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Başarılarla ve konserlerle dolu
iki ayı daha geride bıraktık.
Zamanın ne kadar hızlı aktığına
şaşarak baharı karşıladık.
Bilkent Müzik Günleri'ne "Genç
Ustalar" adıyla imza attık.
Bilkent Gençlik Senfoni
Orkestrası ile en sevdiğimiz
salonumuzda dakikalarca
alkışlandık.
Ne kadar güzel geçmiş
Şubat ve Mart.
Coşkumuz hiç eksilmesin!
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*
Doğum Günlerimiz
Her Hafta Bir Şiir
PDR Aile Mesajı
İletişim: tulay.akaoglu@bilkent.edu.tr

YARIŞMALAR
Bilkent 1. Piyano Konçerto Yarışması
Bilkent Piyano Konçerto Yarışması her akademik yılda bir kez düzenlenecek kurum içi bir etkinlik olarak
tasarlanmıştır. Amacı Bilkent Senfoni Orkestrası ve Bilkent Gençlik Orkestrası eşliğinde çalma fırsatı bulamamış
öğrencilere bu deneyimi yaşamaları için bir fırsat sunmaktadır.
8. Sınıftan 11. sınıfa kadar olan öğrencilerin katılabildiği, A Grubu yarışması için Mozart konçerto; lise son sınıf, lisans
ve yüksek lisans öğrencilerinin katılabildiği B Grubu yarışması için Beethoven konçerto seslendirilmiştir.
Yarışma sonucuna göre A grubu kazananının, Bilkent Gençlik Orkestrası ile Mozart konçertonun tamamını çalma şansı
verilmesi planlanmıştır. Yarışma sonucunda A grubu için bir kazanan belirlenmemiştir. B grubu kazananı olan 12. sınıf
öğrencimiz Alp Birsel, Bilkent Senfoni Orkestrası ile Beethoven konçertonun bir bölümünü 14 Mayıs tarihinde
gerçekleşecek konserde seslendirme hakkına sahip olmuştur. Çalışmalarını değerli hocamız Zerin Rasul ile sürdüren
Alp'i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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YARIŞMALAR
NOMEA Uluslararası Müzik Yarışması
Keman sanat dalı 11. sınıf öğrencimiz Derin
Şensoy İtalya'da Aralık ayında düzenlenen
NOMEA Uluslararası Müzik Yarışmasında
kendi yaş grubunda en iyiler listesinde yer
aldı.
Çalışmalarını değerli hocamız İrina Nikotina
ile
sürdüren
öğrencimizi
kutluyor,
başarılarının devamını diliyoruz.

III. Uluslararası "Adana Rhapsody" Piyano Yarışması
Piyano sanat dalı 10.sınıf öğrencimiz Yağmur
Ak 1-5 Şubat tarihleri arasında Çukurova
Üniversitesi
Devlet
Konservatuvarı
tarafından düzenlenen 3. Uluslararası
"Adana Rhapsody" Piyano yarışmasında 1316 yaş kategorisinde 2.ci olmuştur.
Çalışmalarını değerli hocamız Gamze Kırtıl
ile
sürdüren
öğrencimizi
kutluyor,
başarılarının devamını diliyoruz.

Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Prof.Dr. Eser Bilgeman Şakir, Doç.
Yuriy Sayutkin, Doç. Gökhan Aybulus, Dr. Cem Babacan ve Doç. Jerfi
Aji'nin jüri üyeliği yaptığı yarışmada Yağmur, klasik ve romantik
döneme ait iki eser ve bir virtüoz etüt seslendirmiştir.
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YARIŞMALAR
IMKA Classical Music & Dance Competition
II. International Gloria Artis Music Competititon
II. International Memorial Sanja Pavlovic Piano Competition
Piyano sanat dalı 11. sınıf öğrencimiz Delfin Demiray 15 Şubat tarihinde
sonuçlanan "IMKA International Classical Music and Dance
Competition" isimli yarışmada 14-16 yaş kategorisinde 1.ci olmuştur.
Delfin aynı ay içinde 25 Şubat tarihinde yapılan "II. International Gloria
Artis Music Competititon" isimli yarışmada D kategorisinde de 1.ci
olmuştur.
Delfin bu başarılarının yanı sıra "II. International Memorial Sanja
Pavlovic
Piano Competition" isimli yarışmada da kendi kategorisinde 1.ci
olmuştur.
Çalışmalarını değerli hocamız Barno Haknazarova
öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

ile

sürdüren

IMKA yarışmasına ait web sayfasında Delfin'e ait bilgilere ve yarışma
için gönderdiği eser kaydına ulaşabilirsiniz.
https://internetmusiccompetition.org/2022/02/18/delfin-demiraypiano/

Grand Prize Virtuoso - Viyana

Viyola sanat dalı 11. sınıf öğrencimiz Meriç Nisan Soytutan
Şubat ayında düzenlenen "Grand Prize Virtuoso" isimli
uluslararası müzik yarışmasında kendi kategorisinde 1.ci
olmuştur.
Meriç 12 Nisan Salı günü Viyana'nın sanat merkezi olan
Musicverein'in Cam salonunda (Glaserner Saal - Magna
Auditorium) performans sergilemek için davet edilmiştir.
Çalışmalarını değerli hocamız Sema Hakioğlu ile sürdüren
öğrencimizi kutluyor, başarılarının d
devamını diliyoruz.
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KONSERLER
Bilkent Senfoni Orkestrası
19 Şubat Cumartesi akşamı konser
salonumuzda gerçekleşen "Magical
Recorder" konserinde 11. sınıf trombon
sanat dalı öğrencimiz Tuna Çalışkan ile
12. sınıf trombon sanat dalı öğrencimiz
Sarp Arsan Bilkent Senfoni Orkestrası
ile birlikte sahne aldı.
Tuna çalışmalarını Mehmet Ali Baydar,
Sarp ise Cem Güngör hocamız ile
sürdürüyor. Orkestra ile çalma deneyimi
kazanan öğrencilerimizi kutluyoruz.

Bilkent Senfoni Orkestrası
5 Mart Cumartesi akşamı konser salonumuzda gerçekleşen "L'italiana in Algeri""
konserinde 11. sınıf vurmalı çalgılar sanat dalı öğrencimiz Çetin Özen ile 9. sınıf
vurmalı çalgılar sanat dalı öğrencimiz Efe Sağıroğluları Bilkent Senfoni Orkestrası
ile birlikte sahne aldı. Öğrencilerimiz, ünlü şef Emil Tabakov'un yönetiminde
gerçekleşen konserin ilk bölümünde G. Rossini'nin "L'italiana in Algeri: Overture"
eserine eşlik ettiler.
Çetin ve Efe çalışmalarını Aydın Mecid hocamız ile sürdürüyor. Orkestra ile çalma
deneyimi kazanan öğrencilerimizi kutluyoruz.
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KONSERLER
Bilkent Senfoni Orkestrası
19 Mart Cumartesi akşamı konser salonumuzda gerçekleşen "Romantik Mozart"
konserinde 9. sınıf keman sanat dalı öğrencimiz Ada Kuruşcu Vivaldi'nin 4 keman
konçertosu solist olarak seslendirdi. Eseri seslendiren diğer solistler ise yine
lisemizin mezunları olan İdil Arıcan ve Nilüfer Sude Güçlü idi. Değerli hocamız
Bahar Kutay'da öğrencilerimiz ile birlikte solist olarak konserde performans
sergiledi.
Ada çalışmalarını Süreyya Defne hocamız ile sürdürüyor. BSO ile solist olarak
çalma deneyimi kazanan öğrencilerimizi kutluyoruz.
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KONSERLER
VI. Bilkent Müzik Günleri
Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığınca düzenlenen ve sanat yönetmenliğini Prof. Kağan Korad'ın
yaptığı Bilkent Müzik Günleri etkinliği bu yıl 6. kez seyircilerle buluştu.
İlk kez 10 Şubat - 16 Mart 2016 tarihlerinde "Bilkent'te Müziğin 30. Yılı"nı kutlamak amacıyla "BİLKENT 30. YIL
FESTİVALİ" adıyla ortaya çıkan etkinlik Türkiye'de oda müziği alanında yeni grupların doğmasına olanak sağlayan ve
pek çok genç müzisyeni heyecanlandıran bir buluşma olmayı sürdürüyor. Bilkent Müzik Günleri'nde yer almak için
başvuran grupların içerisinde en az bir Bilkent mezunu, öğrencisi ya da mensubu müzisyen olması gerekiyor.
Pandemi nedeniyle 2021 yılında gerçekleşemeyen büyük buluşma bu yıl 2 - 30 Mart 2022 tarihlerinde her çarşamba
Bilkent Konser Salonu'nda müzikseverler ile buluştu.
30 Mart tarihinde "Genç Ustalar" adıyla Bilkent Müzik Hazırlık Lisesi ve Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
lisans öğrencilerinin yer aldığı oda müziği grupları Bilkent Müzik Günleri'nin kapanışını yaptı.
Quartet Quattro e Mezzo
Zelal Aktaş, piyano
Gökçe Duru Tatar, keman
Meriç Nisan Soytutan, viyola
Dritan Gani, kontrbas
L. van Beethoven | Piyanolu Dörtlü, Mi bemol majör, Wo
Op.36, No.1
--Capacità Quintet
Ceyda Özeser, keman
İpek Özdenagiz, keman
Arcan İsenkul, viyola
Arda Büyükgüral, viyolonsel
Alp Birsel, piyano
A. Dvořák | Piyanolu Beşli La majör Op.81 "Dumka"
--Capacità Quintet & İlayda Yılmaz
İlayda Yılmaz, klarnet
Ceyda Özeser, keman
İpek Özdengiz, keman
Arcan İsenkul, viyola
Arda Büyükgüral, viyolonsel
Alp Birsel, piyano
S. Prokofiev | Hebrew Themes
--Elif & Yağmur Piano Duo
Elif Naz Karabulut, piyano
Yağmur Ak, piyano
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KONSERLER
VI. Bilkent Müzik Günleri
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KONSERLER
Zülfü Livaneli - ""Livaneli ile Sevdalım Hayat"" (Şarkıları ve Öyküleri)
Zülfü Livaneli'nin, yaşamından alıntıları ve yazdığı şarkıların hikayelerini anlattığı "Livaneli ile Sevdalım Hayat" konseri
12 Mart Cumartesi akşamı Ankara Congresium’da seyircisiyle buluştu.
Ülkemizin önemli orkestra şeflerinden Rengim Gökmen'in yönettiği 45 kişilik Livaneli Filarmoni Orkestrası, solistler
Teyfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım ve Zeynep Halvaşi'ye eşlik etti.
Orkestra'da 11. sınıf viyola sanat dalı öğrencimiz Arcan İsenkul, 11. sınıf vurmalı çalgılar sanat dalı öğrencimiz Çetin
Özen ve 9. sınıf vurmalı çalgılar sanat dalı öğrencimiz Efe Sağıroğluları değerli müzisyenlerle birlikte çaldılar.

Zeynep Bilgesu Bozkaplan Öğrenci Resitali
24 Şubat tarihinde AASUS'da lisans 4. sınıf öğrencisi Zeynep Bilgesu Bozkaplan bir resital gerçekleştirdi.
Konserde 12. sınıf fagot sanat dalı öğrencimiz Hüma Beyza Ünal'da Zeynep'e eşlik etti.
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KONSERLER
Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası
Öğrencilerimizin orkestra dersleri kapsamında bütün bir dönem boyunca süren çalışmalarının bir ürünü olarak ortaya
çıkan konserimiz 25 Mart tarihinde Bilkent Konser Salonu'nda gerçekleşti. Şef Işın Metin yönetiminde sahne alan
öğrencilerimiz aşağıdaki programı seslendirdiler. Sevgili İlayda YIlmaz (klarnet) ve Can Taylan, (viyola) solist olarak
performans sergiledikleri konserde büyük alkış topladılar. Öğrencilerimizin büyük heyecan yaşadığı konserde
ailelerimizin heyecanı da doruktaydı. Bütün bir yıl boyunca çalışmalarını sabırla sürdüren öğrencilerimizi tebrik ediyor,
değerli hocamız Işın Metin'e teşekkür ediyoruz.
Program
F.Schubert | Sihirli Arp Uvertürü D.644 "Rosemunde"
C.M.von Weber | Klarnet Konçertosu No.1 Fa minör, Op.73 - I.Allegro moderato
M.Bruch | Viyola ve Orkestra için Romans, Fa majör, Op.85
W.A.Mozart | Senfoni No.41 Do Majör K.551 "Jüpiter"
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KONSERLER
Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası
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ÇARŞAMBA KONSERLERİ
2 Mart 2022
Enrique Granados (1867 - 1916)
8 Valses Poeticos
II. Tempo de Valse noble
IV. Allegro unmoristico
VI. Quasi ad libitum
Zelal Aktaş, piyano
Oliver Jia'nın sınıfı

2 Mart 2022
Niccolò Paganini (1782 - 1840)
Caprice No.19 in e-flat major
Doğa Ekinci, keman
Adilhoca Aziz'in sınıfı

2 Mart 2022
George Frideric Handel (1685 - 1759)
Sonat Sol minör Op.2 No.8
I.Andante
Meriç Nisan Soytutan, viyola
Cem Türkay, piyano
Sema Hakioğlu'nun sınıfı

2 Mart 2022
Bertold Hummel (1925 - 2002)
Horn sonatina Op.75a
I.Allegro
Naz Nehir Göcek, korno
Hamida Rzayeva, piyano
Hasan Erim Hacat'ın sınıfı

2 Mart 2022
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Sonata re major K.576
I.Allegro
Elif Naz Karabulut, piyano
Gülnara Azizova'nın sınıfı
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ÇARŞAMBA KONSERLERİ
9 Mart 2022
Niccolò Paganini (1782 - 1840)
Cantabile
Nil İpek Şabi, keman
Gülnara Bahşiş, piyano
Elena Rihsi'nin sınıfı

9 Mart 2022
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Suite No.1
I.Prelude
VI.Gigue
Dicle Ayten Köprücü, viyolonsel
Serdar Rasul'un sınıfı

16 Mart 2022
Miguel Brotóns (1965 - )
Tuba Galante
Ahmet Hasan Efe Baytar, tuba
Yelena Konya, piyano
Noriyoshi Murakami'nin sınıfı

16 Mart 2022
Paul Hindemith (1895 - 1963)
Sonata Mi Majör
I.Ruhig bewegt / Langsam
Derin Şensoy, keman
Gülnara Bahşiş, piyano

İrina Nikotina'nın sınıfı

23 Mart 2022
Johannes Brahms (1833 - 1897)
Rhapsody Op.79 No.2
Deniz Neva Ertürk, piyano
Oliver Jia'nın sınıfı
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ÇARŞAMBA KONSERLERİ
23 Mart 2022
Francisco Tarrega (1852 - 1909)
Tango Maria
Leo Brouwer (1939 - )
Elogio de la Danza
Umut Burak Kalkan, klasik gitar
Prof. Kağan Korad'ın sınıfı

30 Mart 2022
Michael Praetorius (1571 - 1621)
Four Dances
I. Courante I
II. Courante II
III. Ballet
IV. La Volta
Buğra Aydın, klasik gitar
Prof. Kağan Korad'ın sınıfı

30 Mart 2022
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Cello Suite No.1
II. Allemande
Selen Erkmen, viyola

Sema Hakioğlu'nun sınıfı
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USTALIK SINIFLARI
Stephen Waarts Keman Ustalık Sınıfı
11 Mart tarihinde gerçekleşen ustalık sınıfında öğrencilerimiz
hazırlığını yaptığı eserleri Stephen Waarts ile birlikte çalışma
fırsatı buldular.
Ada Çağlar
Paganini 20

İdil Dündar
N. Paganini- Moses Fantasy
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Nil İpek Şabi
Pierre Rode - Caprice no.2

Maria Karolina Rahmatulla
Tchaikovsky Keman konçertosu 1. bölüm

15

USTALIK SINIFLARI
Gökhan Aybulus Piyano Ustalık Sınıfı
18 Mart tarihinde gerçekleşen ustalık sınıfında
öğrencilerimiz hazırlığını yaptığı eserleri Gökhan
Aybulus ile birlikte çalışma fırsatı buldular.

Yağmur Ak
W.A.Mozart - 9 Variations on a Minuet by Duport
K.573 Re Majör

Elif Naz Karabulut
Chopin-Ballade no. 3 in A-Flat Major, op. 47
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Kuzey Çiftci
Chopin-Ballade no. 1 in G minor, op. 23

16

USTALIK SINIFLARI
Augustin Dumay Keman Ustalık Sınıfı
27 Mart tarihinde gerçekleşen ustalık sınıfında öğrencilerimiz hazırlığını yaptığı eserleri Augustin Dumay ile
birlikte çalışma fırsatı buldular.

Ceyda Özeser
Bruch 1. Keman Konçertosu
Turkuaz Buhara Töreli - Dvorak Violin Concerto a minor-1. Bölüm
Derin Şensoy - Mozart 3. Konçerto
Gökçe Duru Tatar - Kreisler, Recitativo und Scherzo
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SERGİ
Kavramsal Sanat Sergisi - Aslı Karaaslan
11. sınıf öğrencilerimizin çalışmalarını içeren Kavramsal Sanat sergimiz 1 Mart Salı Bilkent Konser Salonu'nu önünde
yer alan fuayede gerçekleşti. Öğrencilerimizin 2020-2021 akademik yılında yaptıkları çalışmaların paylaşıldığı sergi
büyük beğeni topladı.
Sergide eser sahibi öğrencilerimiz (alfabetik sıra ile) Arcan İsenkul, Çetin Özen, Delfin Demiray, Derya Nehir Sever
ve Gökçe Duru Tatar gün boyu gelen konuklara manifestolarını anlattılar.
Kavramsal Sanat Sergisi
D-Teması Sanat Grubu
“Denge”
Kavramsal Sanat 1960’ların başında Sol LeWitt tarafından bir akım olarak ortaya çıkarılmıştır. Bu sanat akımı fikir
sanatı olarak geçmektedir. Ortaya konulan eserin kavramların bütünüyle uyumu kavramsal sanat için mühimdir.
Kavramsal sanatta ilk adım -kavram- olduğundan işlenen kavramın metni, felsefe ile yakından ilişkilidir. Bu sanat dalı
süreç ve üretim kısmında kendisini her biçimde ve malzemede var edebilir. Kavram üzerine düşünce sanatı
doğrultusunda her bir plastik sanat, beden sanatı, video enstalasyon gibi tüm deneysel biçimler ve yüzeyler
kullanılabilir. Bir soruya cevap aramak yerine soru sorduran ve uyandırıcı etkisi olan bir sanat dalından
bahsedebiliriz. İzleyicinin gözünden ve duyum algılarından çok anlık süreç etkileri için yapılır. Çarpıcı olmasının yanı
sıra süreç içerisindeki devinimleri ile izleyiciyi etkisi altına alır. Amerikalı kavramsal sanatçı Sol LeWitt Paragraphs on
Conceptual Art" Artforum, yaz sayısı, 1967 metninde şu şekilde bir ifadeye yer vermiştir;
"Kavramsal bir sanat eseri ancak fikir iyiyse iyidir", "İşini görsel olarak çekici kılıp kılmamak tamamen sanatçıya
kalmıştır", "Başarılı düşünceler genellikle görüntü düzleminde basit görünürler çünkü onlar kaçınılmazdırlar".
"Kavramsal sanat izleyicinin gözüne hitap etmekten çok beynine hitap eder"
D-Teması Sanat Grubu “Denge” kavramına yaklaşarak fikir süreçlerini eser ve metin ilişkisi üzerinden kurdular. Bu
süregelen zamanda önce kavramı irdelediler, metinler yazdılar ve sonunda eserleriyle birleştirerek bütünlük
kazandırdılar.

Varlığın sorgulanan yanında dengenin bütünündeyiz.
Kavramı irdelerken salt anlamın dışında başka bir pencereden bakıyoruz.
Heykel formunun keskin ve demir yanıyla klasik bakış açısını sorgularken bir soru daha akıllara geliyor;
Mahrem olan mektupların ifşasında dengesizliği de buluyoruz.
Hayatın iletişiminde dengeyi yakalamaya çalışırken sürecin bütünlüğünde kayboluyoruz ve yeniden varlığı da
sorguluyoruz.
Yaşamanın önemi bir iskelette yeniden canlanır ve ölürken, canlı bir kalbi sandıklara koyuyoruz.
Günlük yaşamın izlerini ise bir senfoni ile birleştiriyoruz.
Tüm bu sorgular dengenin varlığına uzaklaşıp yakınlaşmamızı sağlıyor.
Sürecin bütünü sorgulamaların esasında cevap buluyor.
İnsan yaşamından kesitler olduğunu bize sunarken, kişiselleştirilmiş yargılara da kucak açıyor.
Dengenin bir bütün olduğunu irdelerken yine zıtlaşarak dengesizliğin de dengeye ait bir kavram olduğunu
keşfediyoruz.
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SERGİ
Kavramsal Sanat Sergisi - Arcan İsenkul
Hayatın İletişimi
Canlılar doğdukları zamandan itibaren iletişim halinde olma ihtiyacı duyarlar. İçlerindeki mutluluğu, hüznü,
kızgınlığı iletişim ile sunarlar. Bundan dolayı iletişim canlılar için bir ilaca benzer. Fakat teknoloji çağı öyle bir yere
geldi ki gerçek ile sanalı ayırt etmek zorlaştı. Yeni bir tür yaratıldı ve cezbedici bilgisi ile biz doğal hurdalardan farklı
kılındı. Duygulardan yoksun olan ve gerçeklikten faydalanan sanal, biz canlıları cezbediyor ta ki bizi duygusuz
bırakana dek…
Ama kimse sanalın bir gerçeklik olduğunu kanıtlayamıyor. Koklama ve dokunmadan yoksun olan sanal, bu gibi
duyularımızın ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bundan dolayı gerçeklik bizim en iyi ilacımız haline bürünür. Fakat bazı
zamanlar ilacın yan etkileri sizde kalıcı hasar oluşturabiliyor. Sevdiğiniz, önem verdiğiniz birisini kaybettiğinizde
gerçeklik çok zalim olabiliyor.
O an her ne kadar mutlu hissetmek isteseniz de aynı zamanda boş, ne yapacağını bilemeyen duygusuz biri gibi
hissediyorsunuz. Çünkü onla artık iletişim kuramazsınız. Ama bu sanal iletişim bizi öyle cezbediyor ki, karşımızda
duygulardan anlamayan cansız bir varlığa, sadece bir maske taktığından dolayı duygularımızı aşılıyoruz. Resmen
bizle dalga geçiyor. Ama nafile, ya o bizi duyacak veya görecek, ya da biz ona duygularımızı ileteceğiz.
Bundan dolayı sanal iletişim bir tablo gibidir. O sana sadece bir tablo gibi görünebilir fakat yapılırken ne amaçla
yapıldığını ne barındırdığını bilemezsiniz. Bundan dolayı sanal iletişim bir iletişim değildir. Sadece sizi daha
hırpalayacak, boşluğa düşürecek bir sakinleştirici gibidir.
Sonuçta bunu anlamak sizin elinizde. Her ne kadar gerçeği kabullenemeseniz de gerçek gerçektir. Her ne kadar
acımasız olursa da olsun onunla yüzleşmeniz gerekir. Ama eninde sonunda herkesin sakinleşmeye ihtiyacı vardır.
Yalandan da olsa hayal etmek bizi yıpratsa da mutlu oluruz ve duygularımızı kime ileteceğimiz yalnızca bize aittir.

Kavramsal Sanat ile ilgili düşüncelerim:
Normalde hiç böyle bir konu üstünde çalışacağım aklıma gelmezdi. Normalde sanatı bir konu üzerine yorum
yapmak diye düşünürdüm. Ama hiç kendime has yorumum, beni betimleyen bir yorum yapmamıştım. Bu projede
kendimi tanımayı, neler hissettiğimi ve hayal gücümü keşfettim. Önceden her şeyi çok gerçekçi düşünürdüm ama
Aslı Hocam sayesinde bu durumumun üstünden gelebildim.
Kavramsal sanat bana çok şey kattı, özellikle de müzik hayatım için. Bu projeyi yapabilmem için çok zorlansam da
uğraşlarıma değdiğini düşünüyorum. Benim düşüncem kavramsal sanat size kendinizi yorumlamayı öğretiyor...
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SERGİ
Kavramsal Sanat Sergisi - Delfin Demiray
Kalp Atışı Valsi
Günahkâr kalbini yolmaya kozmik bir sebep
arıyormuşçasına, çürümüş etlerini süslü melodilerle
kenar köşelere itiyormuşçasına,
ölüyorsun.
ağıtını söylüyor her hücren aksi Dünya’ya.
ben yaşıyorum.
ben yaşıyorum gizlence diyarlarda ve bil ki bunu bildikçe,
sen daha da ölüyorsun.

Şehir ve Sessizlik
Kaybettim vaktimin ipinin ucunu. Sanırsınız ki sayın seyirciler, her adımımı küçük fısıltılarla sayan fikirlerim attığım
adımları gözden çıkarır oldu. Bir, iki, üç, dört, ben benden daha uzağım. Öyle çok zaman ki sayın seyirciler, ona
buna sayılı gün, bana sayısız asır.

Kavramsal Sanat ile ilgili düşüncelerim:
Sanatla iç içe olduğum yıllar süresince her zaman düşünüldüğü gibi sanatın bir sınırı olmadığını ve elimizdeki
yaratımlardan çeşitli kazançlar sağlayabileceğimizi düşündüm. Sanat, her yerde karşımıza çıkabilir. Önemli olan tek
şey, nereden baktığımız ve sanatı hangi düşüncelerle aradığımızdır. Bu sebeple sanatın kavramlarını ve
genellemelerini büken kavramsal sanat fikrinin bana ve bizlere güzel hisler katacağına inanıyorum. Umuyorum ki
ben de bir gün sanatımın yönlülükleriyle seyircime.kendimi anlatabilirim.
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SERGİ
Kavramsal Sanat Sergisi - Gökçe Duru Tatar
Kaçınılmaz Son
Kendi içinde bir denge yaratmış Doğa ana. Zamanın başından beri süren. O yaşama can vermiş. O her verdiği
yaşamdan bir parça geri alırmış kendinden de onlara bir parça verirmiş.
Nice yıllar geçmiş, Doğa ana insanlara can vermiş. Her bir insana kendisinden bir parça vermiş. Onları her yavrusu
gibi yüreği yerine koymuş ve bir göğüs kafesi gibi sarıp korumuş onları.
Ama insanlar durmamış. İnsanlar bencilmiş. İnsanlar evlerini mahvetmişler. İnsanlar kardeşlerini katletmişler.
İnsanlar annelerini öldürmüşler.
İnsanlar kendilerini koruyan göğüs kafesini, onlara yaşam veren kalplerini, kendi elleriyle param parça etmişler.

Kavramsal Sanat ile ilgili düşüncelerim:
Kavramsal sanat sanatçının bir konu hakkındaki düşüncelerini alegoriler arasına gizleyerek seyirciye aktarmasıdır.
Seyircinin yorumuna oldukça açık ve aslında bu şekilde değerlenen kavramsal sanat ile olan kısa sürelik
deneyimim, bana bir kavram hakkında uzun bir süre düşünmeyi ve bunu en etkileyici şekilde nasıl seyirciye
aktarabileceğimi öğrenmemi sağladı.
Anlatmak istediğim şeyleri açık ve net bir şekilde değil fakat satır aralarına gizleyerek anlatmaya çalışmak daha
önce çok üzerinde düşünmediğim bir şeydi. Ama kavramsal sanat bu konu üzerinde daha çok düşünmeme yardımcı
oldu.
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SERGİ
Kavramsal Sanat Sergisi - Çetin Özen
Phaedrus
Denge, derin bir kavramdır. Evrende dengesi olmayan tek bir şey söylenebilir mi.? Her şey dengede bütünleşir;
duygular, işler, eşyalar ve daha birçok kavram dengede yerini bulur. Bizi çıkmaza götürecek en derin denge
oluşumlarından biri ise klasik ve romantik anlayıştır. Klasik anlayış; Dünyayı saklı bir biçimin kendisinde görür.
Romantik anlayış; gerçekliğin yüzeyini görür. Herhangi bir kişiye motorun şemasını ya da makine çizimi
gösterdiğinizde ilgisine çekecek tek şey gerçekliğin yüzeyidir. Fakat bu iki kavram aynı şemada yorumlandığında
motor çizimi, kendisine hayran bırakarak zenginliği ve güzelliği fark ettirir. Romantiklere duygular olgulardan
önce gelir, akıl ya da kurallarla ilgisi yoktur. Tamamen estetiğe ve sezgilere güvenirler. Bu nedenle klasik romantik
tarz ile salt romantik tarzı dengeleri birbirleriyle zıttır. Dolayısıyla iki zıtlık olmadan denge kavramı olamaz. Bu
dengenin içerisinde büyük zıtlık, birbirini mükemmel derece de tamamlayan ayrılmaz iki kavramdır.

Kavramsal Sanat ile ilgili düşüncelerim:
Kavramsal sanat gördüğümüz bir objenin
görsel kısmını bir kenara bırakıp düşünsel
kısmına yönlenmektir. Benim için en etkileyici
özelliklerinden bir tanesi sanatçının bir
yazarın aksine 900 sayfalık bir kitabın
anlattıklarını tuvaldeki bir çizgi, bir tel parçası
hatta bir tuvalet kağıdıyla bile insanlara
düşündürerek anlatabiliyor olması. Kendi
projemde de bir kitaptan esinlendim.
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SERGİ
Kavramsal Sanat Sergisi - Derya Nehir Sever
Algı Senfonisi
Hayata bakmayı öğrendiğimiz anda gördüklerimiz ve duyduklarımız bir senfoniye dönüşmeye başlar. Aslında
hepimiz fark etmeden bu senfoninin birer parçası oluruz. Bu senfoniyi anlamak için hepimiz çok çabalasak da
bazen gözümüzün önünden gittiğini fark etmeyiz. Bu gösteride kimimiz duyup dinlemiyoruz, kimimiz bakıp
görmüyoruz. Müziğin sesi herkesi dinlendirmiyor olabilir veya trafiğin sesi herkesi rahatsız etmeyebilir. Hayatın
içinden duyduğumuz bir tını bizi bir yerlere götürür bir şeyler hatırlatırken ancak dinlediklerimize bakabildiğimiz
zaman hayatın senfonisini keşfetmiş oluruz.

Kavramsal Sanat ile ilgili düşüncelerim:
Kavramsal sanat bana insanlara, nesnelere ve hayata başka bakmayı öğretti. Kavramsal sanat ile ilgilendiğim
zamanlar kendimi daha iyi tanıdım. Anladım ki normal zamanlarda kendime hiç zaman ayırmıyormuşum, hiç oturup
bir şeyin üzerinde saatlerce düşünmüyormuşum. Düşündüğüm ya da bulduğum fikirlerin saçma değil bir değeri
olduğunu ve bu fikirleri paylaşmaktan çekinmemeyi öğrendim. Kendime daha çok güvenmeye başladım, yaptığım
çalışmalarda da bunu göstermeye çalıştım.
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SERGİ
Kavramsal Sanat Sergisi
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SERGİ
Kavramsal Sanat Sergisi
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SERGİ
Kavramsal Sanat Sergisi
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RESİM HEYKEL MÜZESİ GEZİSİ
11. Sınıflar - Aslı Karaaslan
Sanat Tarihi dersimizde Ankara Resim ve Heykel
Müzesi’nde yer alan birçok eseri öğrenmiştik. Sıra bu
eserleri daha yakından görmekteydi. Türk Resim ve
Heykel tarihine yakından tanık olmak öğrendiklerimizi
pekiştirmemize neden olacaktı.
İlk olarak sergi alanına gelmeden önce Etnografya
Müzesi’nin önünde yer alan Pietro Canonica’nın Atlı
Atatürk Anıtı’nı inceledik ve fotoğraflarımızı çektik.
Türkiye’de yer alan en önemli Atatürk heykelinden
biriydi. Yakından incelemek oldukça etkileyiciydi.
Resim ve Heykel binamıza girer girmez binanın
tarihinden ve Mimar Hikmet Akif Koyuncuoğlu’ndan
bahsettik. Mimarın çalışmalarının ve eskizlerinin olduğu
oda kapalıydı ne yazık ki göremedik. Hemen bir üste
kata çıktık ve Türk motiflerinin barındıran konuk evine
girdik. Oradaki eşyaların ihtişamı oldukça hayranlık
uyandırıcıydı.
Bir sonraki adımımız Osman Hamdi Bey’in Silah Taciri
adlı eserinin olduğu odaydı. Eserin önünde uzun süre
durduk. Oda biraz küçüktü zor sığmıştık. Eserlerin
önünde yer alan sınır çizgileri sürekli ötüp durdu. İlk
başta çok dikkat edemedik ama sonrasında ne kadar
dikkat edersek edelim hala ısrarla uzakta olsak bile
alarm ötmeye başlıyordu. Sanırım bu gezimizin isyan
ettiren noktasıydı. Artık bir süre sonra sadece gülüp
geçmeye başladık.
Salonları yavaşça konuşarak analiz ederek gezmeye
devam ettik. Derste öğrendiğimiz eserleri görünce “aaa!
bu o eser” gibi sözleri fazlasıyla duyduk. Sergide eserleri
anlatırken bir anda öğrencilerimin dağıldığını diğer
eserlere doğru yürüdüğünü görmeye başladığımda
hemen seslendim “Hey arkadaşlar önce topluca
anlatacağım gelin lütfen!” sonra bu cümleyi milyon kez
tekrar ettiğimi fark ettim. Kim bilir belki de özgürce
gezmek istediler. Haklılar da ama eserleri yakından
anlatmak istiyordum ama kendimi koyun güden
öğretmen moduna da sokmak istemiyordum. Neyse ki
bu iki ruh halinde devam ederek yine de azimle
öğrencileri önce toparlayıp eserleri anlatıp sonrasında
gezmelerini sağlayabildik. Müze gezisi sandığımdan da
uzun sürmüştü. En son bel ağrısından anladım ki hiç
oturmamışım.
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RESİM HEYKEL MÜZESİ GEZİSİ
11. Sınıflar - Aslı Karaaslan

Fikret Mualla’nın acı hayatını anlattıktan ve eserlerini
inceledikten sonra biraz hüzünlüydük. Tabii akıllarda
hüzünlü hikayesiyle sanırım en çok kalan sanatçı Fikret
Mualla olmuştu. Son salonu gezerken Nuri İyem’in koca
gözlü kadınına baktık oldukça büyüleyici bir bakışı vardı.
Öğrencilerimin gözlerinde hayranlığı görünce içten içe
seviniyordum. Meraklı şekilde eserlere bakmaları ve
incelemeleri çok değerliydi. Bir müze nasıl gezilir
dediğimde “işte böyle” dedim içimden.
Müzeyi gezerken bolca güldük ve eğlendik espri
yapmadan da müze gezmek hep sıkıcı olur diye
düşünürüm. Ama bir zamandan sonra tabii ki acıktık.
Müze gezisi bitince yürüyerek yemek yiyeceğimiz alana
doğru ilerledik. Rafet Hocamız yemek öncesi etrafı
gezdirerek
öğrencilerimize
anlattı.
Sonrasında
yemeğimizi yedik, bolca sohbet ettik yorgunluğumuza
çok iyi geldi. Son cümlelerime gelecek olursam,
Keyifli, öğretici yorucu ama çok eğlenceli bir geziydi.
Bir sonraki gezilerimizde görüşmek üzere.
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RESİM HEYKEL MÜZESİ GEZİSİ
11. Sınıflar - Aslı Karaaslan
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RESİM HEYKEL MÜZESİ GEZİSİ
11. Sınıflar - Aslı Karaaslan
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ŞUBAT VE MART'TA NE YAPTIK?
Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası - Doç. Dr. Işın Metin
Orkestra dersimiz kapsamında 25 Mart Cuma günü pandemi nedeniyle ertelenen konserimizi gerçekleştirdik.
Konserde BGSO Schubert Sihirli Arp Uvertürü seslendirdi. Ardından konçertolar ve ana eser olarak da Mozart’ın
Jüpiter olarak anılan, Do majör 41. Senfonisi yorumlandı.
Konser öncesi provalarda değerli hocalarımızı davet ederek konçertoların hazırlıklarını tamamladık. İlayda Yılmaz’ın
seslendirdiği Weber klarnet konçertosu çalışmalarına solistimizin hocası Selen Özyıldırım, Bruch Fantezi seslendiren
viyola sanatçı öğrencimiz Can Taylan’ın provalarına da hocamız Sema Hakioğlu katıldı.
Genç orkestramız, eserlerin dönemleriyle bağdaşan yorum uygulamalırının inceliklerini ön plana çıkaran seçkin bir icra
sergiledi.
Provalarımıza ve konserimize katılan tüm hocalarımıza, ailelerimize ve müzikseverlere teşekkür ediyoruz.
Çalışmalarımıza devam ederek bahar dönem sonu konserimizde seslendireceğimiz eserleri öğrenmeye başlıyoruz.
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ŞUBAT VE MART'TA NE YAPTIK?
Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası - Doç. Dr. Işın Metin
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ŞUBAT VE MART'TA NE YAPTIK?
Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası - Doç. Dr. Işın Metin
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ŞUBAT VE MART'TA NE YAPTIK?
Armoni ve Müzik Tarihi - Ülkemin Akbaş
Armoni XII
Modülasyonlar konusuna giriş yaptık. Yönelme (tonicization) ve modülasyon arasındaki farkı duyuşsal ve teorik
anlamda örneklerle inceledik. Bu öğelerin müzik dokuları içerisinde kimi zaman subjektif değerlendirmeye açık bir
şekilde kullanıldığına vurgu yaptık. Modülasyon çeşitlerine genel bir bakış sunarak, konuyu common chord
modulation, chromatic modulation (altered chords), common tone modulation, sequential modulation, enharmonic
modulation, phrase modulation gibi başlıklara ayırdık. Şu an anda common chord modulation üzerine armonizasyon
çalışmaları yapmaktayız. Çalışmalarımız bir önceki konumuz olan ikincil fonksiyonları da sıkça içermektedir.
Müzik tarihi XI
Önklasik dönem ile ilgili okuma yaptıktan sonra Klasik döneme giriş yaptık. Antik Yunan ideallerinin döneme
etkisini ve bu bağlamda Aydınlanma ideallerinin sanata yansımalarını değerlendik. Müzikte ortaya çıkan yeni
janralar ve bu janraların sanatsal aynı zamanda sosyolojik izdüşümünü inceledik. Halka açık konser fenomeninin
sanatın tüketimi anlamında etkilerini irdeledik. Klasik dönem ile Barok dönem arasındaki estetik yaklaşım
farklılıklarını ortaya koyarak W.A.Mozart, J.Haydn ve Ludwig Van Beethoven’ın eserleri özelinde ‘’klasik’’estetiğe
genel bir bakış sunduk. Form ve orkestrasyonun birbirleri ile ilişkisi, klasik dönemin genel stil özellikleri, orkestra’nın
renk paletinin genişlemesi, piyano’nun gelişiminin yaklaşım ve duyuşa etkisi gibi başlıklar altında klasik dönemi
çözümlemekteyiz. Romantik döneme geçisi sağlayan dönüşümsel figürlerden biri olarak Beethoven’ı ve onun
özelinde besteci profilinin nasıl dönüştüğünü irdelemekteyiz.
Müzik Tarihi XII
20. yüzyıl müziğine giriş yaptık. Yüzyılın hemen başında müzikal algımızı ters yüz eden bestecileri ve müzik algısını
nasıl değiştirdiklerini inceledik. Burada çoğunlukla görsel sanatlardan da örnekler vererek ‘’abstraction’’ kavramı
üzerinde durduk. İzlenimcilik ve Dışavurumculu’ğu irdeledik. Stravinsky ve İkinci Viyana Okulu bestecileri
A.Schönberg, A.Berg ve A.Webern’in eserlerini incelerken, Sigmund Freud, Ludwig Wittgenstein gibi ikonik
figürlerin düşünsel alanda sundukları perpektiflerin müziğe etkilerini inceledik. İki dünya savaşının ve bu politik
iklimin sanata yansımalarını tartışmaya açtık. Atonalite, 12 ton müziği, politonalite, neoklasizm gibi kavramları
tartışarak erken 20. Yüzyıl müziğinin estetik temellerini irdeledik. Eser incelemelerini tamamladıktan sonra 1945
sonrası müzikte oluşan belli başlı sanatsal yaklaşımları ve bu yaklaşımları temsil eden bestecileri konu edineceğiz.

Armoni ve Form Bilgisi - Barış Demirezer
Armoni IX, X, XI
Şubat ve Mart ayları içerisinde birinci çevrim üç sesli akorların bas armonizasyonlarını tamamladık. Sonrasında
armonilerin kullanım şekilleriyle ilgili kalıpları görüp aynı kalıpları soprano armonizasyonu yaparak serbest
armonizasyon yaptık. İkinci çevrim üç sesli akorların bas armonizasyonlarını yapıyoruz. Bu süreç boyunca sadece
model ve sekans tekniğini içeren birçok örnek çözdük. İkinci çevrim bas armonizasyonlarının sonuna gelmek üzereyiz
ve devamında tüm çevrimleri içeren soprano armonizasyonu yapacağız.
Form Bilgisi X
Şubat ve Mart ayları içerisinde batı sanat müziğinin en karmaşık ve en önemli form yapılarından birsi olan sonat
formuna geçtik. Bu form yapısı içerisindeki temel bölgeleri öğrendik. Özellikle exposition bölgesi üzerine
yoğunlaştığımız bu süreç sonrasında development bölgesinin detaylı özelliklerine devam edeceğiz.
Form Bilgisi XI
Şubat ve Mart ayları içerisinde ders içerisindeki öğrencilerin kendi eserlerinin analizlerini yapması ve bu eserlerin
sunumunu yapması sürecine devam ettik. Bu dönem ders sayısının ikiye çıkması üzerine dersin bir saatini sunum bir
saatini ise öğrencilerin kendi müziklerini yazdığı bir formata çevirdik. Form bilgisi dersinin ilk senesinde öğrendikleri
bilgileri tekrar gündeme getirip bu sefer öğrencilerin eser incelemek yerine eser yazdıkları uygulamalara geçtik.
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ŞUBAT VE MART'TA NE YAPTIK?
İngilizce 1. Kur - Özlem Miroğlu
1.kur öğrencilerimizle, Şubat ve Mart aylarında ‘Zero and Writing an advert’ ve ‘Writing a Blog’ yazı çalışmalarını
First Conditionals’, ‘Gerunds and Infinitives’ ve ‘Modals çalıştılar, sınıf içerisinde afiş hazırladılar ve sunum
(Can, may, should, shall, must, mustn’t, needn’t, have to, yaptılar.
don’t have to…)’ grammar konularını öğrendik ve yeni
öğrenilen grammar konularının kullanım, anlam ve kelime
yapılarını çalıştık. Öğrencilerimizle birlikte öğrenci çalışma
kitabımızda bulunan alıştırmaları tamamladık ve sınıf
içinde hep birlikte kontrol ettik.
Öğrencilerimiz, yeni kelimelerin (creative, relaxing,
unusual, active, net, pitch, bounce, serve, score…)
kullanım ve anlamını öğrendiler, yeni kelime gruplarını ve
yapılarını çalıştılar. Öğrencilerimiz dinleme, okuma ve
‘Jamaica’ ve ‘Cuba’ ile ilgili metinleri okudular ve
konuşma becerileri geliştirdiler ve kelimeleri kurallara
metinle ilgili okuduğunu anlama sorularına cevap
uygun cümle içinde kullandılar ve kurallara uygun farkli
verdiler. Metin içinde bulunana yeni kelimeleri (colony,
örnekler verdiler.
independent, authorities…) öğrendiler ve yeni
kelimelerle farklı cümleler oluşturdular.
Yeni kelime gruplarını öğrendiler, fiil (Verb/Nounperson/Noun-sport) ve isimler arası ayrım yaptılar.
Sevdikleri ve sevmedikleri sporlarla ilgili ve spor
yaparken yapılması veya yapılmaması gereken kural ve
durumlar hakkında konuştular.
Sporların uyulması kuralları ile ilgili ‘Modals’ grammar
konusunun anlam ve kurallarını kullanarak yeni
cümleler kurdular ve farklı örnekler verdiler. Yeni
kelime gruplarını ‘goalkeeper, opponent, referee, fan…)
cümle içinde kullandılar.

Öğrencilerimiz ‘Robotics Club’, ‘Circus Skills Workshop’,
‘Singing Club’ başlıklı kısa reklam ilan ve duyurularını
okudular ve metinler arası karşılaştırma yaptılar.
Öğrencilerimiz boş zaman aktiviteleri ve hobileri hakkında
konuşma yaptılar. Hobilerle ilgili dinleme çalışması
yaptılar ve resimlerle kelimeleri eşleştirdiler. ‘Junior Park
Run’ isimli reklam afişini okuldular ve konu ile ilgili
cümleleri ‘must, mustn’t’ ve ‘don’t have to’ grammar kalıp
ve kurallarını kullanarak tamamladılar.

Öğrencilerimizle birlikte, sınıf içerisinde öğrenilen
konuların genel tekrarını yaptık, grammar ve kelime
bilgisi oyunları oynadık.

lise

BÜLTEN

35

ŞUBAT VE MART'TA NE YAPTIK?
İngilizce 2. Kur (9 - 10. Sınıflar) - Arezoo Babaei
Geçirdiğimiz Şubat ve Mart aylarında 9 ve 10.
Sınıflarımızın 2. grubunda 7. Ve 8. Üniteleri çalıştık.
Kitabımız 7. Ünitede olağanüstü durumları (extreme
situations) teması ile dilbilgisi, kelime ve dil becerileri
konularını ele aldı.
Bu üniteye bir uçak kazasında hayatta kalan ve iki ay
boyunca dağda yaşamaya devam etmek zorunda kalan bir
grubun zorlu günlerinin hikayesi hakkında bir okuma
metni ile başladık. Bu metinde zor şartlarda hayatta
kalmak ve kurtarmakla ilgili bir kaç yeni kelime Yeni ünitemiz 8. Ünitede boş zamanlarda yapılabilen
öğrendikten sonra aynı konu ile ilgili daha fazla kelimeleri faaliyetler konusu bağlamında bu ünitenin derslerini
de ‘vocabulary’ dersimizde öğrenip çalıştık.
işledik. Okuma becerisi ile ilgili olan ünitemizin ilk
dersinde profesyonel olarak mağaracılar hakkında bir
metin okuduk ve metinde kayıp cümleleri bağlama
bakarak nasıl yerlerine koyabileceğimizi çalıştık.
Sonraki dersimizde boş zamanlarda yapılabilecek
aktivitelerden yeni kelimeler öğrendik ve onlar hakkında
konuştuk. Ünitemizin dilbilgisi derslerinde ise ‘Modal
Verbs’ konusunu zorunluluk, zorunluluğun olmaması,
rica, yasak vs. gibi şeylerden bahsetmek için çalıştık.
8. Ünitenin ikinci kelime dersinde ise yeni ‘phrasal verbs’
Dilbilgisi dersimizde ‘Past Perfect Simple’ ve ‘Past Perfect konusu işledik ve en son kart postal yazmada nelere
Continuous’ konusunu beraber işledik ve çalışma kağıtları dikkat etmemiz gerektiğini çalıştık.
ile öğrendiklerimizi pekiştirdik. Bu şekilde geçmişte belli
bir olay ya da noktadan önce tamamlanmış olayları ya da o
noktaya kadar devam eden olaylardan bahsetmek için
hangi formu kullanmaları gerektiğini öğrenip çalışmış
oldular.
Dinleme ve konuşma derslerimizde yine olağanüstü
durumlar hakkında dinleme parçaları dinleyip ve bu
durumlar hakkında öğrencilerimiz konuştu. Her ünitede
olduğu gibi bazı ‘phrasal verbs’ diye geçen birden fazla
kelimeden oluşan fiillerden bir kaç yenisini öğrenip
çalıştık. Daha sonra kısa sorular, ‘subject’ ve ‘object’
soruları ve negatif soruları çalıştık.
7 . Ünitemizi hikaye yazımı ve hikayelerimizde
kullanabileceğimiz işeyarar kelime ve ibareleri çalışarak
tamamladık.
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ŞUBAT VE MART'TA NE YAPTIK?
İngilizce 2. Kur (11 - 12. Sınıflar) - Arezoo Babaei
Bu grubumuzla da aynı şekilde geride bıraktığımız aylarda
7. ve 8. Ünitenin derslerini işledik. ‘Right or Wrong’ adlı 7.
ünitemizde yasadışı eylemler bağlamında bütün
derslerimizi işledik.

Çevresel konularla ilgili olan 8. Ünitemize rüzgarlar
konusunu ele alan bir okuma metni ile başladık. Bu
dersimizde ayrıca cümleleri ve kelimeleri aralarındaki
ilişkiye bakarak nasıl bir birine bağlayabildiğimiz
konusuna da değindik.

Ünitemize reşit olmayan kişilerin yasadışı eylemlerde
bulunduklarında onların geleceğine dair yapıcı etkileri
olması adına devletin hangi kararlar aldığı konusunu
işleyen bir okuma metni okuyup, bu bağlamda yeni
kelimeler öğrenirken metinle ilgili soruları yanıtladık. Bu
dersin ardından gelen kelime dersimizde Collocations ya
da sıkça yan yana gelen kelimelerden bazılarını öğrenip
yine dava vs. konuları ile alakalı olan yeni kelimeler
çalıştık.

Ünitemizin ilk kelime dersinde havadurumları ile ilgili
yeni kelimeler öğrendik ve akabinde dilbilgisi dersinde
dört türlü şartlı cümlelerini tekrar ettik. Bu konu ile ilgili
başka dilbilgisi kitaplarının çalışmalarından da destek
aldık. Dinleme dersimizde ise konuşmacının amacını
nasıl anlayabileceğimizi konuşup bunun için nelere
dikkat etmemiz gerektiği üzerinde durduk.

Dilbilgisi dersimizde edilgen cümleler konusuna başladık
ve bu konuyu pekiştirmek için başka dilbilgisi
kitaplarından çalışmalar yaptık. Dineleme becerisi
dersimizde konuşmacının kullandığı sözcükler ve konuşma
tarzından duygulaırnı çıkarmaya çalıştık.

Konuşma dersinde bir grup tartışmasında farklı
seçeneklerinin tartışılıp son bir karara varmak için nasıl
bir dil kullanılmalı konusunu işledik. İkinci dilbilgisi
dersimizde ise Conditional konusunda karma ya da
Mixed Conditional dediğimiz tür cümleleri öğrenip
çalıştık. Her ünitede olduğu gibi Use Your English diye
geçen kelime dersimizde bazı Phrasal Verb’ları öğrendik.

Ünitemizin konuşma dersinde ise bir konu hakkında
konuşurken fikir beyan ederken, bir fikir ya da konudan
başkasına geçerken hangi kelime ya da ibareleri
kullanabileceğimizi çalıştık. 7. Ünitemizin 2. Dilbilgisi
dersinde ise Causative konusunu ele aldık ve böylece
başka birilerinin vesile olarak yapılan eylemlerden
bahsetmek için kullanılan formları öğreniop çalıştık.

Daha sonra ise yeni edatlar da öğrendik. Son olarak da
ünitemizi
bir
opinion¬-compare
and
contrast
compozisyonu yazarak kapattık. Bu derste bahsi geçen
yazı türünde kullanılabilecek kelime ve cümlelerin
yanısıra her hangi bir yazıyı yazıp bitirdiğimizde geri
dönüp okuduğumuzda neleri dikkate almamız gerektiği
üzerinde durduk.

Bir sonraki dersimizde yeni prepositions ya da edat
konusunu çalıştık. Son olarak yazma dersinde resmi
mektuplar yazma konusunu çalıştık. Bunun için de
kullanılması gereken ibare ve kelimeleri konuştuk ve
konuyu pekiştirmek için resmi mektuplar yazdık.
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ŞUBAT VE MART'TA NE YAPTIK?
İngilizce 3. Kur (9 - 10. Sınıflar) - Ayça Alabay Yılmaz
Lise öğrencilerimizle İngilizce Dersleri kapsamında bu
ayda çok önemli konular işledik, çeşitli aktiviteler yaptık.
9 ve 10. Sınıfların 3. Kur öğrencilerimizle “Right or
Wrong” adlı üniteyi işledik, öğrencilerle suç ve ceza
hakkında çeşitli sohbetler yaptık, İngilterede bulunan
çeşitli genç mahkemelerini ve buralarda gençlere verilen
rolleri anlatan bir metin okuduk ve okuduğunu anlama
metni yaparken karşılaşabilecek ilgi dagıtıcı bilgilerle
nasıl başedilir konusunu işledik. Yeni kelimeler öğrendik.
Passive Voice ve Gerunds Infinitives konularını gözden
geçirdik. Dinleme metinleri yaptık, dinleyicilerin ses
tonlarını ayırt etmeye çalıştık. Yaşadığımız yerdeki suç
oranıyla ilgili konuştuk, Causative, Phrasal Verbs ve
Prepositions konularını işledik. Resmi bir mektup
yazmaya çalıştık. Capoeira adlı dövüş sporuyla ilgili bir
video izledik, sorular cevapladık.
Mart ayında ise Environmental Affairs adlı üniteye
başladık, Wind at Work adlı metin sayesinde kasırgalar
nasıl oluşur konusunu işledik bununla birlikte yeni
kelimeler öğrendik, metinde boşluk doldurma nasıl yapılırı
çalıştık, dinleme metni yaptık ve konuşmanın tonunu ve
fonksiyonunu çözmeye çalıştık. Yaşadığımız çevre için
neler yapabiliriz konusunu konuştuk, Mixed Conditionals
işledik, Phrasal Verbs ve Prepositions işledik, Şehirlerde
yaşanan kirlilikle ilgili görüş belirten makaleler yazmalarını
istedik. Küresel ısınma üzerine bir video izledik konuyla
alakalı sorular cevapladık, sınıf içi tartışmaları yaptık.

İngilizce 3. Kur (11 - 12. Sınıflar) - Ayça Alabay Yılmaz
11. ve 12. Sınıfların 3. Kur sınıfı ise Eureka adlı üniteyi işledik. Thomas
Edison’ın
geçmişteki
tahminlerinden
kaçının
günümüzde
gerçekleştiğinden bahseden bir metin okuduk. Metinle birlikte spesifik
bilgi arama alıştırması yaptık, dilbilgisinde icatlarla ve teknoloji ile ilgili
kelimeler öğrendik.
Conditionals konusunu işledik, Inversions ve Unreal past ile ilgili
konularda konuştuk. Solar panellerin kullanımıyla ilgili bir dinleme metini
okuduk, teknolojinin hayatımıza olan katkılarından bahsettik. Birini aday
gösteren bir yazı yazmaya çalıştık ardından Mart ayı itibariyle Money Mad
adlı üniteye başladık, Yunanistan’ın takas kültürüyle alakalı bir metin
işledik, kelime bilgisi dersinde para ve ekonomi ile ilgili kavramlardan
bahsettik. Relative Clause konusunu işledik, Participle Clauses ve Cleft
Sentences’ları yaptık, PAE dersi kapsamında okuduğunu anlama ve cevap
verme konularını işledik, metin haritası çıkarttık. Konuşma alıştırmaları
yaptık.
Mart ayı ortası itibari ile bu kurda bulunan bütün 11. ve 12. sınıf
öğrencileri İELTS ve PAE sınavları sonucunda İngilizceden muaf
olmuşlardır.
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ŞUBAT VE MART'TA NE YAPTIK?
Almanca - İlknur Garbioğlu
Yeni kitaba geçme heyecanı ile 9. ve 10. Sınıflar ile oldukça
fazla gramer konusuyla yorulduk. Aslında kısa bir okul
gezisine çıktık ve Geocaching oynadık. Okuldan ormana
kadar, yolda etrafımızda gördüklerimizin isimleri ile nihayet
belirsiz belirteçler, nam-ı diğer “ indefinit Artikel” ler ile
tanıştık.
Yeri gelmişken birazda kelime bilgimizi arttırmak için oyuna
40-45 tane yakın çevremizden ama kitapta yer almayan
eşyalar ile sınıf içinde keyifli bir oyun oynadık. Bazen bir masa
aradık, bazen bir takvim. Olmayan eşyalar yerine elimizde
bulunan başka eşyalar ile bol bol belirteçlere çalıştık. Bu arada
brauchen, suchen, haben fiilleri kullanarak aslında sadece
Akkusativ hallerde cümle kurduk. Oldukça etkili bir çalışma
ve çoğu öğrenci için konuyu bir bütün içerisinde tamamlamak
için iyi bir fırsat.
Sonra tekrar okul gezisine dönünce, artık gruplara ayrılarak
ormanda arayışa çıktık. Ama her zaman grup içinde komut
veren birileri olur. Tabii bizim grupta da vardı. Emir-Komut
kipinde cümle kurmayı ve bu cümlelerde yer alması gereken
fiil formunu çalıştık. Anne babaları da işin içine aldık ve
günlük hayatta hangi komutları en çok duyuyoruz onu
konuştuk. Odanı topla, ödevlerini yap, artık uyu ya da uyan,
yemek ye gibi komutları Almanca da söyleyebildiğimizi
gördük. Bu arada bol bol güldük. Velilerimizin katkıları için en
içten teşekkürler. Bu ev içinde yer alan komutlar olmasaydı
bu kadar keyifle öğrenemezdik :).

Ama ormana girmişken yol tarifi yapmadan geçemezdik.
Hemen kısaca ormandan çıktık ve şehirde yolu nasıl tarif
ederiz onu gördük. Oldukça fazla zaman ayırdığımız konuyu
harita üzerinde pekiştirdikten sonra artık yeni kitaba geçme
zamanı geldi. Biz yine de geçmedik ! :). Önce biraz yasaklardan
bahsettik, iznimiz olan veya olmayan eylemlerden konuştuk.
9. Sınıflar kendi levhalarını kendileri tasarladı. Ah neler çıktı!
Burada düşünmek yasak, burada gezmek yasak, burada müzik
dinleyebilirsin … . Çizimler harika, hayal gücü müthiş! Eğlendik
yine.
10. Sınıflar aynı aktiviteyi hazır kartlar ile çalıştı. Ama
yetinmedik tabii . . . kitapta yer alan fiillere ek olarak 7-8 tane
fiil ekledik. Hazır konuşurken onları da aradan çıkaralım
istedik. Güzel de oldu.
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Artık buralarda daha fazla zaman geçirmeden, yeni kitaba
geçtik. Benim için hikayenin en güzel tarafı burasıyla. Kitap
oldukça uzun bir metin ile başladı. Ama öğrenciler büyük bir
çoğunluğunu anlamlandırdı. İşte orada ne kadar çok konuyu
öğrendiğimizi gördük hep beraber. Evet biraz yordum çocukları,
biliyorum ama bundan sonraki ünitelerde aslında bir çok konuyu
çoktan öğrendiklerini fark edecek öğrenciler. Daha da güzel
olacak …. Yine ödev verdim, yine edupage pazarlığı yaptık. Film
gibiyiz :). Ama ben öğrencilerimizin yetkinlikleri dijital alanlarda
da gelişsin istiyorum. Israrcıyız hep beraber … Ödevden sonra
Nico ve arkadaşları ile tanıştık. Model gemi yapan ve kendine
kulüp arayan yetenekli Nico. Nasılsa daha önce Emir-Komut
kipini öğrenmiştik, o zaman Nico da bir ilan görsün okul
panosunda ve bir yarışmaya katılması için arkadaşından samimi
komutlar alsın. Bizde yaptık aynısını. Tam yönelimlere geçtik,
Wohin? sorusuna cevap oluşturduk derken I. Yazılı sınav günü
geldi … yönelimleri sormayı unutmuşum :). Neyse II. Yazılı
sınavında sorarız artık.

11. ve 12. Sınıflar ile paralel gidiyoruz. Nasıl oluyor her hafta
aynı konuları tamamlıyoruz, bende çözemedim henüz. Geçmişe
takılmayın derler ama biz dinlemedik ve uzuuuun bir süre
geçmişte kaldık. Kolay bir konu ama zaman ister… bizde zaman
yok ama yine de geçmişte kaldık. Neler yaptığımızdan bahsettik,
kimsenin bize fiil ezberletmesine gerek kalmadan geçmiş
zamanda nasıl fiilleri şekillendiririz onu gördük. Sonra bir
festivale gittik ve orada yeni zaman betimleyen edatlar ile
tanıştık. Burada hareket tanımlayan fiillerin geçmiş zamanda
farklı bir yardımcı fiil kullandıklarını gördük. Biraz bile
kızmadılar… neden böyle diyen olmadı. Bence Almanca’yı
seviyoruz, sanırım ondan soru soran olmadı:) … Geçmişi bırakıp
önümüze bakalım dedik ve yollara düştük. Yol tarifi vermeyi ve
yakınında bulunan yerlerden betimleme yaparak yer edatlarını
kullandık. Bizim hayatımıza yeni bir edat girdiği zaman yeni bir
hal de oluşur. Sorun yok . . . Dativ kolay! Bir bilgisayar oyunun
içinde bulunan iki ev ile karşılaştık. İçini gezdik ve içindeki
odaları tanıdık. Ev ilanlarını ve bu ilanlarda yer alan
tanımlamalar ile kısaltmaları çözümledik. İstediğimiz zaman ev
ilanlarında ev bulabiliriz veya ilan verebiliriz. Benim- senin-onun
meselesini konuştuk ve bol alıştırma yaptık. Tüm gruplarda ders
kitaplarında yer almayan ve A2 seviyesinde karşılaşacağımız
sıralama sayılarını ifade ederek tarih söylemeyi çalıştık.
Kullandıkça otomotikleşen bir konu, bu nedenle sertifika
sınavlarından önce bol bol kullanalım. Alıştırma olsun. Biraz
yoruluyoruz biliyorum ama dil kolay öğrenilmiyor. Ödevleri
yapmak zaman alıyor biliyorum ve sizde de zaman yok, onu da
biliyorum… yine de siz bu ödevleri yapın. Derslerde çok emek
veriyorsunuz ve tekrar çalışmalar olmaz ise hedeflerimize
ulaşmamız zor olacak . . . öğrenmenin ön koşullarından biri
sıklıkla farklı formlarda tekrar ederek üretime geçmek. Hayat
işte, hem çok güzel hem emek istiyor … :)
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ŞUBAT VE MART'TA NE YAPTIK?
Türk Dili ve Edebiyatı - Erol Tanrıbuyurdu
Mart gelir şakır şakır
Ayakları gümüş bakır
Kapılardan baktırır
Kazma kürek yaktırır
Haydi Mart Martlasın
Kahkahalar patlasın

Romanın yapı unsurlarını oluşturan “mekân”,
“zaman”, “olay örgüsü” ve “kişi” kavramlarını
açımlayarak; romanda “konu”, “tema”, “anlatıcı” ve
“bakış açısı” gibi önemli kavramların neler
olduğunu öğrendik. Benzer şekilde, romandaki
anlatım tekniklerine yoğunlaşarak; “tahkiye etme”,
“olay anlatma”, “geriye dönüş”, “iç çözümleme”,
“pastiş”, “parodi” ve “ironi” gibi kavramları
öğrendik.
“Tiyatro Ünitesi” çerçevesinde ise, tiyatronun
tarihsel kökenlerine ilişkin genel bir çerçeve
çizdikten sonra Antik Yunan tiyatrosundaki
tragedya ve komedya türlerini açımlayarak
“mimesis”, “katarsis” ve “komik” nosyonlarını
tartışmaya açtık. Benzer biçimde tiyatronun yapı
unsurlarını
ortaya
koyarak;
“adaptasyon”,
“antrakt”, “fars”, “kabare”, “monolog”, “replik”,
“rol”, “suflör” ve “tirat” gibi temel tiyatro
terimlerini öğrendik.

Uzun süren bir kış mevsiminin ardından, gecikmiş bir
baharın belli belirsiz kendisini hissettirmeye başladığı
mart ayının son günlerine adım atarken, hepinize
merhaba;
Oldukça hızlı ve yoğun geçen bir güz döneminin ardından
verilen kısa bir moladan sonra başlayan bahar yarı yılının
ilk iki ayında Türk Dili ve Edebiyatı dersi kapsamında
öğrencilerimizle oldukça verimli ve keyifli çalışmalar
yürüttük. Bu çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak bizleri
mutlu edecektir.
9. Sınıf öğrencilerimizle “Roman Ünitesi” çerçevesinde
“Dünya ve Türk Edebiyatında Roman”, “Konularına Göre
Roman Türleri”, “Yansıttıkları Edebi Akımlara Göre Roman
Türleri”, “Romanın Yapı Unsurları”, “Romanla İlgili
Kavramlar” ve “Romanda Anlatım Teknikleri” gibi temel
konuları işleyerek bu başlıklar altında roman türünü Batılı anlamda yazılmış ilk Türk tiyatro metni kabul
tartışmaya açtık.
edilen Şinasi’nin Şair Evlenmesi oyunu ile benzer

Bu bağlamda, Miguel de Cervantes’in Don Quijote
(Don Kişot) romanıyla tarih sahnesine çıkan roman
türünün; “klasik”, “romantik”, realist”, “natüralist”,
egzistansiyalist”,
“modern”
ve
“postmodern”
akımlardaki önemli örneklerini öğrendik. Türün, Türk
edebiyatında ilk kez görüldüğü Tanzimat Dönemi’ne
odaklanarak; Yusuf Kamil Paşa’nın Fenolon’dan
tercüme ettiği Telemak romanı ile Türk edebiyatının
ilk yerli romanı kabul edilen Şemsettin Sami’nin
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Talat ve Fitnat’ın aşkı)
romanı üzerinde durduk.
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bir sorunsalı işleyen Sabahattin Kudret Aksal’ın
Kahvede Şenlik Var oyunundan bölümler okuyarak
görücü usulüyle evlenme anlayışını tartışmaya
açtık. Benzer biçimde, Moliére’in Cimri’sinin TRT
Radyo Tiyatrosu tarafından hazırlanmış olan
seslendirmesini dinleyerek cimrilik kavramını ve
komik olanın ne olduğu sorunsalını anlamaya
çalıştık. Bu bağlamda öğrencilerimiz hem
Harpogon’u seslendiren Türk Tiyatrosu’nun önemli
isimlerinden Mücap Ofluoğlu’nu tanıma fırsatı
buldular hem de vurgu, tonlama ve seslendirme
gibi konuşma becerisine ilişkin önemli kavramları
deneyimlemiş oldular.
Dilbilgisi derslerimizde ise sözcük türlerinden
zarfları ve zamirleri öğrenerek uygulamaya yönelik
çeşitli çalışmalar yürüttük.
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ŞUBAT VE MART'TA NE YAPTIK?
Türk Dili ve Edebiyatı - Erol Tanrıbuyurdu
10. Sınıf öğrencilerimizle köklerini “sanayileşme”,
“Rönesans”
ve
“sanat
akımları”
üzerinden
temellendirdiğimiz roman türünü “XIX. Yüzyıl Dünya
Romanı” ve “Osmanlı-Türk Romanı”nın gelişmi ile
sürdürerek kimi önemli romanlardan kısa pasajlar okuduk.
Bu bağlamda, Lev Nikolayeviç Tolstoy’ın İvan İlyiç’in
Ölümü’den bir bölüm okuyarak Rus romanı ve Rus tarihi
arasındaki ilişki üzerine çeşitli bilgiler paylaştık. Konuya
paralel olarak, romanın Türk edebiyatındaki serüveninin
başlangıcı olan Tanzimat dönemine odaklanarak,
“Batılılaşma” ve “modernlik” kavramlarıyla “roman” türü
arasındaki
ilişkileri
tartışmaya
açtık.
“Tanzimat
Romanı”nın genel özelliklerini öğrenerek dönemin önemli
romancılarını
ve
eserlerini
genel
hatlarıyla
değerlendirmeye çalıştık. Bu bağlamda, Türk edebiyatının
ilk yerli romanı kabul edilen Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı
Tal’at ve Fitnat’ndan, ilk realist Türk roman kabul edilen
Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası’ndan ve Türk
edebiyatının ilk psikolojik romanı olan Mehmet Rauf’un
Eylül romanından bölümler okuduk. Okuduğumuz
bölümlerden ve romanların konularından hareketle bu
romanlardaki sorunsalları tartışmaya açtık.

“Tiyatro” ünitesine küçük bir giriş yaparak tiyatronun
kökenini ve çeşitli tiyatro terimlerini öğrendik. Ayrıca
geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden “HacivatKaragöz”, “Orta Oyunu”, “Meddah” ve “Köy Seyirlik
Oyunları”nın özelliklerini öğrenerek bu türlere ilişkin
örnek metinler okuduk.
Dilbilgisi derslerimizde ise, “Cümle Türleri” ünitesi
çerçevesinde; “düz”, “devrik”, “eksiltili”, “olumlu”,
“olumsuz”, “soru” ve “ünlem cümleleri ile
“isim
cümleleri”, “fiil cümleleri”, “basit”, birleşik”, “sıralı”,
“bağlı” cümle çeşitlerini öğrendik. Bu konuda sınıf içi
çeşitli uygulamalar yaptık. Ayrıca, sözcük türlerinden
sıfatları işleyerek sıfat tamlamalarını ve özelliklerini
öğrendik.

11. Sınıf öğrencilerimizle “Cumhuriyet Dönemi Türk
Romanı” ünitesi bağlamında dönemin tarihsel arka
planını ortaya koyarak roman türünün cumhuriyetle
birlikte izlediği yol haritasını işaretlemeye çalıştık. Bu
bağlamda; Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri
Güntekin, Halide Edip Adıvar, Peyami Safa, Sabahattin
Ali, Mithat Cemal Kuntay, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi
dönemin önemli romancılarının edebiyat anlayışlarını
Servetifünun dönemi Türk romanın genel özelliklerini öğrenerek belli başlı romanlarından örnek bölümler
öğrenerek bu dönemin önemli romancılarından Halit Ziya okuduk ve bu romanlardaki sorunsalları sınıfta
ve Mehmet Rauf’un romancılığı hakkında çeşitli bilgiler tartışmaya açtık. Benzer biçimde, “Tiyatro Ünitesi”
çerçevesinde cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun
öğrendik.
genel özelliklerini öğrenerek bu dönemdeki tiyatro
anlayışının geleneksel Türk tiyatrosuyla olan bağlarına
dikkat çekmeye çalıştık.
Dilbilgisi derslerimizde ise, “Anlatım Bozukluğu”
konusunu işleyerek, anlatım bozukluğuna yol açan
“anlamsal” ve “yapısal” nedenleri öğrendik. Bu konuda
bolca uygulama yaparak TYT’ye yönelik sorular çözdük.

Yazma etkinliği çerçevesinde, Reşat Nuri Güntekin’in
Yaprak Dökümü romanının özetini okuyarak, romanın
sonunu öğrencilerimizin yazmasını sağladık. Sonrasında ise
yazılan metinleri sınıfta okuyarak tartışmaya açtık ve
romanın orijinal sonunu okuyarak etkinliğimizi tamamladık.
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TYT hazırlıklarımızı sürdürdüğümüz 12. sınıf
öğrencilerimizle ise, yaptığımız deneme sınavları sonucu
eksikleri olduğunu tesbit ettiğimiz konular üzerinde
tekrar çalışmaları yaparak sorular çözdük. Ayrıca,
“Anlatım
Biçimleri”,
“Anlatımın
Nitelikleri”
ve
“Düşünceyi Geliştirme Yolları”nı öğrenerek bu konulara
ilişkin daha önceki yıllarda çıkmış sorularla birlikte özgün
sorular da çözerek konuyu pekiştirmeye çalıştık. Benzer
biçimde “Ses Bilgisi Ünitesi” içerisinde yer alan; “ünlü
düşmesi”, “ünlü türemesi”, ünlü daralması”, “ünlü
değişimi”, “ünsüz benzeşmesi/sertleşme”, “ünsüz
yumuşaması”, “ünsüz türemesi”, “ünsüz düşmesi”,
kaynaştırma” ve “ulama” konularını işleyerek örnek
sorular çözdük.
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ŞUBAT VE MART'TA NE YAPTIK?
9. Sınıf Tarih ve Coğrafya - Rafet Kuş
TARİH:
İkinci dönemin başında İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
ünitesine başlandı. Bu ünitemizde ilk olarak Türk adı,
Türkiye adı ve Türklerin ilk ana yurdu hakkında bilgiler
verildi. Tarih öncesi dönemlerde Türklere ait kalıntıların
hangi coğrafyalarda ne şekilde tespit edildiğini, ayırıcı
özelliklerinin neler olduğu hakkında bilgiler verildi. Hemen
ardından, İlk Türk devletlerinde gücün meşruiyet
kaynağının ne olduğu ve eski Türk devletlerinde yönetici
gruplar hakkında konuşuldu. İlerleyen derslerimizde ilk
Türk devletlerinde oluşturulan sözlü hukuk sistemi töre
hakkında bilgi verildi. Türk tarihinin ilk siyasal
yapılanmaları olan Asya Hun devleti, I. Göktürk devleti, II.
Göktürk devleti ve Uygur devletlerinin özellikleri anlatıldı,
siyasi yaşamlarına değinildi.
Türklerin anayurdu olan Orta Asya coğrafyasının Türk
topluluklarının siyasi, kültürel, askeri, sosyal yaşamlarını
nasıl şekillendirdiği üzerine konuşuldu. Dünya tarihine
birçok konuda örnek olan askeri yapılanmaları hakkında (II. Göktürk devleti döneminde kullanılan Orhun alfabesi)
konuşuldu.
Şubat ayı ortasında başladığımız İlk ve Orta Çağlarda Türk
Dünyası ünitemiz Mart ayı sonuna doğru bitirilmiştir. Bu
süreçte ikinci dönem birinci yazılı sınavlarımız uygulanmış,
sonuçlar e-okul sistemine eklenmiştir.
18 Mart Cuma günü dersimizde Çanakkale Zaferinin 107.
Yıldönümü nedeniyle TRT Arşiv’in yayınlamış olduğu
Çanakkale 1915 adlı belgesel izletilmiş, Çanakkale deniz
ve kara savaşları hakkında konuşulmuştur.

AYIN TARİH
SORUSU
Eski Türk
Devletlerinin Çin
ile mücadelesinin
temel nedeni
nedir?

COĞRAFYA:
2. Dönemin başında ilk olarak Rüzgâr Çeşitleri konusu anlatılmıştır. Dünyada görülen sürekli rüzgârlar hakkında
bilgiler verildi. İzleyen derslerde mevsimlik rüzgârlar ve yerel rüzgârlar konusu anlatılmıştır. Ekvator bölgesinde
görülen tropikal rüzgârların oluşumları anlatılmıştır.
Şubat ve Mart aylarında belirtilen konular üzerinde durulmuş ayrıca birinci sınavlarımız uygulanmıştır. Sınav
sonuçlarımızı e-okul sistemine
stemine girilmiştir.
g

AYIN COĞRAFYA
SORUSU
Muson rüzgârları
ve yağmurlarının
görüldüğü ülkeleri
yazınız.
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ŞUBAT VE MART'TA NE YAPTIK?
10. Sınıf Tarih ve Coğrafya - Rafet Kuş
Yükselme döneminin en parlak zamanlarının yaşandığı Kanuni
Sultan Süleyman devri ve bu dönemde yapılan doğu/batı
fetihleri hakkında konuşuldu. Ardından II. Selim ve yükselme
devrinin en önemli siyasi figürlerinden olan, üç padişaha
sadrazamlık yapan Sokullu Mehmed Paşa dönemi anlatıldı.
Dünya Gücü: Osmanlı ünitesi bitirildikten sonra Sultan ve
Hemen ardından II. Beyazıd döneminde yaşanan Osmanlı Merkez teşkilatı anlatılmaya başlandı. Mart ayının
siyasi sıkıntılar ve iç karışıklıklar konusuna değinildi. son haftasında bu üniteye dair sadece Topkapı Sarayı konusu
İzleyen derslerimizde Yavuz Sultan Selim ve anlatılmıştır. Söz konusu ünite ve izleyen ünitelerimiz kaynak
kitap ve hazırladığım slaytlar üzerinden anlatılacaktır. İkinci
döneminde yapılan fethiler hakkında konuşuldu.
sınavımızdan önce slaytlar öğrencilerimize gönderilecektir.
Her dersimizden sonra anlatılan konular hakkında klasik
sorular yazıldı. Bu süreç içinde I. Yazılı sınavlarımız uygulandı
ve sonuçları e-okul sistemine girildi.
18 Mart Cuma günü dersimizde Çanakkale Zaferinin 107.
Yıldönümü nedeniyle TRT Arşiv’in yayınlamış olduğu
Çanakkale 1915 adlı belgesel izletilmiş, Çanakkale deniz ve
kara savaşları hakkında konuşulmuştur.
TARİH:
İkinci dönemin ilk derslerinde Dünya Gücü: Osmanlı
ünitesini işlemeye başladık. Bu ünitemizin ilk konusu
olarak İstanbul’un fethi ve Fatih Sultan Mehmet
döneminde ki diğer siyasi faaliyetler anlatıldı.

AYIN TARİH
SORUSU
II. Beyazıd döneminde İspanya’da getirilen ve ticaret
kentlerine yerleştirilen Yahudilere verilen isim nedir?
(İstanbul’un Fethi, Fausto Zonaro) (Fatih Sultan Mehmed)

COĞRAFYA:
İkinci dönemde ilk olarak Bitki Türlerinin Sınıflandırılması konusu anlatılmıştır. Ağaç, ot ve çalı formasyonları ayrı ayrı
ele alınmış, bunların Türkiye’de ki yaşam alanları hakkında konuşulmuştur. Dünya’da ve Türkiye’de bitkilerin yetişme
şartlarını etkileyen faktörler anlatılmıştır. Bunun yanında Türkiye’de görülen bitki toplulukları ayrıntılı bir şekilde ele
alınmıştır. 10. Sınıf müfredatımızda son fiziki coğrafya konusu olarak ele aldığımız Türkiye’de bitki topluluklarını
konusu bitirildikten sonra Beşeri Sistemler ünitesine başlandı.
Bu ünitede ilk olarak Nüfus ve Nüfusun
Özellikleri ve Önemi konuları anlatıldı. Dünya’da
ve Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen
faktörler açıklandı. Tarih boyunca insanların
yerleşim olarak tercih ettikleri bölgelerin ortak
özellikleri üzerinde duruldu. Bunların ardından
Nüfus piramitleri, Türkiye’de nüfusun nitelikleri,
göçler konuları işlendi. Mart ayının son
haftasında dünyada ulaşım sistemleri ve önemli
boğazlar/kanallar anlatıldı.

AYIN COĞRAFYA
SORUSU
16. Yüzyılda Osmanlı sadrazamı Sokullu Mehmet
Paşa’nın çizdiği fakat proje aşamasında kalan, 19.
Yüzyılda Fransız-İngiliz ortak çalışması ile hizmete
açılan kanalın adı nedir?
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ŞUBAT VE MART'TA NE YAPTIK?
11. - 12. Sınıf Tarih - Rafet Kuş
11. Sınıf TARİH:
İkinci dönemde Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi ünitesi ile başladık. Bu ünitemizde ilk olarak şark meselesi
konusuna değindik. Viyana Kongresi, 19. Yüzyılın başlarından itibaren imparatorluk içerisinde çıkmaya başlayan
ayrılıkçı milli isyanlar anlatıldı.
Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. Yüzyıl boyunca Rus Çarlığı ile yaptığı savaşlar ayrıntılı olarak ele alındı. 93 Harbi ve bu
savaş sonrasında ortaya çıkan Makedonya ve Ermeni meseleleri, bunların tarihsel gelişimleri ele alındı.
İzleyen derslerimizde 1911 Trablusgarp Savaş ve 1912-13
Balkan Savaşları anlatıldı. I. Dünya Savaşına giden yolda
Osmanlı Devleti ve Avrupa devletlerinin genel durumları
hakkında bilgi verildi. Mart ayının son haftalarında
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri ünitesi
işlenmeye başlandı. Bu ünitemizde 1789 Fransız Devrimi
ve bunun imparatorluklara etkisi üzerine konuşuldu. Bu
ayın son derslerinde Sanayi Devrimi, 1830-1848
Devrimleri ele alınmıştır.
4 Mart tarihinde Aslı Karaaslan hocamızla birlikte Ankara
Devlet Resim Heykel Müzesi ziyaret edildi.

(Trablusgarp Savaşı hakkında gazete haberi/Fransız Yurttaşlık Bildirgesi)

18 Mart Cuma günü dersimizde Çanakkale Zaferinin 107. Yıldönümü nedeniyle TRT Arşiv’in yayınlamış olduğu
Çanakkale 1915 adlı belgesel izletilmiş, Çanakkale deniz ve kara savaşları hakkında konuşulmuştur.
Bu süreç içinde I. Yazılı sınavlarımız uygulandı ve sonuçları e-okul sistemine girildi.
12. SINIF TARİH:
İkinci dönemin başından itibaren 11. Sınıf tarih konuları TYT sınavı çerçevesinde ele alındı. 8 Nisan tarihine kadar 11.
Sınıf tarih konuları plan dâhilinde bitirilecektir. Nisan tatili sonrasında TYT sınavına kadar 12. Sınıf konuları ele
alınacaktır. 4 Mart ve 18 Mart tarihlerinde TYT deneme sınavı uygulandı. Bu sınavlarda çıkan sorular derste çözüldü.
Öğrencilerimizin puanları hesaplanarak bildirildi. TYT sınavı mantığına uygun olarak Ortaöğretim Genel
Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu sorular dikkate alınarak I. Yazılı sınavımız uygulandı ve sonuçları e-okul üzerinden
duyuruldu.
Şubat ve Mart aylarını kapsayan süreçte 11. ve 12. Sınıflarımızı kapsayan İstanbul gezisi ile ilgili planlar hazırlandı.
Okul gezimiz 31 Mart tarihinde başlayacak 3 Nisan tarihinde son bulacaktır. Geziye katılan öğrencilerimize huzurlu,
sağlıklı, faydalı bir gezi geçirmelerini diliyorum.

10. - 11. Sınıf Felsefe - Rafet Kuş
10. Sınıf: İkinci dönemin ilk konusu olarak Din felsefesi konusu işlendi. Konuya dair farklı kavramlar üzerinde duruldu.
İzleyen derslerimizde siyaset ve sanat felsefesi üzerine konuşuldu.

DÜŞÜNELİM!
Sizce yaşamda ortak estetik yargıların varlığı mümkün müdür?

11. Sınıf: İkinci dönemin başından itibaren Rönesans dönemi Avrupa’da ortaya çıkan felsefi akımlar ve bu akımları
hazırlayan faktörler üzerinde duruldu.
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ŞUBAT VE MART'TA NE YAPTIK?
Fen Bilimleri- Dilan Çamalan
9.Sınıf ve 10.sınıf öğrencilerimiz ile Fizik dersimizde
Newton’un Hareket Yasalarını işledik. Eylemsizlik,
dinamiğin temel prensibi, ağırlık ve yer çekimi ivmesi,
etki-tepki prensibi ve son olarak sürtünme kuvvetini
işledik. Konular ile ilgili soru çözerek konuları
pekiştirdik.
9.sınıf ve 10.sınıf öğrencilerimiz ile Kimya dersimizde
Atom konusunu işledik. Nötron, proton ve elektron
nedir bunları öğrendikten sonra periyodik cetveli
incelemeye başladık.
9.sınıf ve 10.sınıf öğrencilerimiz ile Biyoloji dersimizde
ise canlıların nasıl sınıflandırıldığını, günümüzde
kullanılan doğal (filogenetik) sınıflandırmanın nasıl
yapıldığını ve geçmişte Aristo tarafından yapılan
yapay (ampirik) sınıflandırmadan ne gibi farkları
olduğunu öğrendik.

Matematik - Dilan Çamalan
9.Sınıf öğrencilerimiz ile Mart ayına birinci dereceden denklemler
konusu ile başladık. Konumuzla ilgili sorular çözerek denklemler
konusunu iyice anladık ve kavradık.
10.Sınıf öğrencilerimiz ile Oran-Orantı konusunu işlemeye başladık.
Öncelikle oran-orantı konusu ile ilgili genel kavramları ve soruları
öğrendikten ve çözdükten sonra doğru orantı konusunu işledik. Doğru
orantı konusu ile ilgili birçok soru çözerek konuyu kavradık.
11.Sınıf öğrencilerimiz ile TYT’nin en büyük kısmını oluşturan
problemler konusundan yüzde problemlerini çözdük. Çeşitli
seviyelerde problemler çözerek yüzde kavramını ve problemlerin
mantığını kavradık.
12.Sınıf öğrencilerimiz ile ise yine TYT’den problemler konusundan
kesir problemlerini çözdükten sonra öğrencilerimizin tekrar isteği
üzerine Kümeler konusunun tekrarını yaptık ve sorular çözmeye
başladık. Ayrıca okulumuzda yapılan TYT denemelerindeki matematik
sorularını hep birlikte çözdük.
BÜLTEN
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ŞUBAT VE MART'TA NE YAPTIK?
Sanat Tarihi - Aslı Karaaslan
Bu ay Türk ve Resim Heykel tarihinden sonra Avrupa
sanat akımlarına değindik. Barok dömemi, Neoklasisizm,
Romantizm ve Realizm akımlarını inceledik. Romantik
dönemin kült eserlerinin üzerinde ayrıntılı analizlerimizi
oluşturduk. Bültenimizde Romantizm akımına yakından
bakalım…
Romantizm, antik döneme yeniden bir dönüş sayılan
neoklasik akımdan sonra belirli kalıplar ve kurallardan
yorulan Avrupa sanatının kendine yeni bir çözüm yolu
aramasıyla ortaya çıkmıştır. Bu akım XIX. yüzyılın
başlarında insanın duygularını, düşüncelerini, düş gücünü
yansıtan, sanatçının özgürce kendisini ifade etmesini
sağlayan çağdaş bir görüştür.
Romantik sanatçılar kurallardan, ölçülerden ve formları
sınırlayan çizgilerden kurtulma çabasındadır. Onlar renk
kitleleriyle kendini ifade etme yolunu bulmuş, sanat için
sanatı seçerek kendilerine yeni bir dünya yaratmışlardır.
Romantik sanatçılar doğrudan kendilerine yönelmişlerdir.
Duyguları, iç dünyası, kendi gücü bu dönem sanatçısının
tek esin kaynağıdır.
Yüzyıllar boyunca figürlü konulara fon görevi yapan
romantik manzara resim anlayışı, İngiltere’de geliştirilmiş
ve İngiltere ilk kez bu dönemde Avrupa resminin önüne
geçmiştir.

Francisco Goya 1746-1828)

Giyinik Maya, Francisco Goya, tuval üzerine yağlı
boya, 95x190 cm, Prado Müzesi, Madrid, İspanya

Theodore Géricault (1791-1824)
Sanatçı romantik figür resminin Fransa’daki öncüsüdür.
Askerî temalı resimlerin yanı sıra Batı sanatının
psikolojik portreciliğinin en başarılı örneklerini
çalışmıştır. Neoklasisist ressamlar çizgilerle belirlenen
formlar
yaratırken
Géricault’un
formları
renk
kümeleriyle oluşturulmuştur. Caravaggio, Rubens,
Rembrandt
gibi
ustalardan
etkilenmiştir.
Michelangelo’nun figürleriyle klasik heykeller de onu
etkilemiştir.

XIX. yüzyılın resim sanatındaki en büyük sanatçılarından
biridir. 1770’te Roma’ya gitmiş, klasik heykel sanatını ve
barok ressamların eserlerini incelemiştir. Sanatçı
Velazques’in resimlerindeki gerçekçilik ve Rembrandt’ın
portrelerindeki gözlem gücünden etkilenmiştir. Goya’nın
en tanınmış eseri Üç Mayıs 1808 adlı tablodur.

3 Mayıs 1808, Francisco Goya, 268 cm × 347 cm,
1814, Prado Müzesi, Madrid, İspanya.
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Deli Portresi, Theodore Géricault tuval üzerine yağlı
boya, 58x72 cm, Beaux -Arts Müzesi, Fransa
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ŞUBAT VE MART'TA NE YAPTIK?
Sanat Tarihi - Aslı Karaaslan

John Constable (1776-1837)

Friedrich’in kişiliğinin sadece derin melankolik, ciddiyet
halini bilen biri, onun sadece yarısını tanır. Şakaları ve
eğlence duygusunu az sayıda kişi biliyordur.”

İngiliz manzara resminin en büyük temsilcilerinden olan
sanatçı, gerek konularındaki gerekse tekniğindeki
doğalcılıkla çağdaş manzara resminin gelişimine büyük
katkıda bulunmuştur.Sanatçının en tanınmış eserlerinden
birisi Saman Arabası adlı tablodur. Sanatçı bu tablosunda
boyayı oldukça özgün bir biçimde kullanmış, renkleri
paletinde karıştırmak yerine yüzeyine yan yana
sürmüştür. Gökyüzünün ve bulutların gerçek bir ışık
kaynağı olduğu bu resimde Constable, ayrıntıdan çok anlık
bir izlenimi yakalamaya çalışmıştır.

Saman Arabası, John Constable, tuval üzerine yağlı boya,
130x185 cm, National Galeri Müzesi, Londra, İngiltere.

Caspar David Friedrich (1774-1840)
Çocukken geçirdiği acılardan dolayı melankolik bir
sanatçıdır. Çünkü ölüm kavramıyla çok küçük yaşta
tanışır. Annesi Sophie Dorothea Bechly, o yedi
yaşındayken ölür. On üç yaşındayken ağabeyi Johann
Christoffe’nin donmuş bir gölün buzunun kırılıp suya
düşmesi sonucu ölmesine tanık olur. Bazı kaynaklar,
Johann Christoffe’nin buzda tehlike altında olan Caspar
David’i kurtarmaya çalışırken öldüğünü yazar. Kız kardeşi
Elisabeth 1782’de, diğer kardeşi Maria ise 1791’de
tifüsten ölür. Sert görünümü ile bilinse de, Gotthilf
Heinrich von Schubert onu farklı anlatır: “Gerçekten
mizacının tuhaf bir karışımı var, engin mizahtan en şiddetli
mizaha kadar değişen ruh halleri…
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Bulutların Üstünde Yolculuk, Caspar David Friedrich,
1817-1895 cm x 75 cm, Hamburger Kunsthalle, Almanya

Friedrich’in en bilinen eseri, Bulutların Üstünde Yolculuk
ya da Sis Denizinde Amaçsızca Dolaşan Adam isimli
tablosudur. Olasılıkla ressamın kendi portresi olan
resimde, ön planda genç bir adam kayalık bir uçurum
kenarında, sırtı izleyiciye dönük biçimde dikilmektedir.
Bir diğer görüşe göre ise, resimdeki adam Saksonya
piyade sınıfının üst düzey albaylarından Friedrich
Gotthard von Brincken. Resim yapıldığında ölmüş olan
Brincken, adeta bir kahraman gibi resmedilmiştir.
Üzerinde koyu yeşil bir palto ve sağ elinde bir baston
tutar. Saçları rüzgârda dalgalanmakta olan adam, kalın
bir sis örtüsüyle kaplı olan göz alıcı manzarayı
izlemektedir. Resmin orta bölümünde, adamın üzerinde
dikildiğine benzer başka kayalıklar sisten fışkırır gibi
görülmektedir.
Sis
halkalarının
arasındaki
bu
tepeliklerde ormanlar var. Uzakta görülen dağlar,
batıdan doğudaki düzlüklere doğru alçalmakta. Bunun
ötesinde, her yeri kaplayan sis sonsuza doğru uzar,
ufukla birleşerek bulutlu gökyüzüne karışır.
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HER HAFTA BİR ŞİİR
Lisemizde yayınladığımız Günlük ile birlikte her hafta yeni şairler ve yeni şiirlerle buluştuk. Öğrencilerimizin ve
öğretmenlerimizin seçtiği şiirleri keyifle takip ediyor ve okuyoruz. Şiir seçimlerinizi Günlük ile birlikte yayınlanması
için bizlerle paylaşabilirsiniz. Şubat ve Mart aylarında aşağıdaki şiirleri okuduk.

Kuşlarla - Tevfik Fikret - Tülay Akaoğlu
Bence Şimdi Sen De Herkes Gibisin - Nazım Hikmet - Meriç Nisan Soytutan
Hazan Bahçeleri - Yahya Kemal Beyatlı - Gökçe Duru Tatar
Çakıl - Bedri Rahmi Eyüboğlu - Ahmet Hasan Efe Baytar
Gün Eksilmesin Penceremden - Cahit Sıtkı Tarancı - Tuna Çalışkan
Tanımaya başlıyorum kendimi. Ben yokum. - Fernando Pessoa Çeviri: Cevat Çapan - Delfin Demiray
Unutulmayanlar - Ümit Yaşar Oğuzcan - Tülay Akaoğlu
Hoşçakal Kardeşim Deniz - Nazım Hikmet - İlknur Garbioğlu

Hoşçakal Kardeşim Deniz
“İşte geldik gidiyoruz
hoşça kal kardeşim deniz
biraz çakılından aldık
biraz da masmavi tuzundan
sonsuzluğundan da biraz
ışığından da birazcık
birazcık da kederinden
bir şeyler anlattın bize
denizliğin kaderinden
biraz daha umutluyuz
biraz daha adam olduk
işte geldik gidiyoruz
hoşça kal kardeşim deniz…”
Nazım Hikmet
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MUTLU YILLAR! DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN!

14 Şubat Derin Şensoy
16 Şubat Nehir Nisa Alemdar
16 Şubat Tuna Baray Başyayla
18 Şubat Melis Çelik
26 Şubat Arcan İsenkul
10 Mart - Artun Türkoğlu
10 Mart - Ceyda Özeser
23 Mart - Ahmet Hasan Efe Baytar
24 Mart - Buğra Aydın
26 Mart - Ecemnur Özgüç
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PDR AİLE MESAJI
Pınar Genç
Öz yeterlilik öz bakım birbiri ile doğru orantılıdır. Aile yapısı, aile tutumu öz yeterliliğin artmasını
sağlayan etmenlerdendir. Öz yeterlilik ergenlik döneminde başlayan bireylerin kendini keşfetmesini,
yeteneklerini farketmesi ve öz bakım gücünü kazanmasını sağlayan inançtır. Öz bakım gücü çocukluktan
itibaren merak, öğrenme ve zihinsel faaliyetler yolu ile gelişen bir yetenektir. Öz bakım hastalıklardan
korunmak için bireylerin başlattığı ve gerçekleştirmesi olarak adlandırılır. Dorothea Orem (2006) göre öz
bakım kişinin kendi sağlığı üzerine sorumluluk almasıdır.
Gelişimsel dönemine uygun olduğu halde, yardımsız olarak yemek yiyemeyen, diş
fırçalayamayan ya da tuvalet temizliğini yapamayan yani öz bakım becerileri konusunda
sıkıntı yaşayan çocukların çoğunun, bu becerilere sahip olamamalarının en büyük
nedenlerinden biri ebeveynlerinin aşırı koruyucu tutumlarından kaynaklanır.
Aşırı korumacı tutum sonucu çocuğun kendisini geliştirmesi engellenmekte, başta öz bakım olmak üzere
diğer alanlardaki gelişimleri olumsuz etkilenmektedir.
Kendisine sorumluluk verilmeyen, yapabileceği şeyler ile ilgili
kendisine fırsat tanınmayan, öz bakımıyla ilgili ve diğer açılardan sürekli olarak anne babanın
kontrolünde olan bir çocuk, ileride de yanında bir kişi olmadan pek çok işlevi yerine
getiremez hale gelebilir ve bu sorun ergenlik döneminden itibaren istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
Çocuklarımıza model olmak, onları kendi öz bakımlarını yapmaları konusunda desteklemek hem
psikolojik hem de sağlık açısından risk durumlarını ortadan kaldıracaktır.
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