 
Türkiye’de kişi başına düşen günlük su tüketimi 5.500 
litre ile dünya ortalamasının üzerinde.
Kuraklığın olumsuz etkileri olan doğal bitki örtüsünün 
zayıflaması ya da yok olması, biyolojik
çeşitliliğin azalması, tarımsal üretimin azalması, iklim 
ya da çölleşmeden kaynaklanan
göçmen sayısındaki artış, yeraltı su düzeylerinin 
azalması, etkilenen alanlardaki toplumlarda
fakirlik ve açlık, etkilenen alanlarda yaşamın 
niteliğinin doğrudan ya da dolaylı olarak
bozulması gibi sonuçları yaşamamak için hemen 
bugün tüketim alışkanlıklarımızı gözden
geçirmeli, bireysel su ayak izimizi azaltmalı ve su 
kaynaklarımızı korumaya başlamalıyız.
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SU AYAK İZİ TESTİ
 
Su ayak izi testlerinde bireylerin günlük su tüketim miktarı ölçülüyor. Bulaşık ve çamaşır
yıkamak, duş almak, diş fırçalamak gibi doğrudan su tüketimi yanında yediğimiz gıdalardan
giydiğimiz kıyafetlere kadar su harcanarak yapılan her türlü alan da teste dahil ediliyor ve
toplam su tüketim miktarımız ortaya çıkıyor. Yaklaşık 10-15 soru ile su ayak izi
hesaplanabiliyor. Aşağıda örnek soru ve cevaplarını bulacağınız bir kişinin cevaplarına göre su
ayak izi yaklaşık 9600 litre/gün, yani dünya ortalamasının neredeyse 3 katı!

Haftada kaç kere duş alıyorsunuz?
o 3
 
Ortalama duş süreniz nedir?
o 5 dakika
 
Banyo musluğunuzu günde kaç dakika kullanıyorsunuz?
o 5 dakika
 
Mutfak musluğunuzu günde kaç dakika kullanıyorsunuz?
o 15 dakika
 
Çamaşırlarınızı nasıl yıkıyorsunuz?
o Çamaşır makinesi
 
Haftada kaç kere çamaşır yıkıyorsunuz?
o 3
 
Bulaşıklarınızı nasıl yıkıyorsunuz? 
o Bulaşık makinesi
 
Haftada kaç defa bulaşık makinenizi çalıştırıyorsunuz?
o 7
 
Bulaşıkları makineye atmadan önce sudan geçiriyor musunuz?
o Evet
 
Aracınız varsa ayda kaç defa yıkatıyorsunuz?
o 1
 
Haftada kaç kilo et tüketiyorsunuz?
o 1

BU VERİLERE DİKKAT!
o Çamaşırları ön yıkamadan geçirmek yaklaşık 10 litre fazladan su harcamanıza neden
olur.
o Bulaşıkları makineye atmadan önce sudan geçirmek yaklaşık 57 litre fazladan su
harcamanıza neden olur.
o Bir tişört üretmek için harcanan su miktarı 2700 litredir.
o Bir hamburger 2331 litre suya denk gelir.
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SEVEN
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Sigmund Freud, nöroloji alanında uzmanlaşmış ve psikanalizin atası olarak anılan Avusturyalı bilim insanıdır. 
Freud’a göre rüyaların kişisel farkındalık üzerinde oynadığı rol tek bir cümle ile özetlenebilir: “Bir rüya bir isteğin 
gizlice gerçekleşmesidir.”    Freud, genellikle insan kişiliği ve zihninin iki ana yönünü tanımlamak için buzdağı 
metaforunu kullanmıştır. Okyanusun üstünde, bizim görebildiğimiz kitle bilinçli zihni temsil eder. Bilinçli zihin 
sadece "buzdağının görünen kısmı" dır. Suyun altında bulunan kısım ise bilinçdışını temsil eden daha büyük bir 
kitledir. Freud’un psikoanalitik teorisinde buzdağı metaforu önemli bir rol oynamaktadır. Rüyalar da burada 
devreye girer, bu teoriye göre insanın bilinçaltında yatan düşüncelerini anlamak o insanı tanımanın en önemli 
yoludur. Freud da bir insanı tanımak için gördüğü rüyaları analiz etme yöntemine başvurur çünkü rüyalar 
sayesinde dile getirilemeyen duygular, düşünceler veya saklı hazlar su yüzüne çıkar. Onun ifadesiyle düşler, 
uyanıklık yaşamında ulaşılamayan anıları emirlerinde bulundurmaktadırlar. Düşleri yorumlayarak bireyin dile 
getirmeye çekindiği, farkında olmasa bile onu içten içe düşündüren, umutlandıran veya  hırpalayan konular ortaya 
çıkar. İnsan böylece kendi benliğini bütünüyle anlamaya bir adım daha yaklaşmış olur. Freud’a göre rüya 
terapisinde yapılan kişilik çözümlemesi, başlangıçta tedavi sürecine kişilik ve kişilikten gelen direnme 
kavramlarının sokulmasıyla hastalık belirtilerinin çözümlenmesinde kullanılan alışılmış ruh çözümlemesi 
uygulamasının biraz değiştirilmesiydi. Sonuç olarak, Freud’a

“Those 14 people who haven't completed their 
assignments on AP Classroom are the CEOs of very 

big companies..."
 

"Çalışmanı çerçeveletip de gönderebilirsin ama sabit 
bir adresim yok maalesef."

  
"Reddediyorum… Reddedemiyorum... ama benimki 

de doğru diyemiyorum…."

"Arkadaşlar tanrı uzun ömür versin, hayırlısıyla 
yaklaşık bir 70 yıl sonra inşallah huzur evinde 

anlatırsınız böyle bi' hocam vardı diye…"
 

"Zamanı durdurabiliriz, söylemen yeterli."

HOCALAR NE DİYOR?

göre rüya analizi ya da rüya terapisi, insanın bilinçaltında yatan 
gizli istekleri ve söyleyemedikleri düşünceleri ortaya koyar. 
Bununla birlikte hem bireyin kişisel farkındalığı artar hem de 
terapi sayesinde kafasındaki cevapsız sorulara bir cevap 
bulmuş olur. Rüyalar, kişilik çözümlemesiyle insanın duygusal 
anlatımını okuma yollarını gösterir, bilinçaltında yatan gerçek 
“ben”i ortaya çıkartır.

FREUD VE 
RÜYALAR



Sizi Milyoner 
Yapabilecek 10 

Meslek
Birçok profesyonel, kariyer yollarını seçerken potansiyel kazançlarını göz önünde bulundurur. Kazanç 
potansiyelinizi artıran komisyonlara, bonuslara ve yatırımlara ek olarak yüksek bir maaş kazanabileceğiniz 
birçok rol ve endüstri vardır. Bir milyonerin ortalama 7 tane gelir kaynağı olsa da, elde edilen gelir 
yönünden istediğiniz net değere ulaşmak gibi bir amacınız varsa aşağıdaki listeye göz atmayı unutmayın.

Profesyonel Sporcu
Ortalama maaş: Yılda 81.107 $ 

Birincil görevler: Profesyonel sporcular bireysel 
performans gösterir veya beyzbol, basketbol, 
futbol, futbol, tenis, hokey, golf, jimnastik ve daha 
birçok sporda yarışmak için bir takım tarafından 
ödenir. Genellikle belirli bir sezonda yarışırlar ve 
yıl boyunca becerilerini ve vücut sağlıklarını 
korumak ve geliştirmek için antrenman yaparlar. 
Bir sporcunun fiziksel sağlığı ve durumu, 
başarıları ve çalışma yetenekleri için kritik 
öneme sahiptir. Sporunun en üst seviyelerinde 
başarılı olan sporcular milyonlarca dolar 
kazanabilirler. Sporcular, maaşlarına ek olarak, 
belirli hedeflere veya unvanlara ulaşmak için 
cirolardan ve performans bonuslarından da 
yararlanabilirler.
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Yatırım bankacısı 
Ortalama maaş: Yılda 62.222 $ 

Birincil görevler: Yatırım bankacıları bireylere ve 
şirketlere paralarını nasıl ve nerede yatıracakları ve 
büyütecekleri konusunda tavsiyelerde 
bulunurlar.Yatırım stratejileri, hisse senetleri ve tahviller 
gibi menkul kıymetler satın almayı ve başka bir şirketle 
birleşmeyi veya satın almayı içerebilir. Yatırım 
bankacıları genellikle temel maaşlarını çok aşan 
komisyonlar, bonuslar ve kar payları kazanma fırsatına 
sahiptir. Piyasalar ve müşteriler iyi olduklarında, 
100.000 doların üzerinde bonus kazanabilirler.Yatırım 
bankacıları nasıl yatırım yapacaklarını akıllıca anladıkları 
için, genellikle kendi yatırımlarıyla servetlerini 
büyütmeye devam ederler. Ayrıca kendi şirketlerini 
kurup yönetebilirler. Bir yatırım bankacısı olmak için, bu 
profesyoneller bir lisans ve tercihen bir yüksek lisans 
derecesine ve güçlü satış ve finans becerilerine sahip 
olmalıdır.



Girişimci  
Ortalama maaş: Yılda 68,904 $ 

Birincil görevler: Girişimciler iş veya ürün 
fikirlerini düşünür, daha sonra şirketi kar için 
satma hedefiyle geliştirir ve yönetir. Küçük 
perakende mağazalarından büyük teknoloji 
şirketlerine kadar her şeyi başlatabilirler. Çok 
paraya satış yapan başarılı işletmeler 
girişimcilere milyonlar kazandırabilir. Daha sonra 
döngüye devam etmek için paralarını yeni 
fikirlere veya girişimlere yeniden yatırabilirler.Bu 
profesyonellerin örgün eğitime sahip olmaları 
gerekmeyebilir, ancak iş, girişimcilik veya finans 
alanında bir derece onlara iş stratejisi, ilkeleri ve 
gelişiminde güçlü bir temel sağlayabilir.
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Avukat 
Ortalama maaş: Yılda 70.136 $

Birincil görevler: Avukatlar bireylere, şirketlere ve 
hükümetlere yasal tavsiyelerde bulunur ve onları 
mahkemede veya diğer işlemlerde temsil eder.Yasal 
belgeler hazırlarlar ve yasa ve yönetmelikler 
hakkında güçlü bir anlayışa sahiptirler.Avukatlar suç, 
aile, kurumsal, kişisel yaralanma, istihdam, 
göçmenlik ve sözleşmeler de dahil olmak üzere 
birçok hukuk türünde uzman olabilirler.Genellikle 
saat başı ücret alırlar, bu nedenle haftada birkaç saat 
çalışan yüksek talep gören avukatlar önemli gelirler 
elde edebilir. Avukat olmak için, lisans ve hukuk 
diploması kazanmanız ve ayrıca eyaletin baro 
sınavını geçmeniz gerekir.

Sertifikalı serbest muhasebeci 
Ortalama maaş: Yılda 72.621 $ 

Birincil görevler: Sertifikalı serbest muhasebeci 
(SSM), bireylere ve işletmelere finansal 
danışmanlık, muhasebe ve vergi hazırlama 
hizmetleri sağlamak için lisanslanmıştır.Karmaşık 
vergi evraklarını, yasaları, düzenlemeleri ve son 
tarihleri anlıyorlar. Ayrıca, hataları veya 
sahtekarlığı tespit etmek için bireysel ve 
kurumsal finansal tabloların denetimlerini 
gerçekleştirirler. Bir denetleyici veya mali işler 
müdürü gibi üst düzey muhasebe pozisyonlarını 
doldurmak için büyük şirketlerde işe alınan 
SSM'ler önemli maaşlar kazanabilir. SSM'ler, 
kendi başarılı muhasebe işlerini başlatıp 
yürütebilirlerse da çok para kazanabilirler.



Sigortacı 
Ortalama maaş: Yılda 79.938 $ 

Birincil görevler: Sigortacılar bireylere ve şirketlere sağlık, mülk, yaşam veya diğer sigortaları satar. Ayrıca 
her müşteriye uyacak şekilde talepleri ve tasarım planlarını işlerler. Bağımsız olarak veya bir sigorta 
şirketi için çalışabilirler. sigortacılar, müşterileri çekmek ve tutmak için güçlü satış ve pazarlama 
becerilerine sahip olmalıdır.sigortacılar genellikle maaşlarına ek olarak komisyon kazanırlar, bu nedenle 
ne kadar çok satış yaparlarsa, o kadar fazla kazanabilirler. Ayrıca büyük politikalara sahip büyük işletmeler 
ve müşteriler için önemli paralar kazanırlar. Hayat sigortası satmak da özellikle sigortacılar için karlı.
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Mühendis
Ortalama maaş: maaş: yılda $ 85,962 

Birincil görevler: Mühendisler çeşitli endüstriler için ürünler tasarlar ve teknik sorunları çözer. 
Zamanlarının çoğunu sorunları belirlemek, çözümleri araştırmak ve ürün ve süreçleri tasarlamak ve test 
etmekle geçirirler. Petrol, kimyasal, elektrik, nükleer, biyomedikal, havacılık ve daha fazlası gibi alanlarda 
uzmanlaşabilir ve çalışabilirler, bunların hepsi yılda 100.000 doların üzerinde ödeme yapabilir.Yeni ürünler 
veya teknolojiler düşünen ve oluşturan mühendisler bunlardan önemli ölçüde kazanç sağlayabilir. 
Mühendisler genellikle matematik veya fen geçmişine ve mühendislik derecesine sahiptir. Yüksek lisans 
düzeyinde mühendislik derecelerini tamamlayanlar daha fazla ilerleme fırsatına ve daha yüksek maaşlara 
sahip olabilirler.

Emlakçı 
Ortalama maaş: maaş: Yılda 87.845 $ 

Birincil görevler: Emlakçılar, insanların ve 
şirketlerin ev ve mülk satın almasına, satmasına 
veya kiralamalarına yardımcı oluyor.Mülk 
bulmaktan müzakerelere ve sözleşmelerin 
doldurulmasına kadar sürecin her adımında 
müşterilerine rehberlik ederler.Ayrıca yerel 
emlak yasalarını ve satışı tamamlamak için 
gerekli belgeleri anlamalıdırlar. Bu ajanlar emlak 
piyasasını anladıkları ve müsait oldukları anda 
mülklere erişebilecekleri için, milyonlarını 
gayrimenkule yatırım yaparak yapabilirler. Bunu 
bir ev satın alarak ve kar için satarak veya kiralık 
mülklere sahip olarak yapabilirler. Emlakçıların 
çalışmayı planladıkları devletlerde ruhsatlı 
olmaları gerekmektedir..



Day trader 
Ortalama maaş: maaş: $ 97,648 yıllık 

Birincil görevler: Day Traderlar her işlemden kar elde amacı ile kısa süreler (genellikle bir gün) boyunca 
hisse senedi alıp satmak. Zamanla, bu karlar önemli kazançlar sağlayabilir. Piyasa güçlü olduğunda, 
yaptıkları işlemlere bağlı olarak bir günde çok para kazanabilirler. Bir firmada çalışabilirler, müşterilerinin 
yaptığı her işlem için bir komisyon kazanabilirler veya evden bağımsız olarak çalışabilirler.Aktif olarak 
işlem yapmadıklarında, Day traderlar olası yatırımları ve şirket kazançlarını araştırıyor ve pazar 
değişikliklerini tahmin etmeye çalışıyorlar. Day traderları piyasa eğilimlerini anlamalı ve güçlü analitik 
becerilere sahip olmalıdır..
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Aktüer 
Ortalama maaş: maaş: Yılda 108.629 $ 

Birincil görevler: Aktüerler bir şirketin finansal riskini değerlendirmek için matematik, istatistik ve analiz 
kullanır. Genellikle sigorta şirketleri, bankalar veya yatırımcılar, devlet kurumları, hastaneler ve para 
kaybetmekten kaçınması gereken diğer işletmeler için çalışırlar. Olasılıkları ve belirli riskleri almanın 
finansal sonuçlarını hesaplamak için denklemleri kullanırlar. Aktüerler güçlü matematik becerilerine 
sahiptir ve genellikle sayı alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir..

Yasemin Lal
EKİNCİ
'24

MEB'in aldığı karara göre, ilk dönem yazılı sınava girememiş 
öğrenciler için 8 Mart 2021'de itibariyle liselilere okullarda sınav 
haftası uygulandı. Sene başından beri yaşanan ani karar 
değişiklikleriyle öğrenciler neye ve ne zaman çalışacağını şaşırır 
hale geldi. Hatta ve hatta, geçtiğimiz aylarda üst üste sınav 
haftalarının iptali üzerine pek çok öğrenci, "yine bir iptal yaşanır 
nasıl olsa" düşüncesiyle hareket ederek son dakikaya kadar 
sınavlara çalışmama kararını aldı.

Vakalar Artıyor

Twitter’da sınav iptali olsun diye çıkan etiketleri hepiniz görmüşsünüzdür. Ancak bu isyanlar başarısız 
kaldı ve öğrenciler tedirginlikle okullarına gidip ilk dönem olamadıkları sınavlarını olmak durumunda 
kaldı. Bu zorlu süreç sonrasında ikinci dönemin ilk sınavların gerçekleşeceği bilgisi alındı ve aynı sırada 
cumartesi günleri için sokağa çıkma yasağı kalktı, kafe ve restoranlar açıldı. Uzun süredir kafe ve 
restoranlara gidemeyen insanlar bu durumdan faydalanarak kendilerini sokağa attı. Sokaklar inanılmaz 
derecede kalabalıklaştı ve çoğu mekanda insanlar maskesiz vakit geçirmeye başladı. Dolayısıyla da salgın 
şu anki durumunu aldı. Zaman geçtikçe insanlar bu duruma daha çok alıştığı için salgını yok saymaya 
başladı ve vaka sayıları 54 bine ulaştı. Buna rağmen insanlar hala daha bu salgının bitmesini bekliyor. 
Toplum ve düzenlemeler bu şekilde devam ederse, daha çok uzun bir yolumuz olacak gibi duruyor. Büyük 
bir belirsizlik içinde yaşarken kendimiz ve çevremizdeki insanları korumak için elimizden geleni 
yapmalıyız.
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