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 Sevgili Öğrencilerim, 

Bugün sizlere Genç Rota gazetesi aracılığıyla ulaşabildim. Sizleri o kadar çok özledim ki bilemezsiniz. 

Okul içindeki koşuşturmalarınızı, küçük yaramazlıklarınızı, esprilerinizi, okula ve sizlere dair her şeyi özledim. 

Kavuşacağımız günü iple çekiyorum. Fakat şimdi bizlere ve sizlere düşen çok önemli bir görev var. Evde 

kalarak hem kendi sağlığımızı hem de halkımızın sağlığını korumalıyız. Geleceğimiz için tüm uyarılara dikkat 

etmeliyiz. Evde kalırken tabii ki sizlerin eğitim hayatınızdan uzak kalmanız düşünülemezdi. Rota Eğitim 

Kurumları olarak bizler de dünyayı saran bu salgın ülkemize doğru gelirken birkaç alternatif plan üzerinde 

çalıştık. Sadece ilk iki hafta evde kalsaydık, kurumsal çözüm ortaklarımızın siteleriyle devam edecektik. 

(Okulistik, Minticity, Highlights Digital Kütüphane, ROBİS vb.)  Ama sürecin uzayacağına dair gelen 

haberlerden sonra kendi öğretmenlerimizle Uzaktan Eğitim Sistemini (Microsoft Teams) devreye aldık. Sizleri 

uzaktan da olsa öğretmenlerinizle buluşturmaya çalıştık. Tabii ki hiçbir sistem okulda eğitim kadar başarılı 

olamaz. İnşallah bu süreç çok uzun sürmeden sizlere kavuşuruz. Şunu bilin ki insanoğlu var oldukça UMUT 

hep vardır.  

Burada Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadan geçemeyeceğim. “Eğer benim sözlerim 

bilime ters düşerse bilimi seçin.” diyerek bugünkü dünyanın geçtiği süreci yüzyıl önce görmüş ve bilimin 

önemini bizlere aktarmaya çalışmıştır. FLL’de (First Lego League) üç yıldır söylediğimiz “Umut Bilimde”  ana 

temasının da ne kadar önemli olduğunu kavradık.  

Bu süreçte en zor iş sağlık çalışanlarımızındır. Vefakârca, kendi sağlıklarını ve ailelerinin sağlıklarını 

düşünmeden, görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmaktadırlar. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. İyi ki 

varsınız… 

Nisan ayı sizler ve bizler için çok önemli bir ay. Neden mi? Çünkü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı’nı heyecanla bekliyorduk. Bu yıl bir de TBMM‘nin kuruluşunun 100. yılı. Yine de bu yıl 

bayramı evlerimizden kutlayacağız. Coşkumuzdan hiçbir şey kaybetmeden, Ata’mızın emanetine sahip 

çıkmanın onuruyla, onu anlayarak ve değerlerine sahip çıkarak kutlamaya devam edeceğiz. Şimdiden 23 

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. 

Bu güzel gazeteyle bizi buluşturdukları için Genç Rota gazetesinin ortaya çıkmasında büyük emekleri 

olan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. En kısa sürede sizlerle buluşmak dileğimle. Kendinize 

iyi bakın, evde kalın… 

      H. İlker DURU 

              Rota Eğitim Kurumları 

                 Ortaokul Müdürü 
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12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif’i Anma Programı 

 İstiklal ve istikbal mücadelemizin en çetin geçtiği dönemlerde yüreği vatan, millet 

sevgisiyle ve bağımsızlık aşkıyla yanan Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı, 

aziz milletimizin hissiyatına tercüman olmuştur. 

 Milli birlik ve beraberliğimizi, milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunu en etkili 

biçimde ortaya koyan İstiklal Marşı, istiklal mücadelesini geleceğe taşıyan ve bugün en çok 

ihtiyaç duyduğumuz “milli mutabakat metni”dir. 

 Milletimizin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal 

Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde “Milli Marş” olarak kabul edilişinin 99. yıl 

dönümünü kutluyor; başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi 

ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyoruz. 
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     Ortaokulumuz tarafından düzenlenen İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nda 6-C 

sınıfı öğrencimiz Eren Akgül birinci olmuştur. 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve 

Mehmet Akif’i Anma Günü Programı’nda Ortaokul Müdür Yardımcımız Serhan YÖNSEL 

öğrencimize ödülünü vermiş ve kendisini tüm okul adına tebrik etmiştir. Biz de buradan 

sevgili öğrencimiz Eren Akgül’ü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

 

 

      

 

 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Günü'nde 

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan "Hakk'ın Sesi Mehmet 

Akif"  konulu şiir ve deneme yarışmasında 8. sınıf öğrencimiz Yağmur AVCI şiir dalında 

ortaokul kademesinde üçüncü olmuştur. Düzenlenen törenle ödülünü alan öğrencimizi bu 

güzel duyguları kaleme aldığı için teşekkür ediyor, dereceye girdiği için tebrik ediyoruz.  
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN 12 MART… 

İSTİKLALİMİZİN ANLAMI 

Korkma, diye başlar vermeyeceğiz bu ülkeyi ellere. 

Devam edecek mücadele bir insan kalsa da yerde ve gökte. 

Dizelerin arasındaki anlamlar asıl önemli olan, 

Yaşıyoruz İstiklal Marşı’nı gitmeyecek boşa bir damla kan. 

 

Çatma kaşlarını, üzülme güzel bayrağımız. 

İnançlı ulusumun hakkıdır bu, kazanacağız. 

Yıllardır esir değildik, yine olmayacağız. 

Der, Mehmet Akif birçok kez. 

 

Yalnızca bir şiir değil kafiyeleri olan, 

Okurken iman sarıp sarmalar seni her an. 

Sokma der alçak düşmanları yurduma, 

Gerekirse siper et kendini yağan kurşuna. 

 

Ataların yatar, altında “boş toprak” deme. 

Bu vatan kutsaldır, dünyalara bile verme. 

Her şeyini kaybetmiş gibi hissettiğinde, 

Şükret vatanın var diye elinde. 

 

Der ki şehitlerimiz bir tek şunu ister, 

Devam etsin ezanla inlemeye camiler. 

Ben ölmüşsem o zamana kadar eğer, 

Naaşım yükselir ve arşa değer. 

 

Dalgalansın artık gökyüzünde bayrağımız, 

Ebedi özgürlük milletçe hakkımız. 

Biz Türk gençleri, rahat uyusun atamız. 

Bu millete artık biz bakacağız…                                                                                 Yağmur AVCI   8/A 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN 12 MART… 

 

 

İSTİKLAL UĞRUNA 

Çarpışır Mehmetçikler yurdun topraklarında, 

Çalışır yorulur analar, memleket uğruna. 

Yanarız, tutuşuruz biz bu vatan sevdasıyla. 

İşte yazdı Mehmet Akif marşımızı 12 Mart’ta. 

 

Söylerken biz bu marşı, 

Yükseltmeliyiz, yaşatmalıyız atalarımızı. 

Bu yürekten gelen sevgi “İstiklal Marşı” 

Yaşatmalıyız onu, yaşamalıyız içimizde. 

 

Kurtardı onlar bizi hainden, düşmandan. 

Korkmadılar onlar hiç can vermekten. 

Unutmayalım o zaman biz de onları, 

Söyleyelim coşkuyla İstiklal Marşı’nı.                                 

                           Beril AKAN 

                                    8/B 

 

 

 

 

 

 

      

MİLLETİMİN SESİ MEHMET AKİF 

Hakk'ın sesi, 

Halkın sesi, 

Mağdurun ve kahramanın sesi,  

Ülkemin sesi Mehmet Akif. 

 

Çanakkale'de yatan şehitlerimizin, 

Vatan uğruna can veren analarımızın, 

Askere gidip de dönemeyen yiğitlerimizin, 

Ülkemizin sesi Mehmet Akif. 

 

Tırnaklarıyla kazıdığı, 

Kalbiyle yazdığı, 

Damarlarında akan kanın, 

Sesiyle yazdığı İstiklal Marşı. 

 

Göklerde dalgalanan, 

Allı şanlı bayrağımıza yakışan, 

Ülkemin topraklarında yatan şehitlerimizin, 

Halkımızın sesi Mehmet Akif. 

Nazenin Dila YILDIZ 

                7/F 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN KALEMİNDEN 12 MART… 

BÜYÜK ÜSTAT 

            Mehmet Akif Ersoy denince aklıma tam bir dava adamı olduğu gelir. Peki, dava adamı nedir mi? İşte 

davasına inanan, onun peşinde koşan ama yılmadan, usanmadan mücadelesini verendir. Gücü yettiğince 

davasını topluma anlatan, yol gösterici olandır.  

            Hakk’ın yarattıklarının en değerlisi en güzelidir insan. Eğer halk kendini yaratanı unutur; kendini 

Hakk’ın yerine koyar, kendisi hak belirlemeye kalkarsa Hak halka zulmeder, halk arasında huzursuzluklar 

başlar. Bu yüzdendir ki Hakk’ın sesi halkın sesidir. Mehmet Akif Ersoy halkın sesi olmayı başarmış; 

maneviyatı çok yüksek, Hakk’a inancı çok kuvvetli,  ilim irfan sahibi, vatanını milletini çok seven değer 

veren, tam bir milliyetçidir. Milletin maneviyatına ve hissiyatına hitap eden çok değerli şairimiz Hakk’ın da 

sesi olduğunu milli marşımız İstiklal Marşı’nı yazarak da göstermiştir. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy 

ülkesinin içinde bulunduğu zor zamanlarını görüp bunun için hiçbir karşılık almadan İstiklal Marşını yazan 

büyük bir üstattır. Onun derdi ne ünlü olmak ne de para kazanmaktır. İstiklal Marşı’nın milli marş olarak 

seçilmesinden kazandığı onca parayı reddetmiş, kabul etmemiştir. Vatan aşkıyla yanıp tutuşan dünyalık 

beklentileri olmayan, korkusuz ve inandığı değerler uğruna canını bile feda etmeye hazır biridir. Milli 

Mücadele‘ye kurtuluş mücadelesinde gönlü ile dili ile kalemi ile hakka olan inancı ile mücadele vermiş, 

öncülük etmiştir. Hakka olan inancı, maneviyatı ve doğruyu savunan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy 

Hakk’ın sesi olup halka doğruları öğretmeye çalışmıştır. 

  İstiklal Marşı’nın biz Türklerdeki anlamı yalnızca marş olmadı, olmayacak da. Biz şanlı bayrağımızı 

marşımızla taçlandırdık, milletimizle yaşatacağız. Değerlerimizi yaşatmanın en büyük fırsatlarından biri de 

bu özel günler. Bu İstiklal Marşı zor şartlar altında yazıldı. Bize bunu hatırlamak düşüyor ve bizim bunu 

yerine getirmememiz için hiçbir neden yok. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan insanlar olarak bu marşa 

saygı duymalı, bu bayrakla beraber marşımızı asla unutmamalı, unutturmamalıyız. 

          Bizler de bize bu vatanı hediye eden başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 

olmak üzere askerlerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin ve bu marşı yazan istiklal şairimizin yerlerinde 

rahat uyumaları için vatanımıza sonsuza dek sahip çıkmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde yaşamalı ve 

vatanımızı korumalıyız. 

 Mehmet Akif Ersoy’un da dediği gibi “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmayı nasip 

etmesin.” 

Ege YAVUZIRMAK 

7/C 
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   KİTAP ÖNERİMİZ                                                                                                                        

“RÜZGÂRA BIRAKILAN DİLEKLER” 

  

 “Birinci Dünya Savaşı tüm dehşetiyle sürerken on 

yaşındaki Manami Amerika‘daki yaşamının ne kadar 

huzurlu olduğunun farkında değildir. 1942 yılında 

Japonya, Amerika’nın Pearl Harbor Limanı’nı 

bombalayınca Amerikan hükümeti Japon kökenli 

Amerikalıları toplama kamplarında yaşamaya zorlar. 

Manami sadece evinden değil, köpeğinden de ayrılmak 

zorunda olur. Hem de onu yanında götürmek isterken bir 

bilinmeze terk etme pahasına. Peki, kâğıtlara yazıp rüzgâra 

bıraktığı dilekler sevgili köpeğini geri getirebilecek mi? 

Sadece Japon yüzlü ve Japon isimli olduğu için gördüğü 

ayrımcılığı bir gün affedebilecek mi? Tarihsel olaylara dayanarak başarıyla kaleme alınmış olan 

bu roman, yaşadığı travmatik olaylar nedeniyle artık konuşamayan Manami’nin iyileşme ve 

tekrar hayata bağlanma çabasını dokunaklı bir dille anlatmaktadır.” 

 “Lois Sepahban, Kentucky’de ailesi ve kurtarılmış bir çiftlik dolusu hayvan ile birlikte 

yaşıyor. Rüzgâra bırakılan dilekler onun ilk romanıdır.” 

  Rüzgâra bırakılan dilekler kitabı Lois Sepahban isimli yazarın okuduğum ilk ve tek 

kitabıdır. Şimdiye kadar okuduğum ve etkilendiğim kitaplardan biri oldu bu kitap. Kitabı 

seçerken ve satın alırken bu kitaptan etkileneceğimi hissettim. Kitabı okurken İkinci Dünya 

Savaşı’nda yaşananların ve savaşın içinde bir çocuk olmanın ne kadar zor bir durum 

olduğunun farkındalığını yaşadım. Kitap beni tamamen içine alıp yaşanan olayların da içine 

sürükledi. Yaşadığımız hayatı, sahip olduğumuz imkânları sorgulamamıza vesile olacak bir 

kitap “Rüzgâra Bırakılan Dilekler”. Yazar kitabı son derece anlaşılır biçimde; okurun kalbine, 

hayatına dokunacak bir dille yazmış. Kitapla ilgili anlattıklarımı yaşamak ve hissetmek isteyen 

herkese bu kitabı tavsiye edebilirim…    

 

Bade KANDEMİR 

6/C                                                                                                   
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ZİHİN AÇICI BİLGİLER 

 

1. Beyine giden ve gelen sinir sinyallerinin 

hızı saatte 273.6 km’ye ulaşabiliyor.              

 

 

                                        

      2. Beyin 10 Watt’lık bir ampul kadar enerji 

      tüketiyor. 

 

 

3.  Çoğumuzun zannettiği gibi saç kesilince             

daha hızlı uzamaz.    

 

 

         

      4. İnsanların yaşamlarının 15 senesi  

      çalışarak geçiyor. Uyku ve dinlenme  

      zamanlarını saymıyoruz tabii. 

 

 

5. Kadınların kalbi, erkeklerinkinden              

daha hızlı atar.  
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6. İnsanlık tarihinden beri 100 milyar kişinin               

öldüğü tahmin ediliyor.  

 

 

     

      7. Beyin kandaki oksijenin yüzde 20’sini 

      harcıyor. 

 

 

8. Bilim insanları IQ yükseldikçe daha fazla              

rüya görüldüğünü söylüyor.  

 

 

       9. Midedeki asit bir jileti eritebilecek 

       kadar kuvvetlidir. 

 

 

10. Beyin geceleri, gün boyunca olduğundan             

daha aktiftir ve herhangi bir acı hissetmez. 

 

     11. Bir insan hayatı boyunca ortalama 26 yıl 

  uyur.     

                            Bilge CANSIN  

7/D 
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J.K. Rowling Kimdir? 

   J.K. Rowling bol ödüllü, satış rekorları kıran Harry Potter serisinin yazarıdır. 

Dünyanın her yerinde hayranları olan seri 500 milyondan fazla satmış, seksen dile 

çevrilmiş ve gişe rekorları kıran sekiz sinema filmine uyarlanmıştır. Yetişkinler için 

de romanlar yazmıştır. 

   J.K. Rowling yardım kurumları için Çağlar Boyu Quidditch ve Fantastik 

Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?  (Comic Relief ile Lumos yararına), 

Ozan Beedle’ın Hikâyeleri (Lumos yararına) kitaplarının yanı sıra “Fantastik 

Canavarlar Nelerdir, Nerede bulunurlar? “ kitabından esinlenerek beş filmden 

oluşacak bir film serisinin ilk filminin 

senaryosunu yazmıştır. 

 2016’da yazar Jack Thorne ve yönetmen 

John Tiffany ile Harry Potter ve Lanetli Çocuk, 

Birinci ve İkinci Bölüm adlı oyun üzerinde 

çalışmıştır.  

Fantastik Canavarlar Nelerdir, 

Nerede Bulunurlar? 

 “Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede 

Bulunurlar?” kitabı Newt Scamander’ın ağzından yazılmıştır. Bir roman değil fakat 

bir rehber veya sözlük gibidir. Kitabın içeriği Harry Potter evrenindeki fantastik 

canavarlardır. Bir zoolog olan Newt Scamander keşfettiği fantastik canavarların bir 

rehberini tutmuştur ve bunu bir kitaba dönüştürmüştür. 

        Kitap alfabe sırasına göre canavarların orijinal isimleri ve çevrilen dildeki 

isimleri ile birlikte sıralanıp tanımıyla birlikte yazılmıştır. Bu yüzden kitabı okurken 

sırasıyla okumak istemezseniz, hakkında bilgi öğrenmek istediğiniz canavarın 

ismini bulmanız kolay olacaktır. Canavarlar hakkında bilgiler ayrıca Harry Potter 

kitapları ile ilgili bilginizi de arttırmaktadır. Kitapta tanımların yanı sıra canavarın 

büyücü toplumu içinde nasıl karşılandığı, büyücü anayasasındaki yeri ve kullanım 

alanlarını da bulabilirsiniz.  
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 Filmler kitaplardan bağımsız bir şekilde işlemektedir. Filmler, kitaplardan 

farklı olarak Newt Scamander‘ın maceralarını anlatmaktadır. Fantastik Canavarlar 

serisi Harry Potter serisinden önceki tarihlerde yaşandığı için Harry Potter ve 

Ölüm Yadigârları kitabında bahsedilen Albus Dumbledore ve Gellert Grindelwald 

arasındaki çekişmeyi detaylı olarak görebiliriz. Fantastik Canavarlar film serisini 

Harry Potter film serisi ile karşılaştıracak olursak, Fantastik Canavarlar da Harry 

Potter kadar ilgi çekicidir fakat potterheadler (Harry Potter hayranları) tarafından 

daha az tercih edilmektedir.   

 Filmleri izlemek yerine okumayı tercih ederseniz şu ana kadar çıkan iki 

filmin orijinal senaryo kitaplarını okuyarak da izlemiş kadar bilgi sahibi olursunuz. 

 

 Fantastik Canavarlar serisinin şimdiye kadar çıkan resmi film afişleri, orijinal 

senaryo kitapları ve hayır kurumları için yazılmış ek kitabı… 

Ozan Beedle’ın Hikâyeleri 

 Ozan Beedle’ın Hikâyeleri, büyücü çocukları için yazılmış bir büyücü masal 

kitabıdır.  Ayrıca bu kitabın ismi Harry Potter ve 

Ölüm Yadigârları kitabında da geçmektedir. Albus 

Dumbledore bu kitabı vasiyetinde Hermione 

Granger’a bırakmaktadır, bu kitap içinde “Üç 

Kardeşin Hikayesi”ni de bulundurmaktadır.  

 Masal kitabı olduğu için serinin diğer ek 

kitaplarının aksine pek bilgi yoktur. Kitaptaki 

masallar, masaldan daha çok kısa fantastik hikâyeler 

gibidir. Eğer fantastik roman veya hikâyelere ilginiz 

varsa zaten kitap hoşunuza gidecektir.  
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Çağlar Boyu Quidditch 

 Kitap Kennilworthy Whisph’in ağzından yazılmıştır. Kitabın başında kitaba 

yazılan övgü mesajları yer almaktadır ve bu bölümde Harry Potter evreninde 

aslında önemli yerleri olup az rolü olan kişilerin yazıları bulunmaktadır. Bu 

bölümden sonra “Albus Dumbledore’dan Ön Söz” gelir. Ardından Quidditch’in 

ne olduğunu anlatır. Quidditch’in tarihi, ekipman tanıtımı vb. gibi bölümlerle 

devam eder. Bunun gibi bilgiler kitabın genelini oluşturur.  

  Kitap okuyucu için önemlidir çünkü Harry Potter okurken gerçekten 

okuyucunun bu sporla ilgili daha fazla bilgi edinme isteği uyanıyor. Ayrıca anlatım 

olarak da belli başlıklar altında, ayrı konularla anlatılması da okuyucunun ilgisini 

çekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaye ÇEÇEN 

 7/D 
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MİS GİBİ İLLÜSTRASYONLARLA DOKUZ NEFİS 

BİLİM KADINI 

 Deney tüplerinin, elektrik devrelerinin yahut ilim, irfan akan o şelalelerin 

ardındaki dünya hayli cinsiyetçidir. Pozitif bilimlerde artan ivmeli başarı 

grafiklerine sahip kadınlar, küçümsenemeyecek kadar çok sayıya sahip iken; bilim 

dünyasında popülerliğe eriştirilmemişlerdir. Maruz kaldıkları cinsiyet 

ayrımcılığıyla dalga geçip de ilhamlar dolusu gelişmenin öznesi olsalar da, “bilimle 

uğraşan kadın göster bana hadi” kibri dolu erk zihniyetlerin tanışıklıklarına 

ulaşamamışlardır. 

 Bilinenin aksine, erkek egemen laboratuvarlar binlerce kadının ince 

zekâlarınca kuşatılmış tarih boyunca. Kadın bilimciler, alan gözetmeksizin ilgi 

duydukları her konuda araştırmalar yapmış olup bilgiye ulaşan yollar boyunca 

engebelerle uğraşmışlardır. 

Meydanın “adamlar meydanı” algısını gezegen dışına postalamak için, 

sanatçı Rachel Ignotofsky‘ın başarılı çizimleriyle dokuz başarılı kadını derledik! 

Kimsenin, kadınların bilimdeki aktif rolünü bilmezden gelemeyeceği bir dünya 

dilekleri içinde, onları tanıtmaktan onur duyarız! 

 Dünyanın İlk Paleontolojisti: Mary Anning  

 Charles Darwin’e ilham veren Mary Anning, Britanyalı fosil biriktiricisi ve 

paleontolojist. İlham veren hikâyesi 1809 ve 1811 yılları arasında yazılmaya başlar. 

10-12 yaşlarında bir çocuk iken dinozor 

kalıntıları keşfetmiş ve bu kalıntıları bir bütün 

olarak gün yüzüne çıkarmıştır. Bu keşfi 

sayesinde dünyanın ilk paleontolojisti ünvanını 

kazanan Mary Anning, ayrıca toprağı kazan ilk 

kadındır da. Bulduğu fosil ise bir T-Rex 

fosilidir. Kayalıklarda bulduğu fosillerin 

büyüsüne kapılan Mary, onları hiç zarar 

vermeden topraktan çıkarmayı çabucak 

öğrenmiştir. 
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Modern Ekoloji Hareketinin 

Yaratıcısı:Rachel Louise Carson 

 Rachel Louise Carson (27 Mayıs 

1907-14 Nisan 1964), tabiat ile kurduğu 

güçlü bağ akabinde, tüm canlılığa duyduğu 

güçlü tutkusu ile yazdığı ”Sessiz Bahar” adlı 

kitabıyla, dünya ekoloji mücadelesinin 

tohumunu toprağa düşüren önemli bir 

zoolog, araştırmacı ve yazardır. DDT isimli 

böcek ilacının zararlarını kanıtlayan doğa 

dostu, güzel bilim insanı; geliştirdiği bilim 

dünyası, kurtardığı dünya ve cinsiyet 

özgürlüğü yolunda attığı adımla kendi 

başına, devrim niteliğinde bir kadındır. 

 

Bilimi Doğuran, Ardından Bilimi Uğruna Ölen Marie Curie 

 Polonya asıllı kimyager ve fizikçi Marie Curie (7 Kasım 1867 – 4 Temmuz 

1934), radyoloji biliminin kurucusu, Nobel Ödülü alan ilk kadın ve iki kere alan 

ilk bilim insanıdır. Giriş cümlesinden sonucuna, içlerde övünç kuşları uçuran 

Marie, uranyumla yaptığı deneyler sonucu radyoaktiviteyi 

keşfederken, toryumun radyoaktif özelliğini 

buldu ve radyum elementini ayrıştırdı. Dünya 

tarihinin bugünkü bilimsel seviyesine ulaşmada 

ivme gösterdiği buluş ve icatlar çağının bilinen 

önder bilim kadını. 

 Albert Einstein’ın Marie Curie’ya yazdığı 

mektuplarda bilim dünyasındaki cinsiyetçi 

yaklaşımların, 1900’lü yılların başında da 

görüldüğü ortada. Radyoaktivite üzerine yaptığı 

çalışmalarla fizik ve kimya alanında Nobel 

Ödülü kazanmış olan Curie, Einstein’a yazmış 

olduğu mektupta; kadın olduğu için bilim 
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dünyasında dışlandığını; Einstein ise cinsiyetçi yaklaşımları görmezden gelmesi 

gerektiğini, Curie’nin başarılarıyla gurur duyduğunu, bilim dünyasının erkekler 

kulübü olmadığını belirtiyor. 

  

Uzaya Çıkan İlk Kadın: Valentina 

Tereşkova 

 Uzaya çıkan ilk kadın olan Valentina 

Tereşkova, Dünya yörüngesinde 48 tur attı ve 

neredeyse üç gün uzayda kaldı. (O zamana kadar 

uzaya giden ABD’li uzay insanlarının toplam 

süresinden fazla) 

 

 

 

İlk Afrika Kökenli Amerikalı Kadın Doktor: Patrica Bath 

 4 Kasım 1942 Harlem, New York doğumlu Amerikalı bir göz doktoru ve 

mucittir. Bath’den önce hiçbir siyahi kadın, oftalmoloji alanında, New York 

Üniversitesi ve UCLA Tıp Merkezinde cerrah 

olarak görev almamıştı. 

 UCLA Tıp Merkezi onursal personeli 

seçilip, Howard Üniversitesi Tıp Okulunda 

profesör olarak görev yapan Bath, 1986 yılında 

lazerli katarakt cihazı araştırmalarını tamamladı ve 

1988 yılında patentini aldı. Dört patent sahibi ve 

aynı zamanda Körlük Önleyici Amerikan 

Enstitüsünün (Washington DC’de) kurucusudur. 

Onun icat ettiği lazerli katarakt tedavisi dünya 

çapında kullanılmakta. 
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Bilgisayar Dünyasının Annesi: Grace 

Murray Hopper 

 Grace Murray Hopper (9 Aralık 1906 – 1 

Ocak 1992) Amerikalı bilgisayar bilimcisi. Harvard 

Mark I bilgisayarının ilk programcılarından biri olan 

Hopper, bilgisayar programlama dilleri için ilk 

derleyiciyi geliştirdi. İlk modern programlama 

dillerinden biri olan COBOL’un da 

geliştiricilerindendi. Bilgisayar dilinde “debugging” 

diye bilinen programı hatalardan temizleme 

konseptinin de ilk kullanıcılarındandı. Amerikan 

savaş gemisi USS Hopper (DDG-70) adını 

kendisinden almıştır. 

Ayrımcılığa Uğramış Kadınların Bilim Elçisi: Rosalind 

Franklin 

 Rosalind Elsie Franklin, 15 yaşının güzel rüzgârı altında gelecekte bir bilim 

kadını olmaya kafasına koydu. İngiltere’de bulunan, içinde fizik ve kimya eğitimi 

veren nadir okullardan birinde çalışkanlığı ve bilgisiyle kendini gösterirken, bu 

uğurda atacağı adımların imkânlar ve zihniyetler çerçevesinde zorlu olacağını daha 

net görmeye başladı. Duruma ilk engel olabilecek 

kişi olan babasının “kızını yüksekokula 

göndermeme” düşüncesini kırmasının ardından 

sayısız başarılar yakaladı. Cambridge’te geçirdiği 

yılların ardından geldiği Fransa’da, çok üretken üç 

yıl geçirip 1947-1950 yılları arasında Paris’te 

Jacques Mering ile birlikte Devlet Kimya 

Hizmetleri Merkez Laboratuvarında X ışınları 

kırınımı yöntemi üzerinde çalıştı. 1951’de yeniden 

İngiltere’ye dönmesi üzerine meslek hayatındaki 

cinsiyetçi vurgunlara resmen doydu. 
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Maymunların Oyu Jane Goodall’a! 

 Dame Jane Goodall, İngiliz primatolog, etolog ve antropolog. Sekreter Jane 

Goodall’ın hayatının dönüm noktası, ünlü antropolog Louis Leakey’in asistanı 

olarak 1960’ta Tanzanya’da şempanzeler üzerinde çalışmaya gitmesi oldu. Bilim 

çevreleri, kolej eğitimi almamış genç bir kadının önemli bir saha araştırmasında 

yer almasından çok rahatsız olmuş fakat Goodall, kendini akademik olarak 

geliştirmeyi ve Cambridge Üniversitesinden doktorasını almayı başardı. 

Şempanzelere numara yerine isim veren Goodall, bu canlılarla sandığımızdan 

daha çok ortak yönümüz olduğunu ortaya çıkardı. 

Onların da zekâları, duyguları, karakterleri ve 

sosyal ilişkileri vardı. 

  

 Çalışmalarından ötürü dünya çapında 

ödüllere layık görülen Goodall, 1964 yılında 

evlendi. Kendi adını taşıyan bir enstitü kurulan 

Goodall’ın yaşamı ve çalışmaları birçok kitaba ve 

filme konu oldu. 

 

Hollywood’dan  GSM, GPS Ve Wi-Fi Teknolojilerine: Hedy Lamarr 

 Dünya sinema tarihinin ilk oyuncularından olan Hedy Lamarr, gizli 

haberleşme sistemini icat etmiştir. İcadı ile radyo frekanslarının senkronize 

biçimde ve hızlıca değişimini organize etmeyi ve böylece torpidoların yerinin 

tespitini imkânsız kılmayı başardı. Hayallerini 

kurduğu Hollywood’a taşınan Lamarr, besteci 

George Antheil ile FHSS’nin (Frequency Hopped 

Spread Spectrum) radyo kontrollü torpidolarda 

kullanılması fikrinin patentini 1942 yılında 

aldı. Otomatik piyanoların çalışma prensibinden 

etkilenen ikilinin geliştirdiği teknolojiyle, 

günümüzde kullandığımız GSM, GPS ve Wi-Fi 

teknolojilerinin temelleri atıldı.                   

Kaynakça: gaiadergi.com 
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SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİSİ VE MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ 

BERKAN GÜNERLİ İLE ROPORTAJ 

 

 Melih Matiç: Hocam, biz sizi tanıyoruz ama okurlarınız için kendinizi tanıtabilir misiniz? 

 Berkan Günerli: Ben Berkan Günerli kick boks milli takım antrenörüyüm. Özel bir 

spor kulübü başkanı ve antrenörüyüm. 

 Melih Matiç:  Sizin kick boks sporunu seçmenizin özel bir nedeni var mı? 

 Berkan Günerli: Herhangi bir özel nedeni yok. Küçük yaştan beri sevdiğim ve bu spora 

âşık olduğum için yedi yaşından beri kick boks sporunu yapıyorum. 

 Melih Matiç: Türkiye’de ve Avrupa’da ülkemizi temsil eden önemli sporcularınız var. 

Bu başarıyı neye borçlusunuz? 

 Berkan Günerli: Türkiye’de ve dünyada ülkemizi temsil eden önemli sporcularımızın 

olmasının en büyük sebebi tüm sporcularımızla beraber disiplin ve saygı çerçevesinde 

oluşturduğumuz aile ortamı. Biz bu kurduğumuz aile ortamı ile birlikte başarıya gidiyoruz. 

 Melih Matiç: Kick boks yaparken sizi etkileyen önemli bir anınız varsa bizimle 

paylaşabilir misiniz?  

 Berkan Günerli:  Daha önce Gediz’de kick boks yaptığım salonda antrenman yaparken 

kendimden büyük bir hoca ile dövüşüyordum. Hiç beklemediğim yerden bir diz darbesi geldi. 

Kaşım açılmıştı o sırada, bu olay beni çok etkilemişti.  

 Melih Matiç:  Spora başlamanın belli bir yaşı var mıdır? 

 Berkan Günerli: Bana göre 5 ile 7 yaş spora başlamanın en önemli yaşıdır. 

 Melih Matiç: Gençler neden spor yapmalı? 

 Berkan Günerli: Öncelikle vatana, millete hayırlı bir evlat olmak için, ülkesine hayırlı bir 

vatandaş olmak için, ülkemizi ve bayrağımızı yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için 

bütün gençler spor yapmalıdır. Spor zinde tutar ve sağlam karakterli sporcular yetiştirmemize 

sebep olur.  Spor yapmaya teşvik ederek gençlere ve geleceğe yatırım yapmış oluruz. 

 Melih Matiç: Sporun içinde kick boksun ayrıca bir önemi var mıdır? 

 Berkan Günerli: Sporun içinde kick boks bizim için özel ve güzeldir. Fakat ter türlü 

sporun yapılması gerekir. Sadece kick boks olarak değil tüm sporlar… Yani yüzme ve koşu  
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dâhil sporun her aktivitesinde varız, olmaya da devam edeceğiz ve insanları teşvik edeceğiz. 

Spor yapan her birey hem ailesine hem de vatanına hayırlı bir iş yapmış olur. Ayrıca 

geleceğine ve sağlığına da yatırım yapmış olur.  

 Melih Matiç: İzmir’de ve Türkiye’de kick boksun geleceğini nasıl görüyorsunuz? 

 Berkan Günerli: İzmir kick boks sporunda iyi noktalara geldi, çok başarılı sporcularımız 

var. Şu an milli takımda sporcularımız, antrenörlerimiz var. İzmir son beş yıldır gündemde çok 

iyi yerlerde. Türkiye’de kick boks yeni yeni canlanıyor, dikkat ederseniz son günlerde 

yayınlanan dizilerde dahi boks antrenmanı veya dövüş sporları ile ilgili antrenmanlara ilişkin 

kareleri görebilirsiniz. Bu da demek oluyor ki Türkiye’ de kick boks sporu ve dövüş sporları 

popülerliğini artırmış durumdadır, bence iyi noktalara gidiyoruz.  

 Melih Matiç: Son olarak buradan gençlere vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? 

 Berkan Günerli: Tüm gençlerin spor yapmasını istiyoruz, spor herkesin yapması 

gereken bir ihtiyaçtır. Spor yapan kişi her zaman genç kalır… 

 Bu ropörtaj Rota Koleji Gaziemir Kampüsü 5/B sınıfı öğrencisi ve aynı zamanda kick 

boks sporcusu olan Melih MATİÇ tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

Melih MATİÇ 

5/B 
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#evdekal    

#gazetecilikvedergicilikkulübü   
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GAZETECİLİK VE DERGİCİLİK KULÜBÜ 

 

1. Bade KANDEMİR  

2. Ceren TİRYAKİ  

3. Yiğit Ali ARSLAN  

4. Gaye ÇEÇEN  

5. Nil ÇELİKTUĞ  

6. Naz ÇETİNKAYA  

7. Bilge CANSIN  

8. Begüm Su İÇKAVAK  

9. Sude ÇETİNKAYA 

10. Fatma Sena ŞİMŞEK  

 

 


