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Bakmayı Bilmek

B abamın bana b�r sözü vardır. Etrafına 
bakarken at gözlüğüyle bakma. Çünkü at 
gözlüğü atlar �ç�n yapılmış ve onların 

etrafına değ�l de sadece yaptıkları �şe odaklanmaları 
�stenm�şt�r. Eğer at gözlüğünü çıkarırsan 

etrafındak� her türlü 
şey�, k�ş�y�, hareket�, 
olayı ve detayı 
göreb�l�rs�n. Da�ma 
etrafını gör ve onları 
önemse k� b�r gün 
gelecek ve bunların 
sana faydası 
dokunacak. 
  Çok doğru b�r söz 

olduğunu düşünüyorum. At gözlüğünü çıkarıp 
etrafımıza bakmamız gerek�yor. Etrafımızdak� 
hayvanlara, �nsanlara ve olaylara değer vermem�z 
gerek�yor. 
   Mesela güneş�n doğuşunu seyretmek, 
etrafımızdak� �nsanların davranışlarını �zlemek ve 
duygularını h�ssetmek bence çok key�fl�.  Bazen ben 
düşünüyorum acaba çevremde gördüğüm �nsanlar 
şu an ne düşünüyor, ne h�ssed�yor ya da onların 
nasıl b�r karakter� ve hayatı var?
  Aslında nasıl b�r �nsan olduğunu onu 
gözlemleyerek anlayab�l�r�m ama heps� doğru 
olmaya da b�l�r. Eğer onu doğru şek�lde, ön 
yargılarım olmadan ve kend�m� onun yer�ne 
koyarak gözlemlersem b�raz olsun onu 

anlayab�l�r�m. 
  Örneğ�n dedekt�fler ve pol�sler de vakaları 
çözümlerken ya da şüphel�ler�n karakter anal�z�n� 
yaparken bu tekn�ğ� kullanıyorlar. 
  Dedekt�fler kadar olmasa da b�zler de bu tekn�ğ� 
etrafımızda gördüğümüz �nsanlar üzer�nde 
uyguluyoruz. Mesela el�nde b�rçok ç�z�m taşıyorsa, 
o k�ş�n�n sanatla uğraştığını ya da mühend�s veya 
m�mar olduğunu düşüneb�l�r�m.  Mesela el�nde 
b�rçok k�tap olan b�r�n� gördüğümde, onun k�tap 
okumayı sevd�ğ�n�, araştırmacı, çalışkan ya da b�r 
yazar olduğunu düşüneb�l�r�m. 

    Yazar 
dem�şken, 
mesela 
bet�mlemele
r�yle ünlü 
yazarlar da 
çevreler�n� 
gözlemleyere
k eserler�n� 
yazarlar. 
Örneğ�n b�r çocuğun oyun oynarken yaşadığı 
heyecanı ve sev�nc� b�r çocuğu gözlemlemem�ş 
olsaydı güzel b�r şek�lde b�ze aktaramazdı. Mesela 
oyuncular, onlar da oynayacakları k�ş�n�n genel 
olarak karakter�n�, davranışlarını ve duygularını �y� 
b�r d�z�, film veya t�yatro çıkarab�lmek için
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 gözlemlerler. Ya da manzara res�mler� ç�zen 
ressamlar, den�z�n gelg�t�n�, ağaçların rüzgârda 
sallanışını gözlemlemem�ş ve o duyguyu yaşamamış 
olsaydı güzel b�r manzara resm� ç�zemezd� değ�l 
m�? 
    Bu �nsanların dışında fantast�k, b�l�m kurgu 
yazarları ve olağan dışı şeyler ç�zen ressamlar da 
var.  Aslında �ş�n özüne 
bakılacak olursa onlar da 
gözlemlemeye dayalı 
çalışıyorlar. Mesela 
örümcek adam ya da 
Batman karakterler� de 
�nsanların özell�kler�yle 
hayvanların özell�kler� 
b�rleşt�r�lerek yapılmış 
karakterler. Bunları 
yaparken de o �k� canlıyı 
gözlemley�p nasıl 
davranışlar serg�led�ğ�n� 
b�lmes� gerek�r. Örümcek 
adamı örnek olarak 
göster�rsek, gerçek b�r 
örümceğ�n kend� ağını 
yapması örümcek 
adamdak� ağ atma özell�ğ�ne dönüşmüştür.  
    Tab�� b�r şeyler� b�rleşt�rme-den yazan yazarlar ve 
ç�zen ressamlar da var. Onlar gördükler� şeyler�n 
üzer�ne yorumlarını, hayal güçler�n� ve 
yaratıcılıklarını ekleyerek bu ürünler� çıkartıyorlar. 
Mesela ben bu tür çalışmalara baktığımda kend� 
hayal gücümün b�raz daha gel�şt�ğ�n� h�ssed�yorum. 

Bazıları bana �lham ver�yor. Ve aslında eğer 
etrafımıza d�kkatl�ce bakarsak hep�m�z 
b�rb�r�m�zden ve çevrem�zden etk�len�yoruz. Ve 
gördüğümüz, etk�lend�ğ�m�z şeylerden ne kadar 
yararlanab�l�rsek b�z�m kârımıza. 
     Mesela b�r �cat bulan �nsanlar da bu şek�lde b�r 
yol �zl�yor. Gözlemled�kler� çevredek� eks�kl�ler� 

bulup onların üzer�nde 
uğraşıyorlar. Ya da 
araştırmacılar ve b�l�m 
�nsanları… Onlar da 
yaptıkları deneyler� 
gözlemleyerek 
�nsanoğluna faydalı 
b�lg�lere ulaşıyorlar. 
   Asıl anlatmak �sted�ğ�m 
şey: At gözlüğü 
kullanmayın, etrafınıza 
bakın, gözlemled�kler�n�z� 
önemsey�n, belk� 
gördüğünüz �nşaattak� 
makara ya da gördüğünüz 
herhang� b�r tabela b�r gün 
�ş�n�ze yarayacak. Belk� 
gördüğünüz b�r şey s�ze 

�lham verecek ve s�z� çok başka yerlere taşıyacak. 
Başka zamanlarda yapab�leceğ�n�z şeyler� sonra 
yapın, çevren�ze bakın. Mesela yolda g�derken 
gereks�z yere telefonla uğraşmayın, etrafınıza 
bakın, gördükler�n�z� önemsey�n, onlara değer 
ver�n, detaylara takılın. Yan�, hayatın keyfin� çıkarın.  
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Her Gün Bir Saniye

H ayatımız anılarla şek�llen�r. Bazen öyle 
mutlu olduğumuz anılar vardır k� 
düşününce b�le m�n�k b�r tebessüm olur 

yüzümüzde, bazen �se hatırlayınca üzüldüğümüz 
ama ders çıkardığımız hüzünlü anılar olur. Ve b�z 
�k�s�n� de unutmak �stemey�z. 
Çünkü b�r� b�z�m güzel 
günler�m� hatırlatır, d�ğer� �se 
kötü günler�m�z� hatırlatır ama 
b�r daha aynı hatayı yapmamak 
�ç�n ona �ht�yaç duyarız.

G enelde 
anneanneler�m�zde veya 
babaanneler�m�zde fotoğraf albümler� 

olur. B�r sürü esk�den kalma fotoğraflar vardır 
�çler�nde. Esk�den anıları böyle hayatta tutarlarmış. 
Her a�le buluşmasında o albümler açılır ve �ç�ndek� 
fotoğraflara tek tek bakılıp, beraber gülünürdü. 
Ş�md� �se akıllı telefonlar var hayatımızda. B�r 
parmak ucumuzla her şey� yapab�l�yoruz. Ve artık 
neredeyse bütün fotoğraflarımızı bu akıllı 
telefonlardan çek�yoruz ve oradan bakıyoruz. Bazı 
uygulamalar bu fotoğrafları b�rleşt�r�p v�deo hal�ne 
get�r�yorlar. Böylece b�r sürü fotoğraf barındıran 

anı v�deoları oluşuyor. Fakat ya 
fotoğraf yer�ne her gün 
çekt�ğ�m�z 1 san�yel�k v�deolar 
b�rleş�rse ne olur?
Bu soruyu cevaplamak �ç�n s�ze 
b�r uygulama tanıtmak 
�st�yorum. Cesar Kur�yama'nın 

oluşturduğu '1 Second Everyday',  her gün 1 san�yel�k 
b�r v�deo kaydetmey� sağlayan ve daha sonra 
bunları kronoloj�k olarak tek b�r film hal�nde 
düzenleyen b�r uygulamadır. Mesela 2021 yılının 
başından yan� 1 Ocak'tan başlayıp, 31 Aralık'a kadar 
her gün b�r san�yel�k v�deolar çekersek ve 2021 
yılının sonunda bütün bu v�deoları b�rleşt�r�rsek 
ortaya bütün 2021'� anlatan 6 dak�ka 5 san�yel�k b�r 
yıl özet� film� ortaya çıkar. Yan� bu uygulama her 
yere saçılmış m�n�k cam parçaları g�b� olan anıları 
tek tek toplayıp kocaman b�r pencere oluşturuyor. 
Üstel�k bu uygulamayı ücrets�z kullanab�l�yoruz. 
Geçenlerde �nternette gördüğüm ve bu uygulamayı 

anlattığını düşündüğüm b�r sözü s�z�nle paylaşıp 
yazımı b�t�rmek �ster�m:
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EVEREST’E TIRMANMAK
ünya'nın en yüksek dağının D z�rves�ndek�ler� �zlemek m�, yoksa o 
dağın z�rves�nde olmak mı �sters�n? 

Tar�h kend�n� yazmaz, tar�h� yazan �nsanlardır.  
Cov�d-19 �le tüm düzen�m�z değ�şt�. Teknoloj�n�n 
önem� hızla arttı. Oluşan kr�z, b�z� benl�ğ�m�ze 
döndürdü. H�ç kend� ses�n� d�nlemey� dened�n m�? 
Dünyada neler� değ�şt�reb�l�r�m demey� ya da 
sadece yaşadığın anı değ�l, geleceğ� �nşa eden 
günümüzü nasıl daha ver�ml� 
değerlend�reb�leceğ�n�? 

er b�r�m�z, hayatımızda r�skler alıyoruz. H Farkında olmasak da hep�m�z�n aklından 
b�r günde onlarca yen� �cat ve h�ç 

keşfed�lmem�ş yen�l�kler geç�yor. Sen�nle aynı şey� o 
anda düşünen b�nlerce �nsan var, o problem�n 
çözümü olması �ç�n keşke d�yen b�nlerce �nsan… 
Pek�, kaç k�ş� harekete geç�p, bu problemlere çözüm 
bulmaya çabalıyor? Neredeyse k�mse. Pek�, k�mler 
hayatta başarılı oluyor? R�sk alanlar, problemler� 
çözüme ulaştıran k�ş�ler… Yan� g�r�ş�mc�ler. Başarı 
�ç�n çalışmak gerek�r. Çalışmak �ç�n �se mot�vasyon. 
Ben�m mot�vasyonum, karanlığın �ç�ndek� aydınlığı 
bulmak. İşte her şey bu mottomla hayat buldu. Her 
deney�m�m, bakış açımı daha da zeng�nleşt�rd�, 
gel�şt�rd�. Sana bu yazımda g�r�ş�mc�l�k h�kayem�, 
ben� etk�leyen yaşam öyküler�nden b�r�n� 
anlatacağım, unutma! Ben daha yolun başındayım 
ve bu yolun sonu yok. 

nnem hep: ''Her yanlışı öğrenmek �ç�n A deney�mlemene gerek yok, 
yaşanmışlıklara bak.'' der. Günümüzde de 

en büyük yanlış, çağa ayak uyduramamak olur 
muhtemelen. Küçüklüğümden ber� b�rçok kulüpte 
yer alsam da bu pandem�de sadece İzm�r'den değ�l 
Türk�ye'n�n dört b�r tarafından yüzlerce �nsanla 
tanıştım. Beraber çevr�m �ç� toplantılara katıldım. 
Hayat h�kayeler� d�nled�m, ben de h�kayem� 
anlattım. “Start-up”larından bahsett�ler bana. Bunu 
nasıl düşünemem�ş�m! d�ye söylend�m durdum. Bu 
söylenmek kıskançlık anlamında değ�ld� yanlış 
anlaşılmasın, etk�lenmekt�. Beyn�mde b�r ışığın 
yanmasıydı. Sonunda ne m� oldu ders�n? Kend� 
projem� yarattım. Bakarsın, seneye pat d�ye ortaya 
çıkarız büyük büyük manşetlerle. 

S osyal medyada moderatörlük yaptıktan, 
sosyal medya sorumlusu olduktan, farklı 
g�r�ş�mlerde görev aldıktan sonra, tab� 

bunlar uzun zaman �steyen �şler, yaz tat�l� b�tt� ve 
okullar açıldı. “G�r�ş�mc� sadece kend�s�n� değ�l, 
kend� ışığıyla çevres�n� de aydınlatmalıdır.” 
düşünces�nden hareketle ben de �ç�mdek� ışığı 
paylaşmak �ç�n en doğru yer�n her zaman b�r 
parçam olacak olan canım okulum olduğunu 
düşündüm. Bu düşünceyle İnovasyon&L�derl�k 
Kulübünü faal�yete geç�rd�m
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B �r el�n nes� var, �k� el�n ses� var dem�şler! 
Hemen b�r ek�p kurdum. Ek�p 
arkadaşlarımla tamamen kend� 

çabalarımızla ulaştığımız, alanında profesyonel olan 
k�ş�lerle ufuk açıcı sohbetler, söyleş�ler 
gerçekleşt�rd�k; gerçekleşt�rmeye de devam 
edeceğ�z. 

B aşlamanın yaşı, yer�, zamanı yok ama 
fik�rler�n� hayata geç�rmezsen, onlar 
çoktan can bulmuş olacak. B�r günde 

sadece 1440 dak�ka var ve her gün yen� b�r 
başlangıç. İy� kullanmaksa sen�n el�nde. 

G �r�ş�mc� olmak �ç�n yaşın, eğ�t�m 
sev�yes�n�n, c�ns�yet�n, reng�n h�ç ama h�ç 
önem� yok. Lezzet�yle b�z� büyüleyen 

Kentucky Fr�ed Ch�cken (KFC) markası Harland 
Sanders tarafından 65'l� yaşlarından sonra 
bankadan 87 dolarlık b�r borç almasıyla oluştu. 
Kentucky'dek� tanıdıklarına hazırladığı tavukları 
tattırdı. Sanders har�ka b�r aşçıydı. Muazzam 
uğraşlarıyla Amer�ka'dak� her yer� kapı kapı 
dolaştıktan sonrak� 1009.denemes� sonucu bu 
tar�fin� satab�leceğ� b�r restoran bulmuştu. Sanders 
90 yaşında hayata veda ett�ğ�nde arkasında değer� 
m�lyonlarca doları bulan b�r dünya markası ve 
�lham veren b�r başarı h�kayes� bırakmıştı. Bu 
başarı h�kayes� büyük çabalar sonucu 
1009.denemeden sonra gerçekleşt�. 
Başaramadığında yılmayışından ve her olumsuz 
yanıt alışının onu yen� b�r yere götürmes�nden 
doğdu. İşte bu yüzden dağcıların Everest'e tek 
seferde değ�l b�nlerce denemeden sonra 
ulaşab�lmes� g�b� sen de gerekt�ğ�nde b�nlerce 
denemeyle başarıya ulaşacaksın. Her hata sen� 
başarıya götüren o yolda b�r rol oynayacak. Yeter k� 
kararlı ol ve b�r adım at!
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KİTAPLARDAN İNCİLER
İLAYDA YILDIRIM 
“Madd� nesnelerden ve bazı ön yargılardan kurtulmak " 
varolmaya" doğru yapacağım o yürüyüşün gerekl� ve 
vazgeç�lmez b�r adımıydı.”

                                        B�r Ç�ft Yürek-  Marlo Morgan

CEM YAMAN YILMAZ 
“Evet, belk� namuslu b�r �nsansın, ama 'namuslu b�r �nsanım' 
d�ye övünülür mü h�ç? Herkes namuslu olmak zorunda değ�l 
m�d�r?” 

                                                Suç ve Ceza, Dostoyevsk�

GÖKÇE BAŞDURAN
“B�r hayat çok fazla kontrollü olduğu zaman, kontrol 
ed�lemeyecek kadar az hayat kalır.” 

ÖZLEM BARUT
“K�m olursan ol, ne yaparsan yap, bütün yüreğ�nle gerçekten 
b�r şey �sted�ğ�n zaman, 'Evren�n Ruhu'nda bu �stek oluşur. Bu 
sen�n yeryüzündek� özel görev�nd�r.”

NİL KORKMAZ  
" Zaten görülen ve görülmeyen bütün düşler, bu karanlığın ta 
kend�s� değ�l m�yd�? " 

İDİL ÖZDAMAR 
“Ben, onunla g�deceğ�m yolun uçuruma çıkmasına da razıyım. 
Uçurumlar da den�ze bakıyor sonuçta.”

ŞİRİN TOSUN
“Çok sevmek yetmez, müh�m olan güzel sevmek.”

PELİN DİŞ
“Daha genç ve kırılgan olduğum yaşlarda babam ömrüm 
boyunca aklımdan çıkmayacak b�r öğüt verm�şt� bana. 'B�r�n� 
eleşt�rmeye kalkıştığında” dem�şt�, “herkes�n sen�n 
ayrıcalıklarınla doğmadığını hatırla.' ” 

İLAYDA YILDIRIM
“Seç�mler�n� b�lgel�kle yap, çünkü �sted�ğ�n şey el�ne 
geçeb�l�r.” 

 

KARTAL ÖZBALKANLI
"Gerçek k�ş�l�ğ�m�z� yetenekler�m�z değ�l, yaptığımız seç�mler 
göster�r."

EREN KARCI
“Mahkeme toplumsal konumunuzun �y� ya da kötü oluşuna 
göre s�z� s�yaha ya da beyaza boyayacaktır.”

İLAYDA YILDIRIM
“İşte sırrım, çok bas�t. En �y� yüreğ�yle göreb�l�r �nsan. Gözler, 
asıl görülmes� gereken� göremez.”

DOĞA GÜVEREN
“Çok düşünmek, hareket�n önüne geçer. Oysa hayat, eylem� 
alkışlar fikr� değ�l…”

İşte, çok severek okuduğumuz kitaplardan yüreğimize dokunan sözler...



S on 10 yılın en büyük 
gel�şmeler�nden olan yapay 
zekânın yavaş yavaş 

hayatımızın �ç�ndek� her alana g�rmeye 
başladığını s�z de fark ett�n�z m�? 
Esk�den �nsanlara �ler�de s�z�n 
yapacağınız �şler�n çoğunu b�r robot 
yapacak desek muhtemelen 
�nanmazlardı. Fakat günümüzde yapay 
zekâ öyle �ler� b�r konuma gelm�ş 
durumda k�: Sağlıkta, eğ�t�mde, 
mühend�sl�kte, telefonlarımızda, 
evler�m�zde hatta bazı ülkeler�n 
marketler�nde yapay zekâyı görmek 
mümkün.

Ş �md� �se yapay zekânın 
kullanım alanlarını örneklerle 
b�raz daha ayrıntılı �nceleyel�m: 

Mesela, tıpta kullanılan MR ve BT g�b� 
�şlemlerde kullanılan mak�nelerdek� 
öğrenme kab�l�yet� yapay zekâ 
tarafından sağlanıyor ve kolayca bu 
b�lg�lere ulaşılab�l�yor. Aynı zamanda 
yapay zekâ sayes�nde amel�yatlarda 
doktorlara yardımcı olması açısından 

gel�şt�r�len ve yapay zekâ kullanan 
robotlar var, bunlar amel�yatlarda �nce 
�şler�n rahat b�r şek�lde yapılmasını 
sağlıyor ve doktorlara büyük ölçüde 
yardımcı oluyor. Ş�md� �se 
telefonlarımızdak� akıllı as�stanlara 
gelel�m, �şte bunlardan bazıları: Alexa , 
S�r� , Google As�stan. Bunlar ünlü 
firmaların oluşturduğu bazı yapay 
zekâ örnekler�. Pek�, yapay zekâ 
bunların neres�nde? Yapay zekâ 
aslında bu as�stanları oluşturan b�r 
bütün, onların günlük yaşamınızı ve 
rut�nler�n�z� öğrenme kab�l�yet� olsun, 
ya da b�r şey söyled�ğ�n�zde onu 
hemen yapmaları olsun bunların heps� 
onlara �şlenen yapay zekâ sayes�nde 
oluyor. 

 

S on olarak yapay zekânın �lg�nç 
b�r örneğ�n� daha göstermek 
�st�yorum. Günümüzdek� 

marketler eğer kas�yers�z olsa nasıl 
olurdu h�ç düşündünüz mü? Her şey� 
kend�n�z yapıyorsunuz ve sonra da h�ç 
sıra beklemeye gerek kalmadan alıp 
çıkıyorsunuz. Aslında bunun b�r 
örneğ� Amer�ka'nın New York 
eyalet�nde var, Amazon ş�rket�n�n 
kurduğu Amazon GO market�nde ne 
kas�yer var ne de çalışan. Sadece 
kameralar ve sensörler�n �zled�ğ� b�r 
yapay zekâ s�stem� var, yapay zekânın 
get�rd�ğ� öğrenme kab�l�yet� sayes�nde 
ne alırsanız sensörler ve kameralar 
bunu algılayıp hemen çevr�m �ç� 
çantanıza ekl�yor ve s�z de h�ç sıra 
beklemeye gerek kalmadan 
alışver�ş�n�z� yapıp çıkıyorsunuz. Çok 
�y� değ�l m�? İşte s�ze yapay zekânın 
gücü. 

7makale

Yiğit AKPINAR

Yapay Zekânın 
Günlük Yaşama 
Etkisi ve Kullanım 
Alanları
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Y azar Mustafa Kutlu'nun 
2000 yılında kaleme aldığı 
“Uzun Hikâye” eseri 

yazıldığı tarihten tam 12 yıl sonra 
beyaz perdeye uyarlanmıştır. Hikaye 
filme yansıtılırken bazı bölümler yer 
değiştirmiştir. Kitapta geçen bazı 
olaylar zaman olarak ileriye ya da 
geriye alınmıştır. Yönetmenin bu 
değişikliği yapmasındaki amaç 
olayları izleyiciye daha anlaşılır bir 
şekilde sunmaktır. Filmin akışını 
bozmayacak şekilde kitaptaki bazı 
isimler değiştirilmiştir. Örneğin; 
Mustafa'nın ilk aşkı olan kitaptaki 
adıyla Ayla filmde adı Feride olacak 
şekilde değiştirilmiştir. Büyük bir 
ayrıntı olmasa da benim filmi 

izlerken çok dikkatimi çekmiş ve 
filmi durdurup kitaptan yardım 
almam gerekmişti. 

G enel olarak �se filmde 
k�taba sadık kalınmış ve 
bazı sözler h�ç 

değ�şt�r�lmeden filmdek� oyuncular 
tarafından aktarılmıştır. 
Oyuncuların performansından 
bahsetmek gerek�rse oyun-cular 
duyguları karşı tarafa geç�rmekte 
çok başarılıydılar. Ana karakter ve 
aynı zamanda film�n ve k�tabın 
anlatıcısı olan Mustafa üç farklı 
oyuncu tarafından oynanmıştır. 
Özell�kle Mustafa'nın küçük-lüğünü 
canlandıran çocuk oyuncu, annes� ve 
babasının gel�ş�n� tren �stasyonunda 

beklerken ve annes�-n�n vefatını 
öğren�nce Mustafa'nın yaşadığı 
duyguları çok �y� yansıtmıştır. 
Mustafa'nın babası olan Al� Bey ve 
annes�n�n tanışma h�kayeler� filmde 
sank� b�r t�yatro yapılıyormuş g�b� 
canlandırılmış ve bence filme renk 
katmayı başarmıştır. 

M ustafa'nın annes�n�n  
filmde Al� Bey'�n 
kend�s�ne aldığı palto ve 

ayakkabıyı �ade etmes� k�tapta da 
bahsed�ld�ğ� üzere Mustafa'nın 
annes�n�n düşüncel� ve eş�n� çok 
seven b�r karakter olduğu gerçeğ�n� 
filme de başarılı b�r şek�lde 
yansıtmışlardır. F�lmdek� 
karakterler, h�kayedek� karakterlere 

KİTAPTAN FİLME ...  
UZUN HİKÂYE

Hayatta hepimizin bir hikâyesi 
olduğu gibi Mustafa'nın da bir 
hikâyesi vardı. Mustafa'nın 
yaşadıklarını okurken yer yer 
gülüp yer yer de hüzünlenebilirsiniz.  



Zeynep ENGÜR
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F �lmde k�tapta olan bazı 
h�kâyelere yer 
ver�lmem�ş ve yer 

ver�lmeyen h�kâyeler olmamış 
g�b� davranılmıştır. İstasyon 
şefin�n eş�n�n acıklı h�kâyes�ne 
filmde yer ver�lmem�şt�r. Bana 
göre yönetmen bu bölüme film� 
uzatmak �stemed�ğ�nden ve 
film�n daha �lg� çek�c� 
noktalarına odaklanmak 
�sted�ğ�nden yer vermem�şt�r ve 
yer vermemes� bence de film�n 
akışını bozmamak açısından 
düşüncel� b�r davranış 
olmuştur. 

K �tapta yer ver�len saka 
kuşu ve küpe ç�çeğ� 
g�b� öneml� detaylar 

atlanmamış ve filmde de 
kend�ler�ne yer bulmuşlardır.  
Yönetmen�n değ�şt�rd�ğ� en 
öneml� detay �se film�n sonudur. 
K�tabın sonunda Mustafa sevd�ğ� 
kız �le kaçıp güzel b�r hayat 
süreceğ�n� düşünürken sevd�ğ� 
kızın onu reddetmes� üzer�ne 
trene tek başına b�nm�ş, b�lmed�ğ� 
b�r yerde �nm�ş ve babasının oğlu 
olduğunu kend�ne kanıtlamıştır. 
F�lmde �se bu olay tamamen farklı 
yansıtılmıştır. Mustafa y�ne sevd�ğ� 
kız tarafından redded�lm�ş, 
hap�ste olan babasına z�yarete 
g�tt�kten sonra babasının 
söyled�kler�nden etk�lenerek 
şansını bu kez yüz yüze konuşarak 

denemeye karar verm�şt�r. 
Babasıyla görüştükten sonra kızı 
�kna etm�ş ve beraber trene 
b�nerek o köyden kaçmışlardır. 
Beraber g�tt�kler� yer �se 
Mustafa'nın annes� ve babasıyla 
çok mutlu seneler geç�rd�ğ� tren 
vagonu olmuştur. Bu tren 
vagonunda tamamen kend�ler�ne 
a�t olan uzun b�r h�kâye yazmaya 
b�rb�rler�ne söz verm�şlerd�r. 

B u h�kâyey� okurken ve 
�zlerken de aklıma 
takılan tek b�r soru 

vardı: Neden yazarın a�len�n 
yaşadığı yer olarak b�r apartman 
da�res� veya bahçel� b�r ev değ�l 
de, b�r tren vagonu seçt�ğ� 
sorusuydu bu. Bu soruya da 
cevabımı Mustafa Kutlu 
hakkında araştırma yaptıktan 
sonra verm�ş bulundum. Meğer 
Mustafa Kutlu'nun dem�r 
yollarına karşı özel b�r �lg�s� 
varmış ve trenler� de çok 
severm�ş. Yazar, k�tapta sam�m� 
ve �çten b�r d�l kullanmıştır. 
F�lmde de yazarın bu �çtenl�ğ� 
sey�rc�ye yansıtılmaya 
çalışılmıştır. K�tapta başından 
geçen olayları ben d�l�yle 
anlatmıştır başarılı yazarımız. 
H�kâye filme uyarlanırken de 
olaylar Mustafa'nın etrafında 
şek�llenm�ş ve olaylar bazen 
bölünerek anlatıcı olan 
başkarakter Mustafa olaylar 

hakkında b�lg�ler verm�şt�r. 

H em k�tabı hem de film� 
kend� alanlarında çok 
başarılı buldum ama 

filmde oyuncuların duyguları bu 
kadar etk�ley�c� yansıtması ve de 
film�n k�taptak�n�n aks�ne mutlu 
b�r sonla b�tmes� açısından da 
bakılırsa bana göre film� k�taptan 
daha etk�ley�c� olmuştur.
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T eknoloj� artık hayatımızın 
büyük b�r parçası ve her 
geçen gün daha da gel�ş�yor. 

Bununla b�rl�kte teknoloj�ye bağlı 
b�rçok sektör de bundan etk�len�yor. 
Bu sektörler�n en öneml�ler�nden b�r� 
de savunma ve havacılık sektörü. Son 
yıllarda çığır açacak gel�şmelere şah�t 
olmuş bu sektör, Türk�ye'de de bazı 
büyük projelere konu oluyor. Ben�m 
bu yazımda bahsetmek �sted�ğ�m �se, 
2018'den ber� pek çok başarıya ve �lke 
�mza atmış b�r mühend�sl�k har�kası: 
Akıncı.

A kıncı, Baykar Savunma 
tarafından hâlâ 
gel�şt�r�lmekte olan b�r 

SİHA.(S�lahlı İnsansız Hava Aracı) 
20 metre kanat açıklığına ve 12 
metre uzunluğa sah�p Akıncı, 
havada 24 saat kalab�lme 
kapas�tes�ne sah�p. 195 knot 
(360km/s) hıza ve 40.000 feete 
(yaklaşık 12.000 km) çıkab�len Akıncı, 
toplamda 5.5 tonluk müh�mmatla 
kalkış gerçekleşt�reb�l�yor. 450 beyg�r 
gücünde �k� tane motoru bulunuyor. 
B�rçok yerl� s�lah ve teknoloj�yle 
donatılmış bu araç, Türk�ye savunma 
sektöründe b�r çığır açacakmış g�b� 
duruyor. Bu �nsansız hava aracının 
yapımında 7 mühend�sl�k dalı ve 
yüzlerce k�ş� koord�ne b�r şek�lde 
çalışıyor.

T ab�� bu projeden bu kadar 
konuşup projen�n başındak� 
k�ş�den bahsetmemek 

olmaz. Akıncı'nın tekn�k müdürü ve 
projen�n yönet�c�s� Selçuk Bayraktar. 
Kend�s� 1979 yılında İstanbul'un 
Sarıyer �lçes�nde doğmasına rağmen, 
aslen Trabzonludur. Kend�s� İstanbul 
Tekn�k Ün�vers�tes�nde Elektron�k ve 
Haberleşme Mühend�sl�ğ� okurken, 
Pennsylvan�a Üniversitesinde staj

AKINCI’NIN
HİKAYESİ

<
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yapmaya başladı. Burada �nsansız 
uçaklar üzer�ne yüksek l�sans 
yaptıktan sonra MIT'de y�ne 
�nsansız hava araçları üzer�ne 
�k�nc� b�r yüksek l�sans yaptı. 
2007'de Türk�ye'ye döndükten 
sonra Baykar Savunma'nın tekn�k 
müdürü ve Türk�ye Teknoloj� 
Takımı Vakfı'nın kurucularından 
b�r� ve başkanı oldu. Şu anda her 
sene gençler� bu yönde teşv�k 
etmek �ç�n TEKNOFEST 
etk�nl�kler�n� düzenl�yor.

A kıncının tar�h�ne bakacak 
olursak, Haz�ran 2019'da 
Savunma Bakanlığı'nın 

onayına sunulan projen�n motor 
test� Eylül 2019'da tamamlandı. 
Kasım 2019'da �se uçağın taks� test� 
tamamlandı. En n�hayet�nde, pek 
çok zorluğun, aksaklığın ve engel�n 
ardından Akıncının �lk uçuşu 6 
Aralık 2019'da başarılı b�r şek�lde 
gerçekleşt�. Şu anda 3 tane 
protot�p� bulunan ve ser� üret�me 
geç�r�lm�ş durumda olan Akıncının 
2021 ortalarına doğru Türk�ye 

semalarında göreve başlaması 
planlanıyor. Yılların çalışması ve 
durmak b�lmeden çalışan yüzlerce 
k�ş�n�n emekler� sonunda, b�r 
teknoloj� ve mühend�sl�k har�kası 
olan Akıncı, Türk�ye havacılık 
sektöründe yen� b�r serüven�n 
başlangıcı n�tel�ğ�nde. Selçuk 
Bayraktar, bu g�b� �nsansız hava 
araçlarının ve başka projeler�n de 
gelecekte b�z� bekled�ğ�n� söylüyor.

Kartal ÖZBALKANLI
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Lena YILMAZ

DOĞA 
SEVGİSİ
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MEDYA

�lmore G�rls 2000 yılında G yayına başlayan ve yed� yıl 
boyunca devam eden dram 

türünde b�r Amer�kan d�z�s�. Ayrıca 
2016 yılında b�r sezonluk “G�lmore 
G�rls: A Year In L�fe” �s�ml� devam 
d�z�s� yayımlanmıştır. D�z�de 2000'l� 
yıllarda Amer�ka'nın Stars Hollow 
adlı küçük b�r kasabasında yaşayan 
bekâr b�r anne ve kızının hayatı 
anlatılıyor. Lorela� 30'lu yaşlarda 
genç b�r anne. Zeng�n b�r a�len�n tek 
çocuğu �ken b�rden bekâr ve parasız 
b�r anne olmak zorunda kalmış güçlü 
b�r kadın. D�z�, Lorela�'ın kızı olan 
Rory l�se çağında �ken başlıyor. 
Lorela�, kızını tek başına büyütürken 
b�r yandan kızına düzgün b�r örnek 
olmaya çalışıyor, b�r yandan da kend� 
özel hayatındak� ve madd� 
durumundak� zorluklarla boğuşuyor. 

“Gilmore Girls” 
Dizisi Hakkinda
Bilmek Isteyecekleriniz

.
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Rory ve annes� Lorela�'ın �l�şk�s� çoğu 
annen�n kızıyla sah�p olmak �sted�ğ� 
sevg� dolu ve sam�m� b�r �l�şk�. 
Zorluklarla geçen yılların ardından 
h�kâyen�n sonunda Rory, 32 yaşında Yale 
mezunu b�r gazetec� olarak karşımıza 
çıkıyor.
D�z�n�n ana karakterler� Lorela� ve Rory 
olmakla b�rl�kte, dış görünüşler� ve 
k�ş�l�kler� farklı pek çok yardımcı 
karakter h�kâyen�n �ç�nde yer alıyor. Bu 
kadar karakterden mutlaka b�r veya 
b�rkaçını kend�n�ze d�ğerler�nden daha 
yakın bulmanız, benzetmen�z çok kolay. 
Bu da d�z�y� �zlerken merakınızı ve 
�steğ�n�z� arttırıyor. Bu çeş�tl�l�k hem 

eğlencel� hem de düşündürücü 
olab�l�yor. Aynı zamanda �zley�c�n�n 
farklılıklara açık ve önyargısız b�r k�ş� 
olmasına katkıda bulunuyor.
D�z� a�le ya da arkadaşlarla �zlemek �ç�n 
uygun, güzel, eğlencel� ve sam�m� b�r 
d�z�. D�z� b�rçok filme, d�z�ye, yazarlara, 
dönem�n s�yasal ve sosyal olaylarına 
göndermeler yaptığı �ç�n d�z�y� �zlerken 
aslında genel kültürünüzü de arttırıyor. 
Fakat bu aynı zamanda �zleyen k�ş�ye 
çok uzak b�r konudan bahsed�ld�ğ� 
durumlarda konunun anlaşılmasını 
zorlaştırması açısından da büyük b�r 
dezavantaj oluşturuyor. D�z�n�n çok 
uzun sürmes� de d�ğer b�r dezavantajı. 

Çok uzun süre aynı konunun �şlenmes� 
neden�yle zaman zaman bazı 
�zley�c�ler�n �lg�s� azalab�l�r, d�z� sıkıcı 
gelmeye başlayab�l�r ve tak�b� 
güçleşt�reb�l�r. Ben�m �ç�n en büyük 
hayal kırıklığı �se d�z�n�n hayaller�mdek� 
sona h�ç benzemeyen ve tatm�n etmeyen 
b�r şek�lde b�tmes� oldu. D�z� b�tt� ama 
ardında �zleyenler�n kafasında b�rçok 
soru �şaret� de bıraktı.
Sevg�, arkadaşlık, a�le ve hayatın 
zorluklarını konu alan güzel, sürükley�c� 
b�r d�z� �zlemek �steyen, vakt� bol olan 
gençlere ve yet�şk�nlere tavs�ye 
edeb�leceğ�m b�r d�z�. 

Elif TUNCEL
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BİR MÜZİK DEHASI

Paganini tarihin en büyük keman 
virtüözlerinden biri olarak tanınmış hatta 
o kadar güzel çalıyormuş ki insanlar bu 
sesin kemandan çıkıtığına inanamıyormuş. 
Halk arasında, bu güzel sesleri çıkarmak 
için ruhunu şeytana sattığı söylentileri yayılmış 
ve “Şeytanın Oğlu” lakabını almıştır. 

Niccolo Paganini

�ccolo Pagan�n�, 27 Ek�m N 1782'de İtalya'nın Cenova 
kent�nde yoksul b�r a�len�n 

çocuğu olarak dünyaya gelm�şt�r. 
Babası Anton�o Pagan�n�, annes� 
Teressa Pagan�n�'d�r. Amatör b�r 
müz�syen olan ve t�caret yaparak 
a�les�n� geç�nd�ren Anton�o oğlu 
N�ccola'ya 5 yaşında mandol�n 
çalmayı öğretm�şt�r. Yed� yaşında 
kemanda ustalaşan N�ccolo daha 
sek�z yaşındayken kend� bestelerini
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yazıp çalmaya başlamıştır. Oğlunun 
bu denl� hızlı �lerley�ş�n� gören 
Anton�o onu profesyonel ellere tesl�m 
etmek gerekt�ğ�n� anlamış ve oğlunu 
t�yatro orkestra kemancısı G�ovann� 
Servetto �le profesyonel keman 
eğ�t�m�ne başlatmış, �k� yıl sonra �se 
sıra dışı tarzı sayes�nde yaşadığı yerde 
yavaş yavaş ünlenmeye başlamıştır. O 
zamanlar Cenova'nın en �y� kemancısı 
sayılan Costa'dan ders almaya 
başlamıştır. Altı ay devam eden bu 
derslerde Costa, Pagan�n�'y� gar�p yay 
çek�ş�nden vazgeç�remem�şt�r. 

N apolyon ordularının 
1790'larda Cenova'yı �şgal 
etmes� sonucu Pagan�n�'n�n 

babası �şs�z kalmış ve daha da 
yoksulluk çekmeye başlamışlardır. Bu 
sıkıntıyı g�dermek üzere Pagan�n� 
1795'te �lk konser�n� verm�ş ve a�len�n 
ekonom�k geç�ms�zl�ğ�n� b�r tık olsun 
düzeltm�şt�r. Costa'dan sonra 
Pagan�n�, Allesandro Rolla �le keman, 
Gaspare Gh�rett� �le kompoz�syon 
dersler�ne devam etm�ş, bu sırada 24 
füg bestelem�şt�r. Pagan�n� 1796 yılının 
sonunda Cenova'ya döndüğünde, 
artık başarılı b�r bestec� olmuştur. 
Pagan�n�, 1797'de Parma'dan ayrılmış 
ve babasıyla �lk profesyonel turnes�ne 
çıkmıştır. Turnes� b�tt�kten sonra 
yaptığı b�r anlaşma üzer�ne Leghom'a 
gelm�ş tüccarından                                                                                
Guarner�us yapımı kemanı ödünç 
almıştır.  Orada verd�ğ�                                                                                 

konserden sonra kemanı sah�b�ne 
�ade etmek �stem�şt�r                                                                              
ama gerçek b�r müz�k sever olan bu 
k�ş� kemanın Pagan�n�'de                                                                      
kalmasına ısrar etm�şt�r. Sonrak� 
yıllarda ses, �şç�l�k                                                                                                                     
g�b� özell�kler� neden�yle çok özel, 
benzer� olmayan, üstün ve                                                                       
mükemmel olduğu söylenen 
Strad�var�us b�r keman ed�nmes�ne                                                                
rağmen Guarner�us kemanını en 
değerl� kemanı olarak tanıtmıştır. 

P agan�n� tar�h�n en büyük 
keman v�rtüözler�nden b�r� 
olarak tanınmış hatta o kadar 

güzel çalıyormuş k� �nsanlar bu ses�n 
kemandan çıkıtığına �nanamıyormuş. 
Halk arasında, bu güzel sesler� 
çıkarmak �ç�n ruhunu şeytana sattığı 

söylent�ler� yayılmış ve “Şeytanın 
Oğlu” lakabını almıştır. Ayrıca kemana 
düşkün olduğu kadar kumara da 
düşkünmüş. Şöhrete kavuştuktan 
sonra çok fazla para kazanıp 
kazandığı paralarla kumar oynamaya 
başlamıştır. 1840 yılında , �nz�vaya 
çek�ld�ğ� N�ce'te yaşama veda etm�şt�r. 
Vas�yet�nde, bütün mal varlığını 
oğluna bırakmıştır.Şeytan olduğuna 
da�r r�vayetler sebeb�yle ve ölmeden 
önce günah çıkartmayı 
reddett�ğ�nden dolayı, k�l�se onun 
kutsal topraklara gömülmes�n� 
reddetm�şt�r. Ancak beş yıl sonra 
Papa'dan alınan özel b�r �z�nle V�lla 
Ga�ona'dak� k�l�se mezarlığına 
gömülmüştür.Daha fazlasını merak 
edenler �ç�n �se 2013'te “Şeytanın 
Kemancısı” adlı film� yayınlanmıştır.

Paganini’nin Cenova’da 
sergilenen kemani.

Arda ÖZTÜRK
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Aşağıdaki soruların yanıtlarını yukarıda bulunan bulmacada soru numaralarına dikkat 
ederek ilgili kutucuklara yerleştiriniz. 
(Not: Eğer yanıt iki kelime ise kelimelerin arasında boşluk bırakmayınız.)
1. Tanzimat I. Dönem' de mekân olarak neresi seçilmiştir?
2. Maupassant tarzı hikâyenin diğer adı nedir?
3. 11. ve 13. yüzyıl arasında kaleme alınan Kutadgu Bilig, Divan-ü Lügat-it Türk, 
Atabetü'l Hakayık ve Divan-ı Hikmet adlı eserler hangi dönemin eserleridir?
4. Söyleyeni bilinmeyen ürünlerin oluşturduğu edebiyat geleneğine ne denir?
5. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nın diğer adı nedir?
6. Milli Edebiyat Dönemi'nde mekân neresi seçilmiştir?
7. Gazel gibi Araplardan alınan bir nazım şeklidir, bir kişiye kasten yazılan şiirlere ne 
denir?
8. Toy, şölen adı verilen kurban törenleri ile ……….. adı verilen av törenlerinde 
söylenmiştir.
9. İslamiyet'ten önceki edebiyat döneminde ölen kişinin ardından yuğ törenlerinde 
ne söylenir? 
10. Halk Edebiyatındaki “mâni” nazım şekline benzeyen, 14. yüzyıl şairlerinden 

Kadı Burhaneddin hangi türün kurucusu sayılır?
11. Halk şiirinde genellikle kullanılan uyak nedir?
12. İslamiyet'ten önceki edebiyat döneminde atasözlerine ne denir?  
13. ……….. adı verilen eski Türklere özgü bir saz eşliğinde söylenir.
14. Halk şiirinde yaygın olarak kullanılan nazım şeklidir, koşmaya benzeyen, kendine 
özgü ezgisiyle koşmadan ayrılan Aşık Edebiyatı nazım şekli nedir? 
15. İslamiyet öncesi kültür ve İslami kültür ve özellikleri iç içe eserlerin yansıtıldığı 
döneme ne denir?
16. Ömer Seyfettin ve Ali Canip'in çıkarttığı hangi dergi sade dil hareketinin öncüsü 
olmuştur?
17. Tanzimat II. Dönemi'nde yetişen yazarlar hangi akımın etkisiyle daha gerçekçi 
gözlemler yapmışlardır?
18. Divan Edebiyatında şarkı türünün en önemli temsilcisi kimdir?
19. Divan Edebiyatında şarkı türünde son beyitte genellikle şairler kendi 
…………… söylerler.
20.Halk Edebiyatındaki türkünün Divan Edebiyatı dönemindeki karşılığı nedir?
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K angal köpekler� esk� çağlardan 
�t�baren Türkler�n yet�şt�rd�ğ� b�r 
köpek türüdür. Kangal köpekler� 

�r� boyutludur ve aynı zamanda tüm köpek 
türler� arasında en güçlü çene gücüne 
sah�pt�r.

K angal köpekler�n�n köken� çok 
esk�ye dayanır. Kangal 
köpekler�n�n Türk göçler� sırasında 

Türk�stan'dan Anadolu'ya get�r�ld�ğ� 
düşünülmekted�r. Kangal köpekler� 
�s�mler�n� S�vas'ın Kangal �lçes�nden alırlar 
ve Kangal köpekler�ne S�vas Kangalı da den�r. 
Kangal köpekler�n�n en öneml� 
özell�kler�nden b�r� sah�pler�ne duydukları 
sadakatt�r. Sah�pler�ne çok sadık oldukları ve 
onları sevd�kler� �ç�n sah�pler�n�n a�leler�ne 
zarar vermez ve onlar �ç�n tehl�ke olmazlar. 
Kangalların boyutları genel olarak 72- 86 cm' 
d�r ama b�rkaç cm'l�k fark olab�l�r. K�loları �se 
erkek Kangallar �ç�n 50 kg' dan 66 kg'a, d�ş� 
Kangallar �ç�n 41 kg'dan 54 kg'a kadardır. 
Kangallar genelde çoban köpeğ� olarak 
sınıflandırılır ama tanım olarak bekç� 

köpekler�ne daha çok uyarlar.

K angallar sak�n hayvanlardır ve 
görevler�n� çok c�dd�ye alırlar ama 
yanı zamanda tanıdıklarına ve 

sevd�kler�ne yakın ve arkadaşça davranırlar. 
Görevler�n� yaparken efekt�f olarak 
korudukları hayvanların heps�n� 
göreb�lecekler� b�r yere çıkarlar ve tehl�ke 
sezd�kler�nde korudukları hayvanları 
toplanmalarına haber ver�rler. Hayvanlar 
arkasına geçt�ğ�nde sezd�ğ� tehl�ken�n oraya 
g�der. B�r kurt �le karşılaştığında Kangal 
genel olarak kurdu korkutmaya çalışır ve 
bazen başarılı olur. Başarılı olmadığı 
zamanlar �se kurt �le dövüşmekten 
çek�nmez. Kurtları öldüreb�len Kangallara 
“Kurtçul Kangal” den�r.

Kangal Köpeği
SEVİMLİ DOSTLARIMIZ
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angallar büyük köpeklerd�r ve K güçlülerd�r. Tüy renkler� boz, 
gr�ms� ve sarımsı 

kahvereng�d�r. Yüzler�nde maskeye 
benzeyen s�yah kısımlar vardır. 
Kangallar dövüşte çok güçlü 
köpeklerd�r. Aynı boyutta olan d�ğer 
köpeklerle aynı fiz�ksel güçte olmalarına 
rağmen onlara göre daha hızlılardır ve 
çene kuvvetler� daha baskındır. Genel 
olarak kurtları uzaklaştırmak �ç�n 
kullanılmaktadır ve aynı zamanda 
Afr�ka'da hayvan sürüler�n� ç�talardan 
korumak �ç�n kullanılmaktadırlar.

Arda ÇAĞRICI
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Y aşam, şüphes�z hep�m�z�n 
katkıda bulunduğu b�r 
süreçt�r. Ş��rlere, şarkılara, 

b�l�msel araştırmalara, felsefi 
tartışmalara ve sayamadığımız daha 
n�ce yazı türler�ne �lham kaynağı 
olmuştur. Gözler�m�z� �lk açışımızdan 
son yumduğumuz ana kadar farkında 
olarak ya da olmayarak 
gerçekleşt�rd�ğ�m�z bu eylem ne 
anlama gel�r d�ye sorarsak karşımıza 
bol ter�ml� tanımlar çıkar. Örneğ�n, 
sözlükte canlılığını sürdürmek olarak 
açıklanırken b�l�m ” B�yoloj�k süreç 
gösteren organ�zmaların ortak 

özell�ğ�d�r.” der. Kel�men�n köküne 
�n�ld�ğ�nde �se anlamının yaş 
almaktan geld�ğ�n� göreb�l�r�z. 
Öyleyse, daha uzun yıllar yaşayan mı 
daha çok yaşamış olur yoksa yaşamın 
�ç�m�z� nasıl doldurduğuna göre m� 
değ�ş�r yaşamak!? Bu soruya farklı 
örnekler üzer�nden b�rçok yanıt 
ver�leb�l�r. Mesela upuzun ve sürekl� 
aynı şeylerden bahseden b�r 
yazıdansa kısa ve b�rçok olayla 
renklend�r�lm�ş b�r yazı b�ze daha 
key�fl� daha dolu geç�r�lm�ş b�r zaman 
d�l�m� sunab�l�r. Aslına bakılırsa 
yaşam ded�ğ�m�z şey de kend� 

h�kâyeler�m�z� yazdığımız b�r süreç 
değ�l m�d�r? Öneml� olan 
h�kâyeler�m�z�n uzunluğu değ�l 
çeş�tl�l�ğ� ve çokluğu olmalıdır. 
Edeb�yatçılar bu kavramı çok daha 
farklı açılardan ele alır. Örneğ�n; 
N�etzsche'ye göre acı çekmek �ken 
Hayyam'a göre b�r düş ve b�rkaç 
görüntü, D�ckens'a göre kaynakla 
b�rb�r�ne tutturulmuş ayrılık 
halkalarından b�r z�nc�r, Gonçarov'a 
göre �se yaşama gayes�n�n ta 
kend�s�d�r yaşamak. Tüm bu 
düşüncelerden ulaştığımız sonuç, 
yaşamın herkes �ç�n ortak olmasına  

Yaşamak
Aslına bakılırsa yaşam dediğimiz şey 
de kendi hikâyelerimizi yazdığımız bir 
süreç değil midir? Önemli olan 
hikâyelerimizin uzunluğu değil 
çeşitliliği ve çokluğu olmalıdır. 
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rağmen b�r o kadar da öznel b�r 
kavram olduğudur. Pek�, bunun neden� 
nasıl yaşadığımız mıdır, yaşama hang� 
pencereden baktığımız mıdır? 
Yaşadığımız çevren�n ve şartların 
düşünceler�m�z üzer�ndek� etk�s� 
yadsınamaz ancak b�r �nsan en �y� 
şartlarda yaşamış olsa b�le kafasının 
�ç�nde kurduğu dünya çölden �baretse 
o k�ş� �ç�n yaşamak yalnızca suya 
ulaşma derd�d�r. Hayatın çoğu yer�nde 
buna benzer örneklere rastlayab�l�r�z. 
Somut dünyanın n�metler�nden 
yararlanamamış b�rçok �nsan; 
yaşamaya düşünce dünyasını 

zeng�nleşt�rd�ğ� ölçüde daha dolu, daha 
renkl� anlamlar yükleyeb�l�r. 
Madd�yatta yaşanan zeng�nl�k veya 
yoksulluk k�ş�n�n hayal dünyası 
üzer�nde b�r etk� kuramaz. İnsan her 
an, her yerde hayatının sayfaları �ç�n 
gerekl� renkler� bulab�l�r. Ancak 
b�l�nd�ğ� üzere bulmak �ç�n öncel�kle 
aramak gerek�r. Hayatta genell�kle 
kend� seç�mler�m�z�n sonuçlarını 
yaşarız.  Elbette dış etkenler de 
yönlend�r�r. Doğduğumuz andan 
�t�baren rolümüzü b�lmeden sözler�n� 
ezberlemed�ğ�m�z b�r oyunun 

o rtasında buluruz 
kend�m�z�. Şanslıysak 
kostüm �le dekorlar zeng�n, 

sahne konforlu olab�l�yor. Ama bütçe 
kısıtlıysa eldek�yle yet�nmek 
durumunda kalıyoruz. İlk zamanlarda 
sahne ve kostüm kısıtlı da olsa b�z 
rolümüzün hakkını ver�rsek gel�yor 
sey�rc�n�n alkışıyla ödülümüz. 
Oyunun mutlu veya mutsuz sona 
ermes� değ�şt�rmez hak ed�len 
alkışların değer�n�. 

Umay Dora BAYDAR
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T ürkçeye Yıldız 
Savaşları olarak 
çevr�len 7'den 70'e 

herkes�n adını duyduğu namı 
d�ğer Star Wars, �lk kez 25 
Mayıs 1977'de yayımlanmıştır. 
Ser� kronoloj�k olarak değ�l 
günümüzden geçm�şe 
şekl�nde yayımlanmıştır. 
Yayımlanan �lk üç film 
günümüzü, 16 yıllık b�r 
aradan sonra yayımlanan üç 
film �se geçm�ş� 
anlatmaktadır. Yan� ser� 4, 5, 
6, 1, 2, 3 d�ye yayımlanmış 
demek yanlış olmaz. Ser�n�n 
geçm�ş kısmında kötüler�n 
neden ve nasıl kötü 
olduğunu, �y� ve kötü gücün 
nasıl ortaya çıktığını 
öğren�yoruz.

star wars iii
sith’in intikami
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B u yazıda s�zlere yayımlanan 
altıncı fakat kronoloj�k 
olarak üçüncü olan filmden 

bahsedeceğ�m. F�lm 2005 yılında 
yayımlanmıştır ve süres� 140 
dak�kadır. Senar�st ve yönetmen� 
George Lucas'tır. F�lmde gücün �y� 
tarafında olan Anak�n Skywalker'ın 
eş�n� kurtarmak �ç�n yavaş yavaş 
önceden saygı duyduğu Jed�'lere ve 
kurallara sırtını dönmes� ve Güç'ün 
karanlık tarafına geçmes� 
anlatılmaktadır. Daha öncek� 
filmlerde olduğu g�b� bu filmde de �y� 
b�r kurgu ve hayal gücü göze 
çarpıyor. F�lmdek� g�ys�ler, 
makyajlar, yaratıklar, gezegenler ve 
daha b�rçok unsur der�n b�r hayal 
gücünün ürünü olduğunu �zley�c�lere 
h�ssett�r�yor. 

H er filmde olduğu g�b� bu 
filmde de konunun ve ana 
temanın altında yatan b�r 

felsefe var. Özell�kle Star Wars 
ser�s�n�n her film�nde b�r felsefe, b�r 
�mge d�kkat çek�yor: Güç. F�lm� 
�zlemeyen b�r� �ç�n gücü tanımlamam 
gerek�rse sadece bell� k�ş�ler�n 
h�ssett�ğ� ve kontrol edeb�ld�ğ� b�r tür 
enerj�. Kontrol edeb�len k�ş�lere de 
Jed� den�yor. Ser�n�n bütün 
filmler�nde gücü kullanan ama bunu 
farklı amaçlar uğruna kullanan �k� 
tarafın çatışması var. Aslında bu güç 
kavramı normal hayatımızı nasıl 
şek�llend�rd�ğ�m�z�, yaptığımız 
seç�mler�n ve aldığımız kararların 
b�z� gücün �y� veya kötü tarafına 
yönlend�receğ�n� s�mgel�yor. Tab�� 
bunu ancak filme felsefi açıdan 

bakarsak göreb�l�yoruz. Bu felsefen�n 
en der�n h�ssed�ld�ğ� film de bu 
aslında. 

A na kahramanımız Anak�n 
herkesten çok sevd�ğ� 
eş�n�n doğum sırasında 

öleceğ�n� rüyasında görünce eş�n� 
ölümden kurtarmak �ç�n yollar 
aramaya başlar ve bu arayış �ç�nde 
farkında olmadan �y� taraftan kötü 
tarafa geç�ş yapar. Yayımlanan �lk üç 
filmdek� kötü karakter�m�z�n doğuşu 
böyled�r aslında. Eş�n� kurtarmaya 
çalışırken seç�mler�n� �y� yapmayıp 
kötü tarafa geçen Darth Vader oluyor. 
Joker film� de bu film g�b� deneb�l�r 
aslında.Çok sev�lmeyen kötü 
karakter�n neden ve n�ç�n böyle 
olduğunu göster�yor �k� film de. 
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F �lmde �y� ve kötünün b�rb�r� 
�ç�ndek� çatışması tek b�r k�ş� 
üzer�nden o kadar �y� göster�lm�ş 

k� Anak�n'e (Dart Vader) üzülmel� m� yoksa 
yaptığı hatalardan dolayı kırılmalı mı 
�nsan b�lem�yor. F�lm�n sonunda acaba 
b�l�m kurgu film� m� yoksa dram film� m� 
�zled�m d�ye düşüneb�l�rs�n�z. F�lmdek� 
oyuncuların �şler�n� layıkıyla yer�ne 
get�rmes� ve b�ze duygularını 
h�ssett�reb�lmeler� bu �k�lem� yaşamamıza 
neden oluyor. Oyuncular, çoğu genç 
olmasına rağmen, karakter�n yaşadığı 
mutluluğu, end�şey� ve hüznü olduğu g�b� 
sey�rc�ye aktarab�lm�şler.

H enüz ser�y� �zlemed�ysen�z 
filmler� yayımlanma 
tar�hler�ne göre �zlemen�z� 

tavs�ye eder�m. Böylece geçm�şte yaşanıp 
günümüz filmler�ne etk� eden olaylar 
hakkında önceden b�lg� sah�b� olmazsınız. 
B�l�m kurgu filmler�n� sevmeyenler�n de 
Star Wars ser�s�ne b�r şans vermeler�n� 
tavs�ye eder�m. 

 
                                                                                                
Güç sen�nle olsun! (May the force be 
w�th you.)

Nilsu AKGÜNER
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nsanlar yapay zekânın geleceğ� İ konusunda tartışırken yapay zekâ 
hızla gel�ş�yor. Yapay zekanın 

tehl�kel� ve faydalı olab�lecek b�rçok yönü 
var. K�m�ler�n�n bakış açısına göre yapay 
zeka �nsanlar �ç�n çok zararlı ve �nsanlığın 
sonunu get�recek. Bazı �nsanlar �se yapay 
zekanın �nsanlara faydalı olab�leceğ�n� 
söylüyor. Mark Zuckerberk (Facebook'un 
kurucusu) yapay zekayı desteklerken Elon 
Musk (Tesla ve SpaceX'�n kurucusu) yapay 
zeka �le �lg�l� end�şeler�n�n olduğunu 
bel�rt�yor.

apay zekânın �nsanlara faydalı Y olduğu ve olacağı çok fazla alan 
var. Mesela yapay zeka kullanan 

arabalar. Bu arabalarda kaza r�sk� normal 
arabalara göre çok daha az çünkü bu 
arabalar üzer�ndek� hareket sensörler� 
sayes�nde önünü, arkasını, sağını, solunu 
kısacası her tarafını aynı anda kontrol 
edeb�l�yor, böylece herhang� b�r kaza 
anında sürücü olayı anlamadan araba 
durmuş ya da gerekl� manevrayı yapmış 
oluyor. Bu arabaların başka b�r güzel yanı 

�se sürücüye gerek duymamaları. S�z 
arkanıza yaslanıp otururken araba kend� 
kend�n� sürüyor. Har�ka b�r uygulama 
değ�l m�? Bunun aynı şek�lde uçaklara, 
hel�kopterlere, gem�lere ve 
motors�kletlere de uygulanması 
planlanıyor. Yapay zekanın faydaları bu 
kadarla sınırlı değ�l. Yapay zeka kullanan 
robotlar üreteb�l�rsek savaşlarda �nsanlar 
yer�ne robotlar savaşır. Aynı şek�lde yapay 
zekâ kullanan savaş uçakları ve füzeler de 
olab�l�r. Yapay zekâ kullanan roketlerle 
farklı gezegenlere g�tmek �ç�n yapılan ve 
aylar süren hesaplamaları belk� b�r saatte 
yapab�leceğ�z.

apay zekânın zararları Y düşündüğünüzden çok daha 
büyük olab�l�r. Bu konu hakkında 

b�rçok senaryo var. Bence en kötü senaryo 
b�r yapay zekanın �rade sah�b� olması. 
Örneğ�n Marsa g�decek b�r roket�n 
gel�şm�ş yapay zekası �rade sah�b� olursa 
amacından tamamen saparak başka b�r 
ülkeye savaş açab�l�r. Yapay zeka kullanan 
savaş uçakları �nsanlığın sonunu get�rmek 

�steyeb�l�r. Ülken�n s�ber güvenl�ğ�n� 
sağlayan b�r yapay zeka ülkey� ele 
geç�reb�l�r. B�lg�sayar oyunlarında 
oyunculara karşı oynamak �ç�n 
görevlend�r�lm�ş b�r yapay zeka k�ş�ye özel 
b�lg�sayar v�rüsü tasarlayıp bu v�rüsü 
oyuncuların b�lg�sayarlarına 
bulaştırab�l�r. Ayrıca b�r s�ber saldırı 
yapıldığında bu saldırının �nsan 
tarafından mı yoksa b�r yapay zeka 
tarafından mı gerçekleşt�r�ld�ğ�n� 
b�lemey�z.

onuç olarak yapay zekanın hem S artıları hem de eks�ler� var. Her 
şey bakış açınız �le �lg�l�. Bence 

yapay zekanın zararından çok yararı var. 
Kontrollü b�r şek�lde gel�şt�r�l�rse yapay 
zekanın �nsanlara zarar vermeyeceğ�n� 
aks� takt�rde �nsanlığa yararının olacağını, 
hastalıklara, savaşlara, küresel ısınmaya, 
çözüm olacağını düşünüyorum

Eren KARCI

YAPAY ZEKA 

FAYDALI MI,, 

TEHLIKELI MI??

<
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en s�ze b�r k�tap tanıtmak B �st�yorum. Tanıtacağım k�tabın 
�sm� L�ste. Bu k�tabı sanırım b�r 

ya da b�r buçuk sene önce okudum. K�tap 
Ark Şehr�'n� ve Ark şehr�nde yaşayan 
Letta'nın maceralarını ve d�ren�ş�n� 
anlatıyor. K�tabın konusu �se dünya b�r 
selle yerle b�r olmuş ve tek güvenl� yer Ark 
Şehr� kalmış. Ve buradak� yönet�c� ve 
pol�sler sel�n gelmes�n�n neden�n�n çok 
konuşulması ve çok fazla kel�me kullanımı 
olduğunu düşünmüşler ve Ark Şehr�'ne 
500 kel�me sınırı get�rm�şler. Hatta bu 
şeh�rde özgürlük ve müz�k demek, şarkı 
söyley�p müz�k alet� çalmak b�le yasak. 
Eğer 500 kel�men�n �ç�nde olmayan b�r 
kel�mey� veya kel�meler� b�rden fazla kez 
kullanırsanız s�z� Ark Şehr�'n�n dışına 
güvenl� olmayan bölgeye atıyorlar. Bu 
onlar �ç�n b�r nev� �dam. Fakat bu kurala 
uymayan bazı k�ş�ler var. Bu k�ş�lere 
kel�me ustası den�yor ve bu kel�me 
ustaları, kullanılab�len kel�meler� yazıp 
�nsanlara dağıtmak, kel�me 
değ�ş�kl�kler�nde kel�me l�stes�n� tekrar 
düzenlemek ve yasaklı kel�meler� 
b�r�kt�rmekle görevl�ler ve 500 kel�me 
konuşmak �le sınırlı değ�ller. 

Patricia
Forde

LİSTE
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etta �se Ark Şehr�'ndek� kel�me L ustasının çırağı olarak kel�me 
ustasıyla beraber b�r dükkânda 

yaşıyor ve var olan bütün kel�meler� yazıp 
okuyab�lme ayrıcalığına sah�p. Fakat b�r 
gün onunla yaşayan kel�me ustası göreve 
g�d�yor ve b�r daha gelm�yor, ortadan 
kayboluyor. Letta da dâh�l herkes kel�me 
ustasının hâlâ görevde olduğunu 
düşündüğü b�r gün Letta Ark Şehr�'nden 
atılmış fakat yasaklanan bütün kel�meler� 
b�len b�r gençle tanışıyor. Tanıştıktan b�r 
süre sonra �se kel�me ustasının kaybolduğu 
ortaya çıkıyor ve yönet�c�ler Letta'ya gel�p 
yen� kel�me ustasının o olduğunu ve 
l�stedek� kel�meler� daha da azaltmasını 
söyley�nce Letta bu durumu durdurmak 
�ç�n o yabancıdan yardım alması gerek�yor 
ve böylece kel�meler� ger� get�rme ve 

kel�me ustasını arama maceraları başlıyor. 
�tap 368 sayfa ve bence herkes K tarafından kolaylıkla 
anlaşılab�lecek b�r k�tap. Bu 

k�tabı okurken h�ç sıkılmamıştım ve k�tabı 
sevm�şt�m. K�tabın her bölümünün başında 
b�r kel�me yer alması ve l�sten�n �ç�nde 
olup olmadığını göstermes� de hoşuma 
g�tm�şt�. Böylece hang� kel�meler� kullanıp 
kullanamadıklarını düşünerek empat� 
kurmaya çalışmıştım. K�tabın �ç�ndek� 
karakterler, macera, arkadaşlıklar da 
gerçekten güzeld� ve karakterler� de 
gerçekten sevm�şt�m. Bence bu k�tap b�ze 
rahat b�r şek�lde konuşmamızın ve 
kel�meler�n ne kadar öneml� olduğunu, 
bunların özgürlüğümüzü yansıttığını 
anlatmaya çalışıyor. Çünkü k�tapta b�r 
cümle kurarken b�le tam b�r cümle 

kuramıyorlar aslında. Mesela zaman 
ekler�n� b�le kullanamıyorlar ve bu 
gerçekten zor ve anlamayı daha da 
zorlaştırıyor. Özgürlük g�b� b�r kel�me b�le 
kel�me l�stes�nde değ�lken aslında tam 
özgür olamadıklarını görüyoruz. Bu 
yüzden kel�meler�n b�z�m �ç�n ne kadar 
öneml� olduğunu, kend�m�z� �fade ederken, 
kısacık b�r şey� b�le anlatırken kel�meler�n 
b�ze ne kadar yardım ett�ğ�n�, 
konuşmamızın ve kel�meler� �sted�ğ�m�z 
g�b� kullanmanın aslında ne kadar büyük 
b�r özgürlük olduğunu anlıyoruz bu k�tabı 
okuduktan sonra. Bence bu k�tabı herkes 
okumalı ve kel�meler�n b�z�m �ç�n ne kadar 
öneml� olduğunu, onlara değer vermem�z 
gerekt�ğ�n� herkes anlamalı.

Emine Eylül AKIN
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