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Deniz Harp Okulu

Deniz Harp Okulu, 1773 yılında Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından Kasımpaşa, İstanbul'da Tersane
Hendesehanesi adıyla kurulmuş olan ve 1985'ten itibaren Tuzla, İstanbul'da bulunan Türk Deniz
Kuvvetleri'ne muharip subay yetiştiren eğitim kurumu. 

Mezuniyet törenleri her yıl 31 Ağustos'ta yapılan Deniz Harp Okulu'nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
bağlısı birliklerde görev yapmak üzere subay yetiştirilmektedir. 

Okulda endüstri, elektrik-elektronik, bilgisayar, makine, iletişim, uluslararası ilişkiler ve gemi inşa
mühendisliği bölümleri vardır. Ayrıca okulun Pusula adında bir de öğrenci dergisi mevcuttur. Okulun
komutanlığını Tuğamiral Erhan Aydın yapmaktadır.

Deniz Harp Okulu'nun temelini 1773 yılında Osmanlı Sultanı III. Mustafa döneminde kurulan Tersane
Hendesehanesi adı verilen okul oluşturmuştur. Bu okulun kurulması için dönemin Kaptan-ı Deryası
Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın emrinde Baron de Tott görevlendirilmiştir.

Eğitim ilk olarak yaşlı denizcilere verilmiştir. Sultan III. Mustafa ve Baron de Tott zaman içinde
eğitimin geliştirilmesini kararlaştırmışlardır. Bu okul, tam olarak bir okul mahiyyetinde olmamış, üç
aylık bir kurs vazifesi görmüştür. Bundan sonra, yine Baron de Tott ve Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın
çalışmaları sonucunda Kasımpaşa'da bulunan Tersane-i Amire'nin Darağacı adı verilen bölgesinde 1776
Şubatında Hendesehane-i Bahri adlı başka bir okul açılmıştır. Okulun eğitim süresi 3 yıl olmuştur.

Okulun adı, 1784'te Mühendishane-i Bahr-i Hümayun olarak değiştirilmiş ve yeni bir binaya taşınmıştır.
Okul, 1795'te iki bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde, Güverte Subayları; İkinci Bölümde, Gemi İnşa
Subaylarının eğitimi verilmiştir.

Bahriye Mektebi olarak da bilinen Deniz Harp Okulu nedir?



1822 yılında okul, Tersane'nin Parmakkapı bölgesinde bulunan başka bir binaya
taşınmıştır.1838 yılında Güverte Subaylarının yetiştirildiği bölüm Heybeliada'daki Kalyoncu
Kışlasına taşınmıştır. 1850'de okulun diğer bölümü de Heybeliada'daki Bahriye Kışlasına
taşınmıştır.

Tanzimat dönemi ile birlikte okulun eğitim sistemi İngiliz usulü düzenlenmiştir. Bu dönemde
okulun bir adı mevcut olmayıp pek çok isimle anılmıştır. Bunlar;
Mekteb-i Bahriye
Mekteb-i Bahriye-i Şahane
Mekteb-i Fünun-i Bahriye
Mekteb-i Fünun-i Bahriye-i Şahane 'dir.

Sultan Abdülaziz döneminde okulun eğitimi bir defa daha düzenlenmiş bunun sonucunda,
okulun eğitim süresi 8 yıla çıkarılmıştır. Bunun 4 yılı idadi, 2 yılı harbiye, 2 yılı da eğitim
gemilerinde olmak üzere düzenlenmiştir.

1909 yılında okulun eğitim sistemi tekrar İngiliz usulüne göre düzenlenmiştir. Balkan
Savaşları döneminde de bir düzenleme yapılmıştır. Bunun sonucunda 4 yıl Bahriye Mektebinde
okuyan öğrenciler, 1 yıl okul gemilerinde Deniz Talebesi adıyla, sonraki 3 yılda da Mühendis
olarak eğitim görmüşler ve sonrasında Üsteğmen rütbesinde esas göreve
başlamışlardır.Cumhuriyet döneminde ilk düzenleme, 1924 yılında yapılmıştır. 

Okul; Güverte, Makine ve Kâtip olarak üç sınıfa ayrılmıştır. Güverte ve Makine sınıfları için
eğitim süresi 1 yılı hazırlık olmak üzere 4 yıl olmuştur. 

Mezunlar, okul gemilerinde Deniz Talebesi olarak 1 yıllık eğitim almışlar ve bunun sonucunda
Mühendis rütbesiyle esas görevlerine başlamışlardır. Genelkurmay'ın 1928 tarihli
düzenlemesiyle Heybeliada Bahriye Mektebi adında olan okulun ismi Deniz Lisesi olarak
değiştirilmiştir. Bunun dışında Kasımpaşa'da Deniz Çekirdek Okulu adıyla başka bir okul Lise
üstü eğitim için kurulmuştur. 1930'da ise bu sistemden vazgeçilmiş ve İki okulun
Heybeliada'da eğitime devam etmesi kararlaştırılmıştır. Okulun ismi ise Deniz Harp Okulu ve
Lisesi olarak değiştirlmiştir.

II. Dünya Savaşı esnasında tedbir olarak okul Mersin'e taşınmıştır. 1946'da Heybeliada'ya
geri dönülmüştür.Eğitim sistemi; 1953, 1969, 1970, 1974 yıllarında pek çok defa
değiştirilmiştir.

Okul binasının yeterli ihtiyaçları karşılayamaması üzerine Tuzla'da yeni binanın inşaatına
1977'de başlamıştır. İnşaat, 1985'te tamamlanmış ve okul Tuzla'ya taşınmıştır



Soykırım, ırk, canlı türü, siyasal görüş, din,
sosyal durum ya da başka herhangi bir ayırıcı
özellikleri ile diğerlerinden ayırt edilebilen bir
topluluk veya toplulukların bireylerinin, yok
edicilerin çıkarları doğrultusunda, bir plan
çerçevesinde ve özel bir kastla yok edilmeleri
anlamına gelmektedir. Tam tanımı soykırım
konusunda çalışan akademisyenler arasında
değişim gösterse de, 1948’de Birleşmiş
Milletler Soykırım Suçunun Engellenmesi ve
Cezalandırılması Sözleşmesi’nde (SSECS)
hukuksal bir tanımı bulunmaktadır.
Sözleşmenin 2. maddesi soykırımı “ulusal,
etnik, ırksal ve dinsel bir grubun bütününün ya
da bir bölümünün yok edilmesi niyetiyle
girişilen şu hareketlerden herhangi biridir:
grubun üyelerinin öldürülmesi; grubun
üyelerine ciddi bedensel ya da zihinsel hasar
verilmesi; grubun yaşam koşullarının bunun
grubun bütününe ya da bir kısmına getireceği
fiziksel yıkım hesaplanarak kasti olarak
bozulması; grup içinde doğumları engelleyecek
yöntemlerin uygulanması; çocukların zorla bir
gruptan alınıp bir diğerine verilmesi.” şeklinde
tanımlar.

SSECS’nin giriş bölümünde soykırım olaylarının
tarih boyunca yaşandığı fakat Birleşmiş
Milletler’in Raphael Lemkin bu terimi
oluşturana ve Nürnberg mahkemelerinde 
Holokost’un failleri yargılanana kadar soykırım
suçunu uluslararası hukuk altında tanımlayan
SSECS’ye karar vermemiş olduğu
söyleniyor.SSECS’nin yürürlüğe girmesi ile
sözleşmenin uygulanmasıyla yapılan ilk
yargılama arasında 40 yıllık bir boşluk vardır.

Şimdiye dek olan tüm uluslararası soykırım
yargılamaları, Ruanda Soykırımı için olan,
Bosna Soykırımı için olan yargılamalar, bu
olaylara özel mahkemelerde yapılmıştır.

Soykırım
Katletmenin farklı bir adı olan soykırım nedir?

Uluslararası Ceza Mahkemesi 2002’de
kurulmuştur ve sözleşmeye taraf olan
devletlerin vatandaşlarını yargılama hakkı
vardır, ama henüz kimse yargılanmamıştır.

 SSECS’nin 1951 Ocak ayında yürürlüğe
girmesinden itibaren yaklaşık 80 Birleşmiş
Milletler üyesi devlet SSECS’nin hükümleriyle
uyum sağlayan yasalar çıkardılar, ve bazı
soykırım failleri bu tür yerel yasalarla
yargılanıp suçlu bulundu.



Alman mahkemeleri tarafından suçlu bulunan Nikola Jorgic buna örnektir.Gregory Stanton gibi
soykırım üzerine çalışan akademisyenler soykırımdan önce, soykırım sırasında ve soykırımın
ardından ortaya çıkan, kurban grubun dehümanizasyonu (karşı tarafı insan olarak görmemek,
karşı grubun üyelerini hayvanlar ya da hastalıklarla özdeşleştirmek), soykırımcı grupların güçlü
bir şekilde örgütlenmesi ve faillerin soykırımı inkâr etmesi gibi- durum ve hareketlerin fark
edilebileceğini ve soykırım yapılmadan soykırımı durdurmak için harekete geçilebileceğini
söylüyorlar. Dirk Moses gibi bu görüşün eleştirmenleri bunun gerçekçi olmadığını söylemekte ve
örneğin “Darfur bölgede çıkarları olan büyük güçler için uygun olduğunda bitecektir.”
demektedir.

Avustralya'nın Tasmanya adasında Tasmanya Soykırımının bir parçası olan ve 1828-1832 yılları
arasında yapılan Kara Savaş kaydedilen ilk modern soykırım örneğidir.16- Soykırım ya da
Jenosit kavramı 1944'te Polonya Yahudisi bir hukukçu olan Raphael Lemkin tarafından Yunanca
“ırk”, “soy” anlamına gelen génos ile Fransızca’ya Latince “katletmek” anlamına gelen cidium
kökünden geçmiş cide sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. 

Lemkin "Jenosit konusuna nasıl geldiniz?" sorusuna cevaben "Jenosit ile ilgilenmeye başladım,
çünkü birçok kez gerçekleşti. Önce Ermenilerin başına geldi, ardından da Hitler harekete geçti"
diye cevap vermiştir. 1944'te Carnegie Uluslararası Barış Vakfı Lemkin’in en önemli çalışması
olan, İşgal Altındaki “Avrupa’da Mihver Devletleri’nin yönetimi”ni ABD’de yayınladı. Bu kitap
II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından işgal edilmiş ülkelerdeki Alman
yönetiminin soykırım terimi eşliğinde geniş bir hukuki analizini içeriyordu. 

Lemkin’in uluslararası yasaların ihlali olarak soykırım fikri uluslararası kamuoyu tarafından
yaygınlıkla kabul edildi ve Nürnberg Mahkemeleri’nin hukuki temelini oluşturdu.



Cahit Berkay

Müzisyen, besteci, söz yazarı, sinema oyuncusu, Moğollar müzik grubu kurucularından. 3
Ağustos 1946, Uluborlu / Isparta doğumlu. 1959 yılında ailesi ile birlikte İstanbul’a yerleşti.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümü mezunu.Müziğe ilkokulda
mandolin çalarak başladı. 1960-1965 tarihleri arasında amatörce müzik yaptı.

1962'de "Siyah İnciler" adlı grubunu kurdu. 1965'de Selçuk Alagöz orkestrasında
profesyonel müzik dünyasına adım attı. Selçuk Alagöz ile 1966'da Altın Mikrofon'a katıldı ve
3. oldu. 1967'de ise Rana Alagöz'ün arkasında çalıp, 1967 Altın Mikrofon'da bir kez daha
üçüncü oldu.

1968'de Alagöz orkestrası bateristi Engin Yörükoğlu ile Moğollar adlı rock grubuna, gitarist
Tahir Nejat Özyılmazel'in yerine girdi. Grubun ilk dönemlerinden besteleri Aziz Azmet ve
Murat Ses ikilisi yaparken, Azmet'in 1970'de gruptan ayrılması ise Cahit Berkay besteci
kişiliğini ön plana çıkardı. 

Cahit Berkay'ın ön plana çıkması ile grup Psychedelic rock ve rock and roll yerine daha
folklorik ve Anadolu rock adı verilen tarza yöneldi. Gitar dışında bağlama, cura ve yaylı
tambur da çalmaya başladı.

Sayısız eseri bulunan, Moğollar grubunun üyesi olan Cahit Berkay kimdir?



Cahit Berkay bestesi "Dağ ve Çocuk" ile popüleriteleri arttı ve
1971'de yeni bir grup arayan Barış Manço ile çaldılar. Bir yandan da
solo kariyerine devam eden grup aynı yıl Danses et Rythmes de la
Turquie albümünü çıkardı. 

Çoğunluğu Murat Ses bestelerinden oluşan bu albüm, Fransa'da
"French Academie Charles Cros Grand Prix Du Disque" ödülü aldı.
Bu ödül sonrası Manço'dan ayrılan grup kendi kariyerlerini devam
ettirmeye karar verdi.

Moğollar, bu dönemden sonra solo 45'likler yanında, Selda Bağcan,
Cem Karaca ve Ali Rıza Binboğa ile de çalıştı. Karaca'nın en önemli
şarkılarından "Namus Belası" kaydedildi. 1975'te Berkay, yeniden
Paris'e döndü. 

Eski grup arkadaşı Engin Yörükoğlu ile Moğollar'ı ikili olarak devam
ettirdi. 1975'te neredeyse hepsi Berkay bestesi olan "Hittit Sun"
albümü yurtdışında piyasaya çıktı. Bunun başarısı ile Berkay ve
Yörükoğlu, 1976'da klasik Türk müziği eserlerinden oluşan
"Ensemble d'Cappadocia" albümünü çıkardı ancak albüm çok az
sattı. 1976'da Kütahya'da kısa dönem askerlik yaptı. Berkay, grubu
1978'e kadar devam ettirse de grup dağıldı.

1993'te toplanan imza kampanyası ile Moğollar yıllar sonra tekrar
bir araya gelmeye karar verdi. Grup bir yıl sonra "Moğollar 94"
albümü ile geri döndü. Önceki dönemlerinden farklı olarak politik ve
çevreci mesajlar vermeye başladılar. Şarkıların çoğu Cahit Berkay'a
aitti. Ayrıca, Berkay bu albümle birlikte vokallere de geçmişti.
Berkay'ın söz yazımında Turgut Berkes ile çalıştığı 1996 tarihli "4
Renk" ve 1998 tarihli "30. Yıl" albümleri de 1994 albümü
tarzındadır.

Cahit Berkay, grup arkadaşı Taner Öngür ile birlikte Coca Cola'nın
sponsorluğunu yaptığı Rock'n Coke festivaline karşı olarak
Barışarock festivalinin düzenlenmesine destek oldu. 2004'te
"Yürüdük Durmadan" albümü çıkardılar. 

2008'de Cahit Berkay, vokali Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'ya
bırakıp, gitarist ve besteci olarak Moğollar'da devam etti. Çoğu
Berkay bestesi olan "Umut Yolunu Bulur" albümü 2009'da
yayınlandı.



Berkay, Moğollar'dan da önce 1965'te Buzlar Çözülmeden filminin müziğini Şahin Gültekin ile
bestelemişti. Moğollar'ın son döneminde ise Berkay, sinema filmleri için müzik yapmaya
odaklandı. 

1975'te film müziğine başlayan Berkay, aynı yıl ilk ve tek solo 45'liği "Teşekkür Ederim
Babaanne" filminin müziği yayınlandı. 1976'da düzenlenen 1. İstanbul Film Festivali "En İyi
Film Müziği" ödülünü "Ben Sana Mecburum" filmine yaptığı müzikle kazandı. 

Selvi Boylum Al Yazmalım filmine yaptığı müzik çok beğenildi. 15. Antalya Film Festivali'nde en
iyi film müziği ödülünü Fırat'ın Cinleri filmine yaptığı besteyle aldı. Altın Portakal'ı bu ödülden
sonra 3 kez daha aldı.

Sinema dışı müziklere uzun süre ara veren Berkay, sadece 1980'de Zülfü Livaneli'nin
"Günlerimiz" albümüne iki şarkıda katkıda bulundu. 1987'de arkadaşı Cem Karaca'nın ülkeye
dönmesinden sonra onunla çalışmaya başladı. 

1990'da Karaca, Berkay ve Uğur Dikmen, Yiyin Efendiler albümünü çıkardı. Aynı yılın Temmuz
ayı, Cem Karaca'nın seslendirdiği, Cahit Berkay bestesi "Kahya Yahya" 1990 Kuşadası Altın
Güvercin Müzik Yarışması'nı kazanmıştır. 

Üçlünün ortaklığı 1992'de Nerde Kalmıştık? albümü ile devam etti. Albümün çıkış şarkısı, Cahit
Berkay bestesi "Raptiye Rap Rap" oldu ve daha sonra birçok kez farklı sanatçılar tarafından
yorumlandı. 1999 tarihli "Bindik Bir Alamete..." albümünde de Cem Karaca'ya eşlik etti.

Berkay, 1997'de Kenan Doğulu'nun oynadığı "Hiç Bana Sordun Mu?" adlı dizide konuk oyuncu
olarak oynadı. 2005'te ise "İki Süper Film Birden" adlı filmde "Newton Mustafa" rolünü oynadı. 

2012 yılında Star TV de yayınlanmaya başlayan "Sudan Bıkmış Balıklar" isimli televizyon
dizisinde "Hilmi Baba" rolünü oynamıştır.Moğollar'ın yanında solo kariyerini de devam ettiren
Cahit Berkay, 1997'de ilk film müzikleri albümünü çıkardı. Bu albümün 1999 ve 2001 devamı
geldi.



2002'de çıkan "Gitarın Asi Çocukları" adlı
toplama albümde "Dörde Özlem" şarkısı ile yer
aldı. 2005'te Sinema Bir Mucizedir'in film müziği
albümünü yayınladı. 2007'de Grup Zan'ı kurdu
ve Toprak albümünü yayınladı.

2009'da en son albümü Yağmurdan Sonra
filminin müziklerini albüm olarak yayınladı.Bu
albümler dışında Barış Manço anma albümünde
"Rüya" şarkısı çaldı. 

"Rock Sınıfı" adlı toplama albümde Replikas'a
"İlk Çağda Anadolu Uygarlıkları" ve Uzay
Heparı'yı anma albümü Uzay Heparı -
Sonsuza'da ise 4 Yüz grubunun seslendirdiği
"Masum Değiliz" şarkısına bağlama ile eşlik etti.

Cahit Berkay, sayısız film ve dizi müziği, sayısız
da reklam müziği bestelemiştir. Müge isminde bir
kızı vardır.



Neptün

Güneş Sistemi’nde uzaklık bakımından sekizinci sırada yer alan gezegen, Neptün’dür. Hem
Güneş’e hem de Dünya’ya olan uzaklığının nedeniyle hakkında çok fazla bilgi edinilememiştir.
Buna karşın genel yapısının gaz devi niteliğinde olduğu bilinmektedir. 

Güneş’e olan uzaklığı ise 4,5 milyar kilometredir.Neptün, kendi ekseni etrafında dönüşünü 17
saatte tamamlamaktadır. Yani 1 gün 17 saattir. Güneş etrafındaki dönüşünü ise 164 Dünya
yılında tamamlamaktadır. Bu sürenin uzun olması sebebiyle de gezegende mevsimlerin dönüş
süresi yaklaşık olarak 40 yıldır. Yüzey sıcaklığının ise -220 derece civarında olduğu tahmin
edilmektedir.

Adını Roma Deniz Tanrısı Neptunus’tan alan gezegen, 23 Eylül 1846 tarihinde Berlin’de
Urbain Le Verrier ve Johann Galle tarafından keşfedilmiştir. Gezegenin çıplak gözle
görülmesi mümkün değildir. Bunun nedeni ise oldukça soluk renkli bir gezegen olmasıdır.

Dünya’dan teleskop ile bakıldığında ise yeşilimsi bir renkte, disk şeklinde bir görüntü
çıkmaktadır.Neptün gezegeni bilinen 14 uyduya sahiptir. Bunlardan en çok bilineni ve en
büyüğü Triton’dur.

Olağan dışı bir uydu olan Triton, diğer uydulardan ve Neptün gezegeninden, ters yönde
döner. Bu durum sebebi ile araştırmacılar, Neptün’ün Triton’u daha sonra yakaladığı
düşünülmektedir.Bütün büyük gezegenlerde olduğu gibi, Neptün gezegeninin de etrafında
halkalar bulunmaktadır. Bu halkalar tam olarak ilk defa Voyager 2 uzay sondası ile
gözlemlenmiştir. Le Verrier, Adams, Galle gibi halkaların isimleri, gezegen hakkında
araştırma yapmış kişilerin isimlerinden alınmıştır.Güneşe olan uzaklığı sebebi ile Neptün
gezegeni hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır.

Güneş sisteminde yer alan gezegen Neptün nedir?



Kütle açısından bakıldığında Jüpiter ve Satürn’den sonra gelmekte olan üçüncü gezegendir.
Çap olarak ise bu iki gezegenin ve Uranüs’ün ardından dördüncü sırada yer alır.Genel yapı
itibari ile Uranüs gezegenine benzer. Kütlesi, Dünya'nın yaklaşık 17 katıdır. 

Gaz Devleri sınıfına girmektedir. Gezegenin yakınlarından geçen Voyager 2 uzay sondasından
alınan bilgilere göre, gezegen 22300 km’lik yarıçapa sahiptir, kendi ekseni etrafındaki
dönüşünü 17.24 saatte tamamlamaktadır.

Yapı olarak Uranüs’e çok benzeyen, Neptün gezegeninin atmosferinin büyük bölümü hidrojen
ve helyumdan oluşurken, az bir miktarı da hidrokarbon, azot, su, amonyak ve buz içerir. 

Neptün’ün çekirdeğinin büyük bölümü demir, nikel ve silikatlardan oluşmakta olup, kütlesi 1,2
Dünya kütlesi kadardır.Neptün gezegeninin, Buz Devi diye anılmasının sebebi, iç katmanlara
kadar yapısının hep buz ve kayaçlardan ibaret olmasıdır. 

Yüzeyindeki en yüksek sıcaklıklar -220 santigrat dereceye yaklaşır ve astronom A. Dollfos,
gezegenin üstünde, hareketsiz gibi görünen düzensiz lekeler gözlemlemiştir.Buna
dayanılarak, her şeyin don olayı nedeni ile hareketsizleştiği ve atmosfer akımları bulunmadığı
sanılmaktadır.

Gezegene mavi rengi veren yüzeyindeki metan tabakasıdır.Neptün hakkında bilinen bazı
fiziksel özellikler şu şekildedir:Kütlesi 102.410.000.000.000.000 milyar kilogramdır ve
Dünya’dan 17,15 kat daha ağırdır.Ekvator çapı, 49.928 kilometre iken; kutup çapı 48.682
kilometredir.

Ekvatoral çevresi 155.600 kilometredir.Gezegenin yörüngedeki hızı 5,43 km/s’tir.Gezegenin
yerçekiminden kurtulmak için gereken hız, 23,5 km/s’tir.Dünya’dan uzaklığı 4.348.798.179
km iken, Güneş’ten uzaklığı 4.498.396.441 km’dir.Yörünge tamamlama süresi 60.190,03
Dünya günüdür.

Yüzey sıcaklığı -220 0C’dir.14 doğal uydusu olduğu bilinmektedir.Gezegenin bulunması
tamamen matematiksel hesaplamalara dayanır.

Uranüs gezegeninin yörüngesinde bulunmakta olan düzensizlikler üzerinde araştırma yapan
Le Verriner, 1845 yılında Uranüs’ün yörüngesinde bulunan düzensizliklerin daha dışarıda
kalan bir gezegenden kaynaklandığını bulup,  yapmış olduğu hesaplamalar sonrasında elde
edilmiş olan koordinatları, Galle’ye bildirmiştir.Galle elde ettiği verilerle yaptığı çalışmalar
sonucunda, ilk kez 1846 yılı içerisinde Neptün’ü görmeyi başarmıştır.

Neptün Gezegeninin en çok bilinen uyduları, 2000 km yarıçaplı Triton, 1846 yılında Lassel
tarafından bulunmuştur. Nereid ise 1949 yılında Kuipper tarafından ilk kez bulunmuştur.
Neptün'ün bilinen diğer uyduları ise; Naiad, Thalassa, Despina, Larissa, Galatea ve
Proteus'tur.

Gezegen kendi ekseni etrafında çok hızlı dönmektedir. Bir gün yaklaşık 16 saat sürerken,
ekvatoral bölgedeki bulutlar bir dönüşümünü yaklaşık olarak 18 saatte tamamlamaktadır.
Çünkü gezegen katı bir yüzeye sahip değildir.



Neptün’ün keşfedildiği 1846 yılından beri, Güneş etrafında ilk turunu 2011 yılında tamamladığı
bilinmektedir. Gezegen, Uranüs’ten daha küçük olmasına karşın, ondan yaklaşık 1,2 kat daha
ağırdır. Bunun nedeninin ise Neptün’ün daha ağır bir atmosfere sahip olmasından kaynaklandığı
kabul edilmektedir.Yüzde 74 hidrojen, yüzde 25 helyum ve yaklaşık yüzde 1 metandan oluşan
inanılmaz derece kalın bir atmosferi bulunmuştur. Ayrıca buzlu bulutlar ve Güneş Sistemi’nde
kaydedilen en hızlı rüzgarları içermektedir.Atmosferi çoğunlukla hidrojen, helyum ve metan
gazlarından oluşmaktadır. Gezegenin mavi renkte olmasının nedeni ise atmosferinde bulunan
metan gazıdır. 

Metan, kırmızı ışığı emerek, gezegene mavi rengi vermektedir.Gezegenin bilinen 6 halkası
vardır. Bunlar, 1989 yılında Voyager 2 tarafından doğrulanmıştır. Halkaların kalınlıklarına göre
değişim gösterdikleri ve ömürlerinin kısa oldukları bilinmektedir. Gezegenin çok ince halkaları
olduğu bilinmektedir. Bunların ise karbon bazlı maddeler ile kaplı buz parçaları ve toz
tanelerinden oluştuğu kabul görmüştür.Gezegenin iç kısmı, Uranüs’e benzer şekilde çekirdek ve
mantı olarak iki katmandan oluşmaktadır. 

Çekirdeğin kayalık olduğu ve Dünya’nınkinden 1,2 kat daha büyük olduğu tahmin
edilmektedir.Gezegenin mantosu ise su, amonyak ve metandan oluşmaktadır. Çok sıcak ve
yoğun bir sıvı mantonun, Dünya’nınkinden 10 ila 15 kat daha büyük olduğu öngörülmektedir. 

İç kısımları Uranüs ile benzerlik gösterse de oldukça farklıdırlar. Neptün, Güneş’ten aldığı ışığın
yaklaşık 2,61 katını yaymaktadır. Bu durum ise Uranüs ile yüzey sıcaklıklarını yaklaşık olarak
birbirine eşitlemektedir.

Şimdiye kadar gezegeni sadece Voyager 2 uzay aracı görüntüleyebilmiştir. Görev yolundayken
gezegenin yakınından geçen araç birkaç dijital görüntü elde etmeyi başarmıştır. Bu
görüntülerde gezegenin üzerinde büyük koyu bir leke görülmüş ve bunun bir fırtına olduğu
tahmin edilmiştir.



Hırvatistan

Hırvatistan resmî adıyla Hırvatistan Cumhuriyeti, Avrupa'da Orta Avrupa, Balkanlar ve
Akdeniz'in kesişme noktasında bulunan üniter demokratik bir parlamenter cumhuriyet. Başkenti
aynı zamanda en büyük kenti Zagreb olan devlet, başkentin dışında 20 idari bölgeye
bölünmüştür. 

Hırvatistan kıtasal alanı ve binden fazla adasıyla 56.594 km²'lik bir yüzölçümüne sahiptir.
Ülkenin 4,29 milyonluk nüfusunun büyük çoğunluğu Hırvat'tır ve en büyük din Katolikliktir.

Bugünkü Hırvatistan topraklarının bulunduğu coğrafyaya 7. yüzyılın ortalarında Ukrayna,
Bohemya ve Doğu Alplerden geçerek geldikleri tahmin edilmektedir. 9. yüzyılda Hristiyanlaşan
Hırvatlar burada dükalıklar kurmuş, 10. yüzyılda Papa tarafından krallık olarak tanınmıştır.

925-1102 yılları arasında yaklaşık iki asır süren bu dönemin ardından bu tarihte Macaristan’la
birlik olunmuş ve 16. yüzyıldaki Osmanlı akınlarına kadar devam eden yaklaşık dört asırlık
dönemde Macaristan ile birlikte halinde Hırvatistan Krallığı varlığını muhafaza etmiştir. 

1526 yılında gerçekleşen Mohaç Savaşı’nın ardından Habsburg hanedanından I. Ferdinand’ın
krallığa getirilmesiyle Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar devam edecek olan süreç başlamıştır.

1918 yılında ilk kurulan Yugoslavya’ya dahil olan Hırvatistan, 1941 yılına kadar devam eden bu
ilk Yugoslavya tecrübesinde istediği konumu alamamış ve bu durum İkinci Dünya Savaşı
yıllarında Hırvatları birlik içerisindeki Sırplara karşı ve Almanya’nın yanında durmaya itmiştir. Bu
ilk dönemde devlet 1929 yılına kadar “Sırp, Hırvat Sloven Krallığı”, bu tarihten itibarense
Yugoslavya Krallığı ismini almıştır.

1943 yılında kurulan yeni devlet önce Demokratik Federal Yugoslavya ismi ile bağımsızlığını ilan
etmiş, 1946 yılında devletin ismi Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti olarak değiştirilmiş ve son
olarak 1963 yılında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti adını almıştır. 

Hırvatistan’la birlikte Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek, Makedonya ve Slovenya’nın yanı sıra,
Voyvodina ve Kosova da özerk yapılar olarak bu federasyonun içerisinde yer almıştır.

Adriyatik'in İncisi Hırvatistan nedir?



Devleti uzun yıllar yöneten Josip Broz
Tito’nın ölümünün ardından 80’li yılların
sonlarından başlayarak dağılmaya başlayan
Yugoslavya, günümüzde yedi ayrı devlete
bölünmüştür. Hırvatistan da 1991 yılında
birlikten ayrılarak 25 Haziran’da
bağımsızlığını ilan etmiştir. 

Bağımsızlık ilanıyla birlikte Sırbistan
kontrolündeki Yugoslavya ordu güçleri
Hırvatistan’a müdahale etmiş ve 1995 yılına
kadar devam edecek olan kanlı bir süreç
başlamıştır. Bu süreçte Sırplar, Hırvatistan
topraklarında yaşayan hatırı sayılır orandaki
Sırpları da kullanmış, 10 binden fazla insanın
yaşamını kaybettiği savaş, 12 Kasım 1995’te
imzalanan Erdut Antlaşması ile resmen
sonlandırılmıştır.

Yugoslavya’nın dağılması ile 1991 yılında
birlikte bağımsızlığını ilan eden Hırvatistan,
parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir.
Devlet yönetiminin başında bulunan
cumhurbaşkanı beş yılda bir yapılan
seçimlerle belirlenmekte ve en fazla iki
dönem görev yapabilmektedir. 

Son seçimleri 11 Ocak 2015 tarihinde
gerçekleştirilen ikinci turunda kazanan
Grabar Kitaroviç halen görevdedir.Yasama
organı tek kanatlı ulusal meclis olup 151
sandalyeden oluşmaktadır. 

Ülkede son seçimler Eylül 2016’da yapılmış
olup, bir sonraki parlamento seçimlerinin
2020 yılında yapılması öngörülmektedir.
Yürütme organı başbakanın başkanlık ettiği
hükümettir. Kabine başbakan tarafından
belirlenmekte ve meclis tarafından
onaylanmaktadır.



Başbakanlık vazifesini Ekim 2016’dan bu yana Andrej Plenkoviç yürütmektedir. Ülke idarî
olarak 20 bölgeden oluşmaktadır.Genç bir devlet olmasına karşın özellikle ABD ve Avrupa
devletleri ile ilişkilerini güçlü tutan Hırvatistan,  2009 yılında NATO’ya 2013 yılında ise AB’ye
üye olmuştur.Hırvatistan, bağımsızlığı takip eden ilk yıllarda, yeni bir devlet olmanın getirdiği
sorunlarla yüzleşmiş, 1991-95 yılları arasındaki savaştan da ekonomik olarak olumsuz
etkilenmiştir.

2000’li yıllardan itibaren daha istikrarlı bir yapıya kavuşan ekonomi, 2008’den itibaren
yeniden durgunlaşmış ve 2015’ten itibaren yeniden pozitif haneli büyüme oranları
yakalanmıştır. Yine de ülkenin 2008-2017 yıllarını içeren son on yıllık büyüme ortalamaları
negatif düzeydedir. Bunda özellikle dış borç ve cari açığın çok yüksek olması ve nitelikli iş
gücünün AB ülkelerine yönelmesi etkili olmuştur. Yoksulluk sınırı altında yaşayanların oranı
%20 civarında olup, işsizlik oranı da %12’nin üzerindedir. 

Yıllık 13 bin dolar ortalama kişi başı geliriyle 57. sırada yer alan Hırvatistan, 60 milyar dolar
seviyelerine ulaşan millî geliriyle de dünyanın en büyük 78. ekonomisi konumundadır.

Ülke ekonomisinin taşıyıcısı pozisyonundaki hizmet sektörü, istihdamın ve millî gelirin %70’ini
karşılamaktadır. Özellikle turizm ülke ekonomisi açısından hayati öneme sahip olup, millî
gelirin %20’si turizm sektöründen karşılanmaktadır. 

Yüzölçümü bakımından küçük bir ülke olmasına karşın ülke her yıl milyonlarca turiste ev
sahipliği yapmaktadır.Tarımsal faaliyetler son derece zayıftır ve ekonomideki payı da aynı
oranda küçüktür.

Başlıca ekilebilir ürünler buğday, mısır, sebze-meyve, mısır, şeker pancarı ve
ayçiçeğidir.Sanayi sektörü ülke ekonomisinin geleceği açısından önemli görülmekte ve özel
sektör yatırımlarıyla özellikle enerji alanı beslenmektedir.



Millî gelirin ve istihdamın dörtte birini
karşılayan sanayi sektöründe öne
çıkan başlıca sahalar enerji, petro-
kimya, gemi, demir-çelik, tekstil,
makine ve elektroniktir.

Hırvatistan’ın dış ticaret hacmi yıllık
40 milyar dolar seviyelerinde
gerçekleşmekte, ancak ülke hemen her
alanda ithalatçı konumunda
olduğundan, cari açık her yıl giderek
büyümektedir. 

Bugün Hırvatistan toprakları içerisinde
yer alan Dalmaçya, Slavonia ve Krajina
bölgeleri de 1520’li yıllardan itibaren
Osmanlı Devleti tarafından
fethedilmiştir. Bu bölgelerde inşa
edilen yüzlerce cami, okul, tekke ve
vakıf eserinin büyük çoğunluğu
günümüze ulaşmamıştır.



Yelena Gaciyevna İsinbayeva, sırıkla atlama
branşında yarışan Rus atlettir. Babası Gaci
Gaciyeviç İsinbayev Dağıstan Lezgi
boylarından Tabasaran kökenlidir. Annesi
Natalya Petrovna İsinbayeva Rustur.

5 yaşından 15 yaşına kadar jimnastikçi olarak
çalıştı. Boyunun uzunluğu nedeniyle
jimnastikten uzaklaştı. Boyu 1.74 m.dir.
1998'de Annecy - Fransa'da yapılan Dünya
Küçükler Şampiyonası'nda 4 metre atladı
ama 10 santimetreyle madalya sıralamasına
giremedi. 

1999'da Dünya Gençler Oyunları'nda 4,10 m
atlayarak ilk altın madalyasını aldı.2004 Yaz
Olimpiyatları'nda 4.91 m atlayıp dünya
rekoru kırarak altın madalya kazandı. 2004
ve 2005 yıllarında iki kez IAAF tarafından
yılın kadın atleti seçildi. 19 dünya rekoru
kırdı.

22 Temmuz 2005'te 5 metreyi geçen ilk kadın
sırıkçı oldu. 2005 sezonu sonunda antrenörü
Trofimov'dan ayrıldı ve Sergey Bubka'nın eski
antrenörü Vitaliy Petrov ile çalışmaya
başladı..

Yelena İsinbayeva
2016'da atletizm kariyerini noktalayan Yelena İsinbayeva kimdir?

29 Temmuz 2008'de Monako'daki bir galada 5.04 m'lik derecesiyle kendisine ait olan önceki
Dünya rekorunu geliştirdi.18 Ağustos 2008'de 2008 Pekin Yaz Olimpiyatları'nda 5.05 m'lik
derecesiyle hem kendisine ait olan rekorunu hem olimpiyat rekorunu hem de dünya rekorunu kırdı.

28 Ağustos 2009'da Zürih'te yapılan Golden League yarışmasında 5.06 m atlayarak kendine ait
olan dünya rekorunu geliştirdi.8 Eylül 2009'da Brüksel'de yapılan Golden League yarışmasında
tüm ayaklarda birinci olduğu için $ 333,333'luk JackPot'u kazandı.

10 Nisan 2010'da açıklama yapan İsinbayeva ani bir kararla bir süreliğine sporu bıraktığını
açıkladı. Yaptığı açıklamada "Son üç haftadır bunu çok düşündüm ve vücudumu dinlendirmem
gerekiyor, bir süre ara vermek zorundayım" dedi.



Beş önemli şampiyonlukta (Olimpiyat, dünya açık hava ve salon
şampiyonlukları, Avrupa açık hava ve salon şampiyonlukları)
kazandığı başarılarla tarihin en iyi kadın sırıkçısı olarak
görülüyor.

Yelena İsinbayeva, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nde sözleşmeli asker
olarak beş yıllık sözleşme imzaladı. Bu sözleşme ile yüzbaşı
İsinbayeva, CSKA’nın atletizm eğitmeni görevine atandı.



Pusula
Yön bulmamızı kolaylaştıran Pusula nedir?

Pusula (İtalyanca'dan Bussola), yön
gösteren, kerteriz alıp mevki bulmaya yardım
eden mıknatıslı veya cayro ile çalışan seyir
aletidir. 

Pusula, yön gösteren, kerteriz alıp mevki
bulmaya yardım eden mıknatıslı veya cayro
ile çalışan seyir aleti, ya da ortasında bir mil
üzerinde serbestçe duran ve uçları yerin
manyetik kutuplarına yönelerek kuzey
doğrultusunu anlamaya yarayan
mıknatıslanmış bir iğne yerleştirilmiş, 
manyetik olmayan bir maddeden yapılmış
kutu olarak da tanımlanabilir.Pusula,
İtalyanca bir kelime olan Bussola
kelimesinden Türkçe'ye girmiştir.Bir pusula
aslında yer manyetik alanının doğrultusunu
gözlemlemekte kullanılan mıknatıslaşmış bir
iğneden başka bir şey değildir.

Temel organı hareketli bir mıknatıstan oluşan
ölçü aygıtları da bu adla anılır.En ilkel pusula
suda yüzen bir tahta üzerine tutturulmuş
mıknatıs taşından ibarettir. Çok eski
zamanlarda dahi pusula bilinmekteydi.

Pusulayı MS 100 yılında Çinliler icat etti.
Mıknatısın kutupluluğunun ve yerin mıknatısa
uyguladığı yönlendirme etkisinin ilk ayrımına
varanların Çinliler olduğu sanılmaktadır.
Çinliler, bu özellikleri 1100 yılına doğru
kullanmışlardır.

Pusuladan yararlanmayı Çinlilerden öğrenen
Araplar öğrendiklerini Avrupalılara da
aktarmışlardır. Böylece pusula XII. yy.'ın
sonundan başlayarak Avrupada da
kullanılmaya başlamıştır.Fransa'da
pusuladan ilk olarak 1200'de söz edilmeye
başlandı.



Bunu, 1207'de İngiltere ve 1213'te İzlanda
izledi. O zamanlar pusulanın ilkel bir yapısı
vardı. İlk önemli gelişmeyi gerçekleştiren Pierre
de Maricourt oldu (1269). İğneyi bir mile
geçirdikten sonra, bunu bir yanı saydam ve
derecelenmiş bir kutunun içine yerleştirdi.

Mıknatıslı pusula, yerin mıknatıssal alanı ile
çalışarak yön gösterir.En basit şekliyle pusula,
ortasından dengeye alınmış mıknatıslı bir çubuk
ibreden ibarettir. İbrenin etrafında ayrıca
yönlerin derecelerini gösteren bir kadran
bulunur. 

Pusulada ibrenin kuzeyi gösteren ucu
umumiyetle boyalı veya karanlıkta da görülmesi
için fosfor bileşimli madde ile kaplıdır. Modern
pusulalar, döner gösterge kadranı şeklinde
yapılır ve bir sıvı içerisinde muhafaza edilir. 

Sıvının görevi, sarsıntıları önlemek ve
sönümlendirmek içindir. Sürtünmeyi azaltmak
için elmas yataklar kullanılır. Pusulalar,
kullanma maksadına göre farklılıklar gösterir.
Genel olarak kara, gemi ve uçak tipi pusulalar
vardır.

Denizde gemilerde kullanılan pusulalarda baş-
kıç ve sancak-iskele sallanmalarını karşılamak ve
pusulanın daima yatay durmasını sağlamak için
halka düzeni kullanılır. Uçak pusulalarında,
yerden yayın yapan radyoda yayın yönünü
gösteren ayrıca bir ibre bulunur.





Taksim Meydanı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan ve İstanbul kentinin en ünlü
noktalarından biri olan meydan. Çevresindeki lokanta, mağaza, otel, eğlence ve kültür
yerleriyle İstanbul'un en büyük turistik çekim merkezinden biridir. 

Cumhuriyet Döneminde bir meydan haline gelmiş olan Taksim Meydanı, pek çok siyasi ve
toplumsal olaya da ev sahipliği yapmıştır. Meydandaki trafiği kısmen yer altına indiren Taksim
Yayalaştırma Projesi, 2013 yılında kısmen tamamlanmıştır.

2020 Şubat ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uluslararası tasarım
yarışması ile birinci olacak proje Taksim Meydanı'nı yeni görünümüne kavuşturacak.

Osmanlı döneminde, civar semtlere su dağıtmak için şu an Taksim Meydanı olarak bulunan
bölgede bir su deposu yapıldı. Depolanan suyu da dağıtmak, yani taksim etmek için küçük bir
yapı, yani maksem yapıldı.

Meydan adını, eskiden Galata-Beyoğlu suyunun "taksim edildiği", Taksim Maksemi'nden
almıştır.Şişhane ve Tünelbaşı'ndan başlayıp ana eksen olan İstiklal Caddesi'nin iki yanında
yoğun bir yerleşim sergileyen Beyoğlu, burada ilk kez geniş perspektifli bir boşluğa ulaşır ve
bu meydandan geriye, yani tekrar batıya ve doğu yönüne denize ve kuzeye (Mete Caddesi ve
Elmadağ) doğru giden caddelerle, kendisine ulaşmış olan insan ve taşıt hacmini, çeşitli
yönlere dağıttı.

Taksim Meydanı
İstanbul'un sembollerinden biri olan Taksim Meydanı nedir?



Bu boşluk ancak çok yeni tarihlerde bir meydan kimliği kazanmıştır. Fransız Elçiliği'nin buraya
taşınması ile ilk kez Galata Surlarının dışına çıkan Frenk yerleşimi, orta ekseni oluşturan
Grande Rue de Péra (İstiklal Caddesi) ile bugünkü meydana vardığı noktada sona eriyor,
ondan sonra ilkel bir taş patikası bile olmayan toprak zeminli ve az ağaçlı geniş kırlıklar
uzanıyordu.Buraya giren ilk mimari eseri, Frenk ve Levanten çevresine hayli yabancı duran,
klasik Osmanlı üslubunda bir su binasıdır. 

Her yerleşim yerinin olduğu gibi İstanbul'un da yaşamsal sorunu suydu. İstanbul bir deniz
kenti olmakla birlikte bir vahaya dönüşmesinde özellikle 15. ve 18. yüzyıllar arasında
yürütülen çalışmalar önemli rol oynamıştır. 

Galata ve Beyoğlu'nun 18. yüzyılın ilk yarısında giderek büyümesi karşısında mevcut su
kaynakları yetersiz hale gelmişti.Dönemin padişahı Sultan I. Mahmud bu sıkıntıyı gidermek
için Belgrad Ormanlarındaki su kaynaklarını Levent-Mecidiyeköy üzerinden isale hattıyla
İstiklal Caddesi'nin baş tarafına yaptırdığı maksemden verilmesini sağladı şehrin kuzeyindeki
gümrah ormanlarından şehre ilk kez su getiren künkler, teraziler ve kemerler sistemi burada
sona eriyor ve depolanan su köşe başındaki taş bir maksemden çeşitli yönlere taksim
ediliyordu.

Meydan ve yakın çevresi adını bu maksemden ve suların buradan taksiminden alır. Bir
zamanlar cephesinde "Her şeye su ile hayat verdik" anlamına gelen bir ayetin yazılı olduğu
Taksim Maksemi, bugün kurumuş da olsa varlığını sürdürmektedir.

Maksemden sonra Harbiye yönüne yüründüğünde görülen duvarın içerisinde Maksemle aynı
tarihte inşa edilen ve bir su deposu olarak kullanılmış olan "Taksim Hazinesi" yer alır.

Hazinenin duvarı, Cumhuriyet döneminde imar edilmiş ve 1930'ların üslubunda, yarım daire
şeklinde, küçüğünden büyüğüne doğru büyüyen raflarla süslenmiştir.Tarih sırası ile meydana
imar getiren ikinci eser, Harbiye yolu başındaki Topçu Kışlası olmuştur.



Bugün Atatürk Kültür Merkezi önüne gelen yeşil alanda da daha basit bir yapı olan ortası
avlulu ahırlar yer almaktaydı. Kışlanın karşısındaki boşluk talim yeriydi. Burası 1920'lerin
sonunda, bugünkü apartmanlarla dolarak bir semt haline gelmiş ve Talimhane olarak
adlandırılmıştır.

Abdülmecid Döneminde (1839-1861), bugün İTÜ'nün Taşkışla Binası olarak bilinen Mecidiye
Kışlası, bu kışladaki topçu subayları içinse Ayaspaşa Mezarlığı'nın bir kısımı kaldırılarak
Gümüşsuyu Askeri Hastanesi inşa edildi. 

1850'lerde Hademe-i Hassa ve Muzıka-i Hümayun üyeleri için inşa edilmeye başlayan, ancak
Abdülaziz Döneminde tamamlanan Gümüşsuyu Kışlası ve askerlerin talim yaptığı Talimhane
bölgesiyle birlikte Taksim'in ‘askerî’ ve ‘devletçi’ topografyası iyice belirginleşti. Ancak bölge,
bu yeni haliyle, gayrimüslimler ve Levantenlerin yaşadığı Pera bölgesi ve Tatavla'yla
sosyolojik bir tezatlık yaratmıştı. Bunun üzerine, 1870’te, Ermeni mezarlığı Şişli’ye taşındı.

Açılan alanda bu kesimlerin eğlence ihtiyacını karşılamak için, askeri yapıların arasına bazı
eğlence mekânları sıkıştırılmaya çalışıldı. 1913'te elektrik tramvayla Beyoğlu'nun Şişli'ye
bağlanması Taksim'in önemini biraz daha arttırdı ama burası hala geniş ve tanımsız bir alandı.

1920'li ve 1930'lu yıllarda, binaları boşalmış ve avlusu futbol sahası olarak kullanılan kışla,
1939'u izleyen birkaç yıllık Lütfi Kırdar imar operasyonu sırasında ortadan kaldırıldı. Kışlanın
yerine Gezi Parkı ortaya çıktı. Meydanın doğu, yani Boğaziçi tarafı ve yamaçları, azınlık
(Pangaltı Ermeni Mezarlığı) ve Müslüman (Ayaspaşa Mezarlığı) mezarlıkları ile kaplanmıştı.
Ayaspaşa Mezarlığı Müslüman, Harbiye yönü Ortodoks ve Gregoryen kabristanlarına
ayrılmıştı.



Bir kısmı Osmanlı döneminde kaldırılan Ayaspaşa Mezarlığı, 1920'li yıllarda
tamamen ortadan kaldırılmış ve bugünkü apartman dizileri Gümüşsuyu Askeri
Hastanesi'nin bulunduğu yere kadar yayılmıştır.19. yüzyılda, Elektrik
İdaresi'nin yabancı müdürü için bir lojman binası yapılmıştı. 

Cephesi sarmaşıklı, 3 katlı bu bina da II. Dünya Savaşı sonrası yıktırılarak
yerine ve arkasına, bugünkü Atatürk Kültür Merkezi yapıldı.Meydanın batı
kenarında, 19. yüzyılda birkaç önemli bina daha yapılmıştı. 

Bunlarda ilki, bugün The Marmara Taksim Oteli'nin yerindeki, Osmanlı
Bankası'nın Fransız genel müdürüne tahsisli güzel barok konaktı. Onun
devamında, Sıraselviler Caddesi'ne dönen köşeden itibaren de kagir ve
panjurlu binalar dizilmişti ki, en büyüğü Osmanlı hariciyesinin ünlü isimlerinden
Noradunkyan Efendi'nin konağıydı. Bugün Taksim Sahnesi'nin (2007'de
kapatıldı) bulunduğu yerde ilk önce bir Rum okulu vardı. 

1920'li yılların başında burada Majik Sineması adı ile bir sinema açılmış ve
yakın zamana kadar çeşitli ad ve fonksiyonlarla gelmiştir. Ondan sonra Kazancı
Yokuşu'nun iki başında, II. Abdülhamid döneminin ünlü vezirlerinden Lübnanlı
iki kardeşin kagir konakları yer alıyordu.

Bunlardan soldaki, 1930'larda Beyoğlu Halkevi yapılmış, 1950'lerde yıktırılıp
yerine bugünkü Dilson Oteli dikilmiş, Cihangir tarafında sağdaki ise, önce
Nemlizade ailesine konut olmuş, sonra o da yıktırılıp yerine günümüzün Keban
Oteli yapılmıştır. 

Meydana hakim bir konumdaki Aya Triada Kilisesi 1887 tarihli kesme taştan
karakterli bir binadır.Taksim boşluğunu bir meydan haline getiren gelişmeler
bir yandan onu çevreleyen binaların biçimlenmesi öte yandan onları
tamamlayan son bir unsur olarak ortadaki Cumhuriyet Anıtı'dır. Bu anıttan
önce kırlık bir açık alan, bir yol kavşağı, bir boşluk olan Taksim, bu eserin
ortaya dikilmesinden sonra, bir "Şehir Meydanı" olmuştur.Meydanın batı
yönüne, Talimhane apartmanlarının önüne, 1930'lu yıllarda, beton sütunlar
üstünde yükselen bir bina oturtulmuştu.

Kristal Gazinosu, dar ve uzun bir dekor biçimindeki yapının üst katı, 1940'ların
eğlence hayatında çok ün yapan lokanta-gazino olarak çalışmıştır. 

Adnan Menderes'in 1956-60 imar operasyonunda yıktırılan binanın arkasındaki
apartmanlar da Bedrettin Dalan'ın 1987-1989 arasında Tarlabaşı Bulvarı'nı
açış hamlesi sırasında yıktırılarak boşlukları meydana ve yola katılmıştır.

1987-89 Taksim-Tarlabaşı-Şişhane yıkımları sonrası, Taksim Cumhuriyet
Anıtı'nın oturduğu dairesel taban İstiklal Caddesi yaya yolunun bir parçası
halini almıştır.



1992 yılında inşaatına başlanan ve 2000 yılında hizmete giren Taksim-Levent
metro hattıyla İstanbul metrosunun duraklarından biri oldu.

Meydanın kuzeybatısındaki Talimhane bölgesi 2000'li yıllara kadar oto yedek
parçaları satan dükkanların yoğun olduğu bir alan iken, 2004 yılında, bu
bölgede yer alan beş caddeyi kapsayan, 25 bin metrekarelik alandaki
yayalaştırma faaliyetiyle oteller bölgesine dönüştürüldü.

Öteden beri meydanın yayalaştırılması düşünülmüş, bu kapsamda, Taksim
Yayalaştırma Projesi inşaat çalışmalarına 2012 yılının son aylarında
başlanmıştır. 

2013'ün eylül ayında tamamlanan Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında
Tarlabaşı Bulvarı – Cumhuriyet Caddesi arasındaki araç trafiği yer altına
alınarak bu bölge yayalaştırıldı. Böylece Oteller Bölgesi ile İstiklal Caddesi'ne
erişimi kesintisiz olarak sağlandı.

Kentin birçok noktasına belediye otobüslerinin seferler düzenlediği Gezi
Parkı'nın kenarındaki duraklar ile lokantalar da çalışmalar kapsamında
kaldırıldı.



Faks Makinesi
 Televizyonda uzun uzun kağıtlarını gördüğümüz faks makinesi nedir?

Belgegeçer olarak bilinen faks makinesi, telefon hatları yardımıyla resim, yazı gibi belgeleri
karşı tarafa bildirmeye yarayan makinedir. 1843 yılında keşfedilen faks makinesi ilk çıktığı
dönemlerde kullanışlı bulunmamış daha sonra pek çok kişi tarafından zenginleştirilmiştir. 

 Temel çalışma prensibi aynı olsa da ilk halinden ileriye taşındıktan sonra kullanım alanı
yaygınlaşmıştır.  İlk kez Japonya’da kullanılan faks makinesi, gazete firması için denendi.  

 1959 yılında Japon gazetesi Asahi Shimbum’un tüm yaprakları Tokyo’dan 900 km uzaklıkta olan
merkeze gönderilmek istendi.  Daha önce defalarca denenen cihaz, bu kadar uzak mesafe için ilk
kez kullanılacaktı. Gazetenin her yaprağı tek tek makineden geçirilerek başarısı görüldü.  

 Yaklaşık 3 dakikada gerçekleşen bu başarı sayesinde tüm dünya faks makinesini kullanmaya
başladı.  27 Kasım 1843 yılında, faks makinesi patenti için başvuruda bulunan Alexander Bain,
icadını tanıtmış ancak başarılı olamamıştır.  

Çalışırlığı ile ilgili sorunu olan cihaz, her ne kadar temel olarak bugünkülere benzese de
harekete geçilip tamamlanamamıştır. Bu çalışmalar başarısız olurken faks makinesi patenti
konusunda bir başka adım daha atılmıştır. 

 1848 yılında İngiliz fizikçi Frederick Bakewell tarafından geliştirilen makine, ilk kez halka açık
bir fuarda çalıştırılmış başarılı bir sonuç alınmıştır. Cihazın çalışırlığı ve başarısı ne kadar
olumlu olsa da gün içinde kullanıma uygun bulunmamıştır.  

 Aradan geçen yıllar içinde unutulan faks makinesi, tam 10 yıl sonra İtalyan bir kaşif Giovanni
Caselli tarafından Pantelgraf adı ile tekrar gündeme gelmiştir. 1861 yılında patenti alan kaşifin
icadı Fransa tarafından kullanılmaya başlandı. 

Savaş gerekçesiyle piyasaya sürülmeyen faks makinesi, aradan uzun zaman geçtikten sonra
farklı bir isimle kullanılmaya başlandı. Biraz daha geliştirilmiş ve hızlandırılmış olan makine,
20.yüzyılda Alman Alexander Korn tarafından iş dünyasına tanıtıldı. 

Faks makinesinin temel prensibine bakıldığında bir Alexander Bain icadı gibi görünse de başarılı
olamadığı için bu isimle anılmamaktadır.  

 Alexander Bain’in arkasından İngiliz fizikçi Frederick Bakewell tarafından denenmiş olan cihaz,
bir şekilde işlerlik göstermiş ancak patent almaya yetmemiştir.  

 Aradan geçen zaman ve çalışmalar sonucunda faks makinesini keşfeden kişi olarak İtalyan
kaşif, Giovanni Caselli kabul edilmiştir.Patenti alan Giovanni Caselli, faks makinesini çalıştırmış
fakat piyasada kalıcı kılamamıştır. Kalıcılığı sağlayabilen kişi ise Alexander Korn olmuştur.  



1959-1960 yılında faks makinesini tüm dünyaya tanıtan ve yaygınlaşmasını sağlayan isim Korn
kabul edilmiştir.  Makine üzerinde yer alan sayılar ve rakamlar işlevsel değildir. Önemli olan tek
şey sayfalarda yer alan siyah-beyaz alandır. Faks makinesi önce sayfayı baştan sona tarar.  

 Sinyali göndermeden hemen önce tarama işlemi biter.  Kağıt yukarıdan aşağı doğru lamba ile
aydınlanır ve yazıların tek tek üzerinden geçer. Karanlık kısma gelindiğinde makine yavaşlar.
Işığın yoğunluğuna bağlı olarak sayfa kaydedilmiş olur.   Sonrasında telefon bağlantısı kurularak
numaralar aracılığıyla gönderilir.  Faks makinesinin sağladığı en büyük kolaylık hızdır. En kısa
sürede belge gönderimi sağlayan bu makine özellikle iş yerlerinde bu sebeple tercih
edilmektedir. 

Faks makinesinde ne kadar evrak gönderilirse gönderilsin başka bir telefon hattı ya da cihaz
gerekmez, bulunulan yerden kilometrelerce uzağa rahatlıkla gönderilebilir.   Birden fazla faksı
aynı anda göndermek mümkündür. Bunun yanında birden fazla kişinin yapacağı işi faks makinesi
tek başına yapabilir.  Saatçi olan Alexander Bain, saatin çalışma mekanizmasına dair her detaya
sahiptir.  

Aklına gelen muhteşem bir fikirle saat parçalarını, resim tarama cihazı için kullanmaya
başlamıştır. Henüz elektriksel sistem ile belgelerin şekil alması üzerine çalışırken birkaç adım
atmış ancak faks cihazını çalıştırmayı başaramamıştır.  Bain, 1800’lü yılların başında henüz bu
aşamadayken İngiliz Frederick Bakewell bahsi geçen cihazı tamamlamıştır. Üstelik birkaç kez
çalıştırmayı da başarmıştır. Bakewell’in bu keşfi ile faksın icadı tamamlanmış Alexander Bain’in
keşfi yarıda kalmıştır. 

 El yazması ve basit karalamaları göndermek için kullanılabilen cihaz, henüz günlük hayata
adapte olabilecek gibi değildi. Çok yavaş ve sorunlu çalışmıştı. Bu nedenle patenti almak isteyen
Bakewell da tatmin edici bir sonuçla karşılaşamamıştır. 

Aradan geçen süre içinde cihaz üzerinde çalışan birçok kişi olmuş, gün içinde kullanılabilecek
hızlı ve sağlam faksı İtalyan Giovanni Caselli üretmiştir. İlk ismi pantelgraf olan faks, bu
keşfinden sonra uzun süre kullanıldı. 



Hatay
Tarihi dokusu ve yemekleriyle başımızı döndüren Hatay nedir?

Hatay, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on
üçüncü şehridir. 2019 yılı itibarıyla
1.628.894 nüfusa sahiptir. Akdeniz'in doğu
şeridinde 35° 52' - 37° 4' kuzey enlemleri
ile 35° 40' - 36° 35' boylamları arasında yer
alan Hatay'ın doğusunda ve güneyinde
Suriye, batısında Akdeniz, kuzeybatısında
Adana, kuzeyinde Osmaniye ve
kuzeydoğusunda Gaziantep bulunur. İlin
Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne,
Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun,
Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı,
Samandağ ve Yayladağı olmak üzere 15
ilçesi vardır.

Akdeniz'deki önemli bir liman şehri olan
İskenderun ve merkez ilçesi Antakya, ilin
en büyük iki yerleşim yeridir ve en önemli
geçim kaynağı portakal ve turunçgil
bahçeleridir. İl topraklarının %46.1'ini
dağlar, %33.5'ini ovalar ve %20.4'ünü
platolar oluşturur.

İl topraklarının en önemli yükseltisini
kuzey-güney hattında uzanan Nur Dağları
(Gavur Dağları ve Amanos Dağları olarak da
bilinir) oluşturur. Bu sıradağların en yüksek
noktası ise Mığırtepe'dir. Öteki önemli
dorukların yüksekliği 2000 metreden azdır. 

Yüksek, dik ve kolay geçit vermeyen bir yapı
gösteren Amanos Dağları, Samandağ
sınırları içinde Asi Vadisi ile kesintiye uğrar.
Aynı dağlık dizi Asi Vadisi'nden hemen
sonra Yayladağı ilçesi sınırları içinde de
devam eder.

Bu bölgede Ziyaret Dağı ile 1739 metre
yükseklikteki Keldağ iki önemli yükselti
olarak göze çarpar. Amik Ovası ilin en
önemli düzlüğüdür ve bu topraklarda tarım
oldukça gelişmiştir. Diğer önemli düzlükler
Erzin, Dörtyol, Payas, İskenderun ve Arsuz
Ovası'dır.



Hatay il topraklarının ana çatısını Amanos
Dağları oluşturur. Bu dağ sırası ile körfez
arasında Erzin, Dörtyol, Payas, İskenderun ve
Arsuz düzlüğü uzanır. Bu arazinin jeolojik
yapısını peridotit, serpantin ve gabro gibi yeşil
kütleler oluşturur. 

Amanos Dağları'nın bittiği noktada Kel
dağı'nın başladığı kesimlerde yüzeysel kütleler
vardır. Bir diğer önemli düzlük olan Amik
Ovası'nda ise serpantin, plantum, peridotit ve
gabro gibi sarı kütleler bulunmaktadır. Hatay
ilinin doğal bitki örtüsünü makiler ve ormanlar
oluşturur.

Maki türleri 4 - 5 metre boyunda ve tüylü
yapraklı bitkilerdir. Bunlar 800 metre yükselti
kuşağına dek yayılır. Mersin, defne, kekik ve
lavanta ilde en çok rastlanan maki türleridir.

Amanos Dağları'nın denize bakan
yamaçlarında makilik alanlardan sonra 800
metreden 1200 metreye dek ardıç gibi ibreli
ağaçlarla, meşe, kayın, kızılcık, kavak, çınar ve
tespih gibi yapraklı ağaçlardan oluşan
ormanlar bulunur. 

1200 metrenin üzerinde, ibreli ağaçlardan
kızılçam, karaçam, sedir ve yer yer ardıçlardan
oluşan geniş ormanları bulunur.Hatay'ın en
önemli akarsuyu olan Asi Nehri, Lübnan
Dağları ve Anti-Lübnan Dağları arasındaki
Bekaa Vadisi'nde kaynayan akarsuların
birleşmesiyle oluşur, Suriye topraklarından
geçerek ilin güneydoğu sınırlarından girer.
Afrin ve Karasu çaylarının birleşmesiyle oluşan
Küçük Asi Çayı'nı aldıktan sonra Samandağ
yakınlarında delta oluşturarak Akdeniz'e
dökülür.

Nehri besleyen öteki akarsular arasında Büyük
Karaçay, Hüseyinli, Kavaslı ve Defne (Harbiye)
dereleri sayılabilir. Asi Nehri Nil ile beraber
ters akış yönüne sahip iki akarsudan biridir.

Amanos Dağları'nın batı yamaçlarından
çıkarak Akdeniz'e dökülen küçük ve kısa akışlı
Deliçay, Mersin Çayı, Arsuz Çayı, Gülcihan
Çayı ve Burnaz Suyu gibi akarsular da vardır.

Hatay'da sulama amacı ile Karasu Çayı
üzerinde inşa edilen Tahtaköprü Barajı,
Karasu Çayı üzerinde inşa edilen Yayladağı
Barajı Beyazçay üzerinde inşa edilen Yarseli
Barajı ve Zilli Çayı üzerinde inşa edilen Arsuz
Gönen Barajı  bulunmaktadır.

Amik Ovası'nın orta kısımlarında yer alan Amik
Gölü, 1970'li yıllarda tamamen kurutulmuş ve
tarıma açılmıştır. Diğer önemli göller ise
Gölbaşı ve Yenişehir Gölü'dür.Bunların
yanında Yayladağı yolu üzerinde Kızılgöl'de
vardır.Bu göl yazları kurur kışlar ise göl su ile
dolar.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün
yaptığı araştırmalara göre il genelinde altın,
alüminyum, asbest, demir, dolomit, fosfat,
kireç taşı, krom, manyezit ve mermer
rezervleri bulunmaktadır.

İskenderun'da yer alan 53 bin ton toplam
rezervli krom yataklarında üretim
yapılmaktadır. Demir, boksitin toplam
rezervinin 264 bin tonluk bölümü
İskenderun'da toplanmıştır. Hatay'da yer alan
madenlerden biri de demir'dir.

1 milyon 604 bin 400 ton toplam rezervli demir
yatakları Dörtyol, İskenderun, Kırıkhan ve
Yayladağı ilçelerindedir. Demir'in
İskenderun'daki toplam rezervi 254 bin 400
tondur. İlin asbest varlığının tümü Arsuz
ilçesindedir. Asbestin toplam rezervi 3 milyon
523 bin 300 tondur. 

Hatay'daki mermer damarlarının rezervi
bilinmemektedir. İlin diğer madenleri arasında
İskenderun'daki 5 milyon ton toplam 100
milyon ton jeolojik rezervli çimento ham
maddesi bulunmaktadır. İlin büyük kesimi
Akdeniz ikliminin etkisi altındadır.



Ancak yükselti ve karasallığa bağlı olarak çeşitli farklılıklar da mevcuttur. Türkiye'nin yağışlı
bölgeleri arasındadır. Genel olarak kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. 

En sıcak ay ortalaması İskenderun'da 28.6 °C, Antakya'da 27.6 °C; en soğuk ay ortalaması bu
merkezlerde sırasıyla 11.9 °C ve 8.1 °C'dir. İskenderun'da bugüne kadar ölçülen en yüksek
sıcaklık 43.2 °C (26 Ağustos 1962), en düşük sıcaklık ise -3.2 °C'dir (6 Şubat 1950). 

Antakya'da bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık 43.9 °C (26 Ağustos 1962), en düşük
sıcaklık ise -14.6 °C (15 Ocak 1950) olmuştur. Antakya'nın yılllık sıcaklık ortalaması 18.2 °C ve
ortalama karla örtülü gün sayısı 1'dir. 

Yıllık ortalama yağış tutarı, İskenderun'da 785 mm, Dörtyol'da 1022 mm, Antakya'da 1173.4
mm'dir. İl nüfusu 2017 sayımına göre 1.575.226 kişidir. Nüfusun tamamı şehir merkezi
konumundadır. 

Büyükşehir torba yasası tasarıyla tüm belde belediyeleri ve köyler mahalleye dönüştürülerek
şehir merkezi statüsüne alınmıştır. İlin yüzölçümü 5.524 km²'dir. İlde km²'ye 282 kişi
düşmektedir. İlde yıllık nüfus artış oranı % 1,41 olmuştur.

4 Şubat 2020 TÜİK verilerine göre 15 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 589 mahalle
bulunmaktadır. Hatay yöresi, Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir.

Hatay yöresini çekici kılan ve tarihin her döneminde göçlere açık olmasını sağlayan bir başka
özellik de, Anadolu’yu Çukurova yoluyla Suriye-Filistin’e bağlayan yolların kavşak noktasında
bulunmasıdır. Ayrıca, Mezopotamya’dan Akdeniz’e çıkmak için kullanabilecek en uygun limanlar
yine Hatay yöresindedir.Hatay adının kaynağına ilişkin ilk bilgiler İ.Ö. 1200’le başlayan Genç
Hitit prenslikleri dönemine tarihlenmektedir. Bu dönemde, Amik Ovası´ndaki Hitit
Prenslikleri’nin birleşerek Hattena Krallığı adını aldıkları bilinmekte, Hatay adının da buradan
geldiği sanılmaktadır. Yöreye bu adı 1936’da Atatürk vermiştir. 

Hattena Krallığı’nın başkenti, bugünkü Kırıkhan yakınlardaki Kanula (Çatalhöyük) te kalıntıları
bulunan yerleşim yeridir. Hatay ilinin merkez ilçesi olan Antakya’nın ise İ.Ö. 300 yılında
Seleukos, 1. Nikator’un babası Antiokhos’un ismi verilerek Antiokheia ismi verilmiştir



Günümüzde Teke Yarımadası olarak
adlandırılan, Antalya ile Fethiye körfezleri
arasındaki Akdeniz’e uzanan yarımada
antik coğrafyada Likya olarak
adlandırılmıştır. 

Bölgenin güney sınırı Akdeniz ile
belirlenmiş; doğu, batı ve kuzey sınırları ise
tarihi süreç içinde dönemlere göre
değişiklik göstermiştir. 

Antik yazarlara göre; Antalya’nın hemen
batısından başlayıp güneybatıya doğru
uzanan Beydağları, Akdağ silsilesi ve
onların kuzeybatı doğrultusundaki uzantısı,
Likya’nın kuzey sınırını oluşturmaktadır.

Homeros Troia savaşlarını anlatan ünlü
İlyada destanında Likyalıların Glaukos ve
Sarpedon önderliğinde Akhalara karşı
Troialıların yanında yer aldığını
anlatmaktadır.

Likya İ.Ö.545 yılından itibaren Pers Kralı
Harpagos’un zaptı ile Pers yönetimine girip
480 yılında Kral Xerxes’in Yunanistan’ı
zaptı için oluşturduğu donanmaya 50 gemi
ile katılmıştır. 

Pers istilası İ.Ö.334 yılında Makedonya’lı
Büyük İskender’in İstanbul Boğazını aşıp
Anadolu’ya geçişi ve İ.Ö.333’de Granikos
Savaşında Persleri yenişi ile sonlanmıştır.

Likya Büyük İskender’in ölümünden sonra
İ.Ö.309’dan itibaren Mısır’da hüküm süren
generallerinden Ptolemaios’ların yaklaşık
100 yıllık egemenliğine girer ki, bu dönem
Likya dilinin unutulup yerini Grekçe’ye
bıraktığı dönem olarak bilinmektedir.

Bölge İ.Ö.197-167 yılları arasında Suriye
Kralı III. Antiochus’un yönetimindedir.
Likya Roma’dan İ.Ö. 167 yılında
özgürlüğünü almıştır.

Likya Yolu
Dünyanın en güzel yürüyüş yollarından biri olan Likya Yolu nedir?



Bu dönemde başkent Ksanthos olmak üzere 23 şehrin Likya Birliğini oluşturduğu ve birlik
adına para basıldığı yazıt ve sikkelerden bilinmektedir. 

Strabon, Likya Birliğinin 6 büyük kentinin Ksanthos, Patara, Pınara, Olympos, Myra ve Tlos
olduğunu belirtmektedir.

Yerleşimlerin birbirlerine bağlanan güzergâhlarla ve uzaklık ölçüleriyle yazıldığı Likya
coğrafyasının haritası olan Likya Yol Kılavuz Anıtı, dünyanın bilinen en eski ve tek karayolları
haritasıdır.

Birlik Roma İmparatorluğu Döneminde fonksiyonunu yitirmediği gibi bolluk ve refahın da en
üst düzeyine bu dönemde ulaşmıştır. Şehir nüfusları 5.000 civarında olup bölge nüfusu
200.000 civarındadır. Sınırlar kuzeydoğuda Kaunos’u (Dalyan ) içine alacak şekilde
genişlemiştir. 

5. yy. ortalarında Likya Eyaletinin Konsül Valisine bağlı 34 kent sayılmıştır. Demre ve Kaş
arasında kalan bölge Likya’nın en yoğun yerleşim görmüş kesimidir. Km² başına neredeyse 30
yerleşim alanı düşmektedir.

Likya halkının Hıristiyanlıkla karşılaşması 53-57 yıllarındaki üçüncü misyonerlik seyahatinde
St. Paulus’un Myra ve Patara’yı ziyaretine kadar dayanmaktadır.

Olympos’lu Methodius Likya’nın ilk bilinen piskoposudur ve 312 yılında Patara’da idam
edilmiştir. 4-7 y.y.’lardaki Bizans dönemi, bölgede Hıristiyanlığın yerleşip birçok kilisenin inşa
edildiği dönemdir.

Bizans’la birlikte başlayan önemli değişimlerden birisi özellikle Demre’nin dağlık kesimlerinde
manastır yerleşimlerinin oluşmaya başlamasıdır. Manastırlar, ekonomik ve kamu hayatını
etkileyecek kadar önemli bir güç merkezleridir.



Likya’daki manastır yaşamı 5. yüzyıla kadar indirilmektedir. 5.-6. yüzyıllarda bölgede çok
sayıda ve büyük boyutta kilisenin yapılması bu dönemde bölge nüfusunun oldukça yüksek
olduğunu göstermektedir.Likya sahilinin büyük bir kısmı kayalıklardan oluşmaktadır. Bu
topografya liman oluşumuna bazı yerlerde olanak vermiştir. Strabon, Likya kıyılarının
engebeli ve geçilmesi zor olduğunu, ancak limanlarının son derece iyi donatıldığını
söylemektedir.

Tunç Çağından itibaren bölgede görülen deniz ticareti, sonraki dönemlerde çeşitlenerek Roma
ve Bizans Dönemine kadar sürmüştür. Mor boya, sedir ağacı, zeytinyağı, şarap, sünger Likya
bölgesinin önemli yerel üretim mallarındandır. 

Antik kaynaklara göre Antiphellos ve çevresindeki çok kaliteli ve yumuşak sünger
çıkartılmaktadır. Ayrıca gemi yapımında kullanılan Likya Bölgesi sedirlerinin kalitesi çok
yüksektir.

Likya limanları doğudan batıya doğru Idyros, Phaselis, Korykos, Olympos, Posidarisus,
Melanippe, Gagai, Phoinikos, Andriake, Simena, Teimussa, Aperlai, Antiphellos, Kalamaki,
Phoinike, Patara, Pydnai, Arymnessos/Perdikiai, Kalabantia, Karmylessos, Telmessos, Krya,
Lissa ve Lydai olarak sıralanmaktadır. Bu limanlardan gerek konumu, gerekse de siyasi ve
ekonomik gücü, uluslararası ticarete ev sahipliği yapan Andriake ve Patara diğerlerinden
ayrılmaktadır.

Bölge, yöresel gelenekleri ve özellikle kendine özgü mezar mimarileri ile Anadolu’nun en ilginç
bölgesi olup, şehirler genellikle kıyılarda ve bölgenin kalbi kabul edilen Ksanthos ile Arykandos
vadilerinde kurulmuştur.

Kendi dil ve alfabeleri ile tanınan Likyalılara ait yazıtların bir kısmı son yıllarda günümüz
dillerine çevrilmiştir ki, bunların çoğu mezar yazıtlarına aittir. Likya bölgesi, büyük, orta ve
küçük ölçekli kentler, liman kentleri, askeri ve yarı çiftlik ve kule yerleşimlerinden
oluşmaktadır. Bölgede görünür kalıntıların çoğu Roma ve Bizans dönemine aittir.



Dağlarda yoğunlaşan klasik yerleşimlerinde mutlaka rastlanan kalıntılar, zeytinyağı ve şarap
işlikleri, tarım teraslarıdır. Nüfusun büyük çoğunluğunu barındıran bu kırsal yerleşimler, hem
kendilerini, hem de bağlı oldukları büyük kentleri beslemektedir.

Likya bölgesindeki konut yapıları genel olarak dört guruba ayrılmaktadır. Birinci grup; tepe
yamaçlarında yan yana sıralı bitişik her bir mekanının ayrı girişi bulunan konutlar, İkinci grup;
yerleşim alanı içinde kırsal yerleşimlerde birbirinden bağımsız tek yada iki odalı konutlardır.
Her iki gurup konutlar çoğunlukla iki katlı, sur içinde toplu yada birbirine yakındır. 

Üçüncü grup; 2-4 mekana sahip tarım alanlarında dağınık halde inşa edilmiş, genelde tek katlı
bazıları avlulu kendine ait sarnıç ve işliği bulunan konutlar, Dördüncü grup; ortada bir avlu
çevresinde odaların yer aldığı kırsal bölgelerde yapılmış genelde zenginlere ait konutlardır.

Bölgede meydana gelen doğal felaketler, salgın hastalıklar kentleri, kentlerdeki yaşamları
derinden etkilemiştir. Bunlardan en önemlileri 141, 240, 385,529 yıllarında meydana gelen
depremler ve 542 ile 1346-1347 yıllarındaki veba salgınlarıdır. 

Kıyı bölgelerindeki yıkımlar nedeniyle iç bölgelerdeki yerleşimler önem kazanmıştır.Ayrıca,
İmparator II. Konstans 655’de kendi idare ettiği donanma ile Phoniks sahillerinde Araplara
karşı bir savaş vermiştir. 

II. Konstans uğradıkları bozgundan genç bir askerin fedakarlığı sayesinde kurtulmuştur.
Phoniks’te gerçekleşen bu savaş sonrası Arap donanmaları Akdeniz sahillerinde rahatça
dolaşmaya başlamıştır.802 yılında Likya ve Karya bölgesi Abbasiler tarafından ele
geçirilmiştir. 

10. yy’da Likya ve tüm Akdeniz Bizans hakimiyetindedir. 1155’den sonra Selçuklu II. Kılıç
Arslan’ın Bizans ordularını yenmesiyle birlikte Likya Türkmenlere açılmıştır. 1204’ten sonra
tüm Likya Türklerin eline geçmiştir.



Ece Temelkuran

1973 yılında İzmir'de doğan gazeteci yazar Ece Temelkuran, 1991 yılında Bornova Anadolu
Lisesi'ni, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1993 yılında Cumhuriyet
gazetesinde gazeteciliğe başladı.

İlk yazıları Patika dergisinde yayımlandı. Kadın hareketi, siyasi tutuklu ve hükümlüler,
Güneydoğu sorunu üzerine çalıştı, röportajlar yaptı. Almanya'da kadın hareketi üzerine bir
araştırma yaptı. Ardından avukatlık ruhsatnamesini aldı ancak bu mesleği henüz icra etmedi.

Yurt içinde ve dışında çeşitli dergilerde yazılar yazdı CNN Türk'te muhabirlik yaptı. Dünya
Sosyal Forum sürecini izlemek için 2003'te Brezilya'ya, 2004'te Hindistan'a gitti.
Venezüella'daki sosyalist devrimini ve Arjantin'de ekonomik krizden sonra oluşan halk
hareketini inceledi. Bu harekete ilişkin yazıları "Buenos Aires'te Son Tango" adı altında yazı
dizisi olarak Milliyet'te yayınlandı. Milliyet gazetesinde "Kıyıdan" adlı köşesinde yazdı. 

Habertürk gazetesinde 8 Şubat 2010 gününden itibaren yazmaya başlayan Temelkuran'ın
yazı günleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi oldu. Ancak 4 Ocak 2012 tarihinde
Temelkuran'ın işine son verildi.Her yıl Dünya Sosyal Forumu'nu yerinde izlemeye devam
ediyor.

Ece Temelkuran, Aslı Erdoğan, Ümit Kıvanç, Bejan Matur, Beliz Güçbilmez, Murat Uyurkulak
ve Şamil Yılmaz ile birlikte Son Bir Kez oyununun yedi yazarından biridir. 17 Ekim 2010
tarihinden itibaren Habertürk TV kanalında her pazar yayınlanmaya başlanan "Kıyıdan" adlı
bir programı hazırlayıp sundu.Penguen karikatür/mizah dergisinde yazı yazdı. 1996 tarihli
Bütün Kadınların Kafası Karışıktır kitabı, 2015 yılında Selen Uçer tarafınan tiyatroya
uyarlanarak sahnelenmiştir.2013 tarihli Düğümlere Üfleyen Kadınlar romanı Uluslararası
Edinburgh Kitap Festivali tarafından verilen "İlk Roman Ödülü"ne layık görüldü.

31 Mayıs 2018 tarihinde İngilizce ve diğer dillerde yayınlanan Türkiye: Çılgın ve Hüzünlü
kitabıyla, gerçek bir yurtsever ve Avrupa savunucusu olduğu gerekçeleriyle Polonya'da
Avrupa Dayanışma Merkezi tarafından verilen "Yeni Avrupa'nın Büyükelçisi" ödülüne layık
görüldü. Temelkuran'ın son kitabı Bir Ülke Nasıl Kaybedilir önce Şubat 2019'da İngiltere'de
How to Lose a Country: The Seven Warning Signs of Rising Populism adıyla yayınlanacak,
daha sonra 10 dile çevrilecek.

Girişimci ve yazar Metin Solmaz ile 1996 yılında evlenip 1998 yılında boşanmıştır. Bir suikaste
kurban giden gazeteci-yazar Uğur Mumcu ile CHP İzmir Milletvekili, TBMM eski Başkan
Yardımcısı Güldal Mumcu çiftinin oğlu Özgür Mumcu ile 2007 yılında evlenip 2009 yılında
boşanmıştır.

Ece Temelkuran, film yönetmeni İnan Temelkuran'ın ablasıdır.

Ülkemizin önemli yazarlarından biri olan Ece Temelkuran kimdir?



Mor ve Ötesi

Türk alternatif rock müzik grubudur.Mor ve Ötesi, Ocak 1995'te Harun Tekin (vokal & gitar),
Alper Tekin (bas), Derin Esmer (vokal & gitar) ve Kerem Kabadayı (davul) tarafından
İstanbul'da kuruldu. Aslında grubun temelleri, 90'lı yılların başında Harun Tekin ve Kerem
Kabadayı'nın Alman Lisesi'nde okudukları dönemde kurdukları Decision grubu ile atılmıştır.İlk
şarkılarını 1995 yılında Stüdyo Spectrum'da kaydetmeye başladılar.

"Şehir" ismini verdikleri, 10 şarkıdan oluşan bu albüm, Ada Yayıncılık aracılığı ile 1996
haziran ayında yayınlandı ve ilk konserlerini Ankara'da verdiler."Yalnız Şarkı" parçasının
videosu ise, grubun ilk video klibidir. Bu şarkı aynı zamanda "Sular Yükseliyor" isimli toplama
albümde de yer aldı. Aynı sene Alper Tekin gruptan ayrıldı ve onun yerine Burak Güven dahil
oldu.1998 yılında Mor ve Ötesi, 2. albümleri "Bırak Zaman Aksın" için tekrar stüdyoya girdi.

1999 yılının mart ayında ise albüm raflarda yerini aldı. "Son Giden" ve ve "Boş Ver"
şarkılarına klip çekildi.Bu albümden kısa bir süre sonra gitarist Derin Esmer Amerika'ya
taşındı ve boşalan gitar kadrosunu Kerem Özyeğen geldi.

Takibeden aylarda meydana gelen 17 Ağustos depremi, grubu derinden etkilemiş ve bir süre
duraklamalarına sebep olmuştur. mor ve ötesi bu trajedi karşısında sessiz kalmadı ve çeşitli
sosyal & politik konularda aktivist rol üstlendi.

2000 yılının başlarında mor ve ötesi ülke çapındaki nükleer enerji karşıtı kampanyalara çeşitli
konser ve aktivitelerle destek verdi. Temmuz ayında grubun "Sen Varsın" ile katıldığı
"Şarkılar Bir Oyundur" adlı Bülent Ortaçgil'e saygı albümü yayınlandı.

Ülkemizin alternatif rock gruplarından biri olan Mor ve Ötesi nedir?



Grup, üç yıllık bir aradan sonra DMC etiketiyle yayınlanan “Anlatamıyorum” isimli single ile
müzikseverlerle buluştu. 

Tarkan Gözübüyük prodüktörlüğünde kaydedilip mikslenen “Anlatamıyorum” isimli şarkının
masteringi yine Grammy ödüllü ses mühendisi Evren Göknar tarafından Los Angeles’ta
yapıldı.Klip çekimleri yönetmen Serdar Ferit ile birlikte gerçekleştirildi. 

Çekimleri için İstanbul ve Helsinki’de iki ayrı set kurulan klibin İstanbul ayağında duayen
görüntü yönetmeni Uğur İçbak ve grubun ilk iki video klibinin yönetmenliğini de üstlenmiş
olan ödüllü sanat yönetmeni Natali Yeres yer alırken; Helsinki çekimlerinin sanat
yönetmenliğini ise Finlandiya Devlet Opera ve Balesi’nden Erika Turunen üstlendi. Ayrıca
geçtiğimiz 2 eylül Cuma günü, kuruluşunun 20. yılında, kült albümleri ‘Dünya Yalan Söylüyor’u
ilk kez plak formatında Rakun & Rainbow45 Records etiketi ve EMI – Universal Müzik Türkiye
dağıtımıyla hayranlarıyla buluşturdu.

Almanya Berlin’deki Schnittstelle stüdyolarında plak versiyonu için yeniden masteringi
yapılan albüm, açılır kapaklı tasarımı ve şarkı sözlerinin yer aldığı özel ekiyle birlikte 180 g.
"heavy black vinyl" olarak yüksek standartta üretildi.

Mor ve Ötesi grubu, Türkiye'yi 53.sü düzenlenen 2008 Eurovision Şarkı Yarışması'nda söz ve
müziği kendilerine ait "Deli" isimli Türkçe şarkı ile temsil etmiştir.

10 Aralık 2007'de TRT GM İbrahim Şahin mor ve ötesi grubunun 2008 Eurovision Şarkı
Yarışması'nda Türkiye adına yarışacağını duyurdu. 

Eurovision şarkısı "Deli"yi Tarkan Gözübüyük ile birlikte hazırlayıp şubat ortasına doğru ilan
eden Mor ve Ötesi, tüm Eurovision kampanyası kapsamında alanlarının önde gelen isimleriyle
işbirliği yaptı.22 mayısta ikinci yarı finalde yarışan grup, ilk 10'a girmeyi başardı ve 24
mayıstaki Belgrad Eurovision finaline katılmaya hak kazandı.

Rusya'nın birinci olduğu final yarışmasında, mor ve ötesi 12. sırada sahneye çıkıp yarışmayı
138 puanla 7. olarak tamamlamıştır.Yarışma sırasında BBC yorumcusu Terry Wogan grubun
solisti Harun'u " uğursuz bir James Bond" olarak nitelendirdi.



Dinamit

Dinamit, Nitrogliserinden yapılan patlayıcı madde. İlk defa 1866 yılında İsveçli bilgin Alfred Nobel
tarafından bulunmuştur. A.Nobel, yağımsı ve kolay patlayan trinitrogliserin maddesini kizelgura
emdirerek elde ettiği maddeye dinamit ismini verdi. Böylece darbeyle patlamayan ve emniyetle
taşınabilen bir patlayıcı keşfetmiş oldu. Keşfettiği bu yeni patlayıcının kendi topraklarında ve kendi
vatandaşlarına karşı kullanıldığını gördü. “Nobel Barış Ödülü” vakfını kurmada bunun etkisi büyük
oldu.

Dinamitin çıkış maddeleri yağların sabunlaşması esnasında elde edilen gliserindir. Gliserinin
sülfürik asit katalizörlüğünde nitrik asitle verdiği reaksiyon sonucu trinitrogliserin bileşiği
meydana gelir: (H2SO4) C3H5(OH)3 + HNO2 ¾¾¾® C3H5(O-NO2)3 Gliserin Nitrik Asit
Trinitrogliserin+H2OTrinitrogliserin, sarı, yağ kıvamında çok kolay patlayan 45°C’de korunması
güç bir maddedir.

Bunun, kizelgur adı verilen silisyumdioksit kimyasal formülüne sahip, sünger görünümlü bir
maddeye emdirilmesi sonucu, şiddetli patlayıcı, ancak patlayabilmesi için belli bir ısı isteyen bir
patlayıcı (dinamit) elde edilir. Dinamit yapılan yerde basınç düzenlenir ve çalışanlara özel giysiler
giydirilir. Kizelgur dinamiti artık nadiren kullanılır ve sadece tarihi bir önemi vardır.Günümüzde
dinamit nitrogliserinden yapılmaktadır. 

Nitrogliserin gliserin trinitrat ve kendi gibi patlayıcı bir bileşik olan etilen glikol dinitrat
karışımından hazırlanır. Etilen glikol dinitrat donmayı önlemek için katılır. Dinamitin katı kısmı,
kağıt hamuru veya diğer karbonlu yanıcı maddelerden ve patlamada yanma oksijenini sağlayacak
sodyum nitrat veya amonyum nitrattan meydana gelmektedir. 

Dinamit içindeki nitrogliserin muhtevası istenen patlama gücüne veya hızına göre % 5’ten % 90’a
kadar değişir.Bazan nitrogliserini emdirmek için nitro-selüloz kullanılır. Bu durumda ürün jele
benzer ve bu patlayıcılar jelatin dinamitleri ismini alır.  Su altında bile kullanılabilirler. Dinamit
hala değerini muhafaza etmektedir. İnsanlığın felaketi için kullanılmış olmakla beraber günümüzde
teknolojik önem taşımaktadır. 

Maden ve kömür işletmelerinde, yol ve su kanallarının inşaatlarında, tünellerin kazılmasında,
limanların genişletilmesinde, büyük kayaların parçalanmasında kullanılır.

Tehlikeli patlayıcılardan biri olan Dinamit nedir?



Begonya ılıman ev koşullarında yetişmeye elverişli oldukça güzel görüntüye sahip olan bir
süs bitkisidir. Doğada çok fazla sayıda ve çeşitlilikte renkleri bulunan begonyanın, en
yaygın renkleri beyaz ve kırmızı olarak bilinmektedir.

Her ne kadar ev koşullarında yetişmeye uygun ve fazla nazlı bir çiçek olmasa da koşulların
mutlaka elverişli olması ve bakımının düzenli yapılması çok önemli ve
gereklidir.Begoniaceae ailesine ait bir çiçek cinsidir. Çok fazla türe sahiptir. 

Hatta bunlardan bazılarının su altı bitkisi, bazılarının ise şifalı bitkiler sınıfında yer aldığı
bilinmektedir. Anavatanı Meksika, Orta ve Güney Amerika, Asya ve Güney Afrika’dır.Çok
güzel ve gösterişli çiçekleri vardır. 

Renkleri ise kırmızı, beyaz, sarı, turuncu, pembe ve karışık renklerde olabilmektedir. Kendi
cinsi altında çok fazla türü bulunmasının yanında, bir o kadar da melez ve varyasyonları
bulunmaktadır.

Begonya çiçeğinin ilk kez 1777 yılında İngiltere’de tanıtıldığı bilgisi elde edilen kaynaklarda
yer almaktadır. Sera yetiştiriciliğinde de dünyada ilk sıralarda bulunur.

Yaprak yapısından renklere, büyüme şeklinden boyutuna kadar birçok farklı özelliğe sahip
begonya çeşidi bulunmaktadır. Begonyalar büyüme şekilleri ve kök yapılarına göre şu
şekilde kategorize edilebilmektedir.

Yumrulu Begonya: Binlerce tür arasından en dikkat çekeninin yumrulu begonyalar
olduğunu söylemek mümkündür. Yaprakları çok koyu yeşil olmayıp hafif parçalı ve üst
yüzeyi tüylüdür. Çiçekleri diğer türlere göre oldukça iri olan yumrulu begonyaların, tek
katmanlı ya da katmerli olarak açabildikleri bilinir. Çiçek büyüklükleri 3 ila 6 cm arasında
değişiklik gösterir. Mavi ve yeşil haricinde her renkte çiçek açabilirler.

Begonya
Nazik çiçek Begonya nedir?



Ağaç Begonya: Evlerde en çok yetiştirilen begonya çeşididir. Yaprakları uzun, tüysüz ve
beneklidir. Ağaç begonya olarak isimlendirilmelerinin nedeni diğer türlere göre daha fazla
uzayabilmeleri ve boy atmalarından ileri gelir.

Yaprak Begonya: Çiçekleri küçük ve gösterişsizdir. Yaprakları gelişmiş olan bu tür daha çok
estetik amaçla yetiştirilir. Sade, göz alıcı ve estetik bir görüntüye sahip olan bu tür, ağaç
begonyalar kadar olmasa da uzun boy yapısına sahiptir. Bu kategori altında;Begonia
imperialis, Begonia masoniana, Begonia ricinifolia, Begonia metallica gibi türler yer
almaktadır.Balmumu Begonyaları: Gölgeyi seven ve ağaçların altında yetişebilen türlerdir.

Vahşi doğada kendine daha serin yerleri seçen bu kategoride yer alan türler, evlerde
balkonlarda ve askılı saksılarda, güneşin az geldiği yerlerde rahatlıkla yetişir. Genellikle
18-60 cm arasında uzunluğa erişir.Baston Begonyaları: Kanat şeklinde yaprakları bulunur. 

6-12 inç arası uzunluğa sahiptir.Begonya çiçeği ev koşullarında kolay yetiştirilebilen bir
çiçek olması ile dikkat çekmektedir. Bu nedenle özellikle ev dekorasyonunda süs bitkisi
olarak tercih edilmektedir. 

Birbirinden farklı yapılarda birçok türü bulunan begonyalar, beyazdan koyu kırmızıya
uzanan geniş bir renk yelpazesine sahiptir.Mevsimlik olarak veya tam zamanlı
yetiştirilmeye müsaittir.

Çok sıcak ve çok soğukta gelişme özellikleri yavaşlar ancak ılıman koşullar ve yeterli güneş
ışığı ile kolayca büyütülebilir. Begonya çiçekleri tıpkı diğer çiçekler gibi topraktaki
vitaminleri tükettiğinden her 2-3 yılda bir ve Nisan ayında olmak üzere saksı değişikliği
yapılır. 

Sulama ise direkt toprağa dökmek yerine, sprey yardımıyla püskürtme usulü yapılmalıdır.
Begonyanın çok nazlı bir çiçek olmadığı bilinen bir gerçektir. Hemen her ev koşulunda
büyüyebilir. Begonyanın evde konumlandırılacağı yer oldukça önemlidir.

Sabah güneşi alan, öğleden sonra ise gölge olan bir yer tercih etmek en
faydalısıdır.Alternatif olarak güneşlenme süresini kendiniz belirlemek istiyorsanız sıradan
bir floresan lamba kullanmanız yeterli olacaktır. Sulama konusunda ise begonyaların nem
sevdiği unutulmamalıdır. Bu nedenle sık ve düzenli olarak oda sıcaklığında su ile beslenmeli
ancak çok fazla su içinde bırakılmamalıdır.Begonya çiçeğinin yetiştiriciliği hakkında
bilinmesi gereken en önemli bilgiler şu şekildedir;

İlk başlarda küçük saksılara ekilebilen çiçeğin, büyüdükten sonra saksı değişimi yapılabilir.
Doğru zamanı kökleri gelişip, saksıya dar geldiğinde anlayabilirsiniz.Tek çiçek ekecekseniz
derin bir saksı 3-4 tanesini bir arada ekecekseniz daha uzun saksı türlerini
kullanabilirsiniz.

Suyu seven bir bitkidir. Fakat aşırı sulamadan kaçınmalı ve toprağın nem dengesinin
korunması sağlanmalıdır. En ideal sulama şekli ise sprey şeklinde şişelerle, fısfıslama
şeklinde yapılan sulamadır.



Sulama işleminin belirli aralıklarla ve düzenli olarak yapılmasına özen gösterilmelidir. Aksi
takdirde kuruyan toprağa birden su verilirse köklere zarar verebilir.Eğer musluktan alınan
su kullanılıyorsa bunun bir süreliğine dinlendirilmesi gerekmektedir.

Saksının altında veya yanlarında mutlaka drenaj delikleri olmalıdır. Çünkü çok su içinde
kalan toprak aşırı nemden çürüyebilir. Güneşe çok az ihtiyaç duyan bitki gölge ve yarı
gölge alanları sever. Doğrudan güneş ışığını sevmez, genellikle sabah güneşinden hoşlanır.

Çiçeklenme zamanında ışık ihtiyacı normalden biraz daha fazladır. Bu nedenle tomurcuk
verdiği zamanlarda güneşin daha çok geldiği bir yere konulmalıdır.Çok fazla rüzgara
dayanıklı olmayan bitki hava akımının olduğu yerde bulundurulmamalıdır.

Kış aylarında 15-18 derece sıcaklıklarda verimli bir şekilde yetişmesi için ideal
sıcaklıklardır.Toprak tercihinden de bahsedecek olursak; fazla kireçli olmayan, humuslu ve
organik maddelerce zengin toprakları sevmektedir. 

Eğer saksıda yetişiyorsa çok az miktarda nehir kumu da eklenebilir.Yaz aylarında haftada
2-3 defa olan sulama, kış aylarında 1 veya 2 şeklinde azaltılmalıdır.Saksı değişimi için
doğru zaman ilkbahar aylarıdır.



Ankh, “T” harfinin üzerine oturtulmuş küçük bir daireden ibaret olan en yaygın
Antik Mısır sembolüdür. Nil'in Anahtarı olarak da bilinir.İsis misterleri
inisiyasyonunda kullanılan bu sembole birçok Mısır ilahının elinde rastlanmakla
birlikte, en çok İsis’in elinde görülmektedir.

Sembole “kulplu haç” da denilir. Sembolün dairenin altında kalan, Tau adıyla
bilinen “T“ kısmı Maya, İnka, Hindu, Çin ve Kalde yazıtlarında rastlanan,
birçok alfabede kullanılan bir harftir. Sözcük anlamı “yaşam” olan ankh
işaretinin simgelediği 12 anlamdan 4’ü şöyle açıklanır: Tutankhamun'un
mezarından çıkan ankh sembollü ayna. Mısırlı; "yaşam haçı"dır, kadın ve
erkeğin birlikteliğini simgeler ve evrensel yaşamın çekiciliği olarak ele alır.
Nil'in anahtarı olarak da bilinir.

Ankh sembolü genel anlamıyla ya da semavi ve dünyevi alem arasındaki
irtibata ilişkin anlamıyla kullanıldığında, daire Semavi Yönetim’i “T”nin yatay
çizgisi olan kol yeryüzü ile semavi alemi ayıran sınırı simgeler; sütun
sembolizmini içeren aşağı inen kol ise iki alem arasındaki, iki yönlü her türlü
irtibat ve iletişimi temsil eder.

Sembol inisiyenin alnının ortasında, iki gözünün arasında, yani üçüncü göz
hizasında tutulduğunda, misterlere inisiye olmuş bulunmayı ve sırrı gizli
tutmayı simgeler. Bu, arkan denilen sırlara açılan kapıları inisiye olmayanlara
kapatan anahtardır. Yani bu, öte-alemin tülünü aralamış, durugörü gibi psişik
yeteneklere sahip olmuş ve görünmez hiyerarşi ile vizyon veya sezgi yoluyla
temasa geçmiş inisiyenin sırları kimseye açıklamaması gerektiği anlamına gelir.

Ankh sembolünün kulpundan tutulan bir anahtar olarak kullanıldığı
sembolizmlerde ise, bu anahtar, onu taşıyan kişinin İsis gizemleri (misterleri)
inisiyasyonundan geçmiş biri olduğunu simgeler. 

O kimsenin göğün kapısının anahtarına sahip oluşu İsis ve Osiris’le temsil
edilen semavi vazife organizasyonunda, artık şuurlu olarak hizmet edebilecek
bir duruma gelmiş olmasını ifade eder.

Mumyaların üzerine konulan ankh sembolü, mumyalananın, ilahlara benzer
duruma gelene kadar doğum-ölüm süreçlerinden (reenkarnasyon) defalarca
geçeceğini simgeler.

Firavunların bu sembolü dudaklarının arasında tutarak, bu nefesin kendilerine
Öteki Dünya'da hayat vereceğine inanılırdı.Sembol, haç kısmından tutulması,
İsis’in elinde olması gibi farklı bağlamlarda daha farklı anlamlarda
kullanılmaktadır.

Ankh Sembolü
Nil'in Anahtarı olarak bilinen Ankh Sembolü nedir?



Eskişehir

Eskişehir Türkiye'nin en hızlı kalkınan illerinden
biridir. 29°58’ ve 32°04’ doğu boylamları ile 39°06’
ve 40°09’ kuzey enlemleri arasında kalan il
toprakları, Ankara, Afyonkarahisar, Kütahya,
Bilecik ve Bolu illeri ile çevrilidir. 

Topraklarının büyük kısmı İç Anadolu bölgesinde
kalmasına rağmen, Seyitgazi ilçesinde küçük bir
alanı, Sarıcakaya ilçesinin tamamı, Merkez ve
Mihalıççık ilçelerinin bir bölümü Karadeniz
bölgesinde kalır. Trafik numarası 26’dır.

Şehir Met helvası, Nuga helva, Haşhaşlı çörek,
Kalabak suyu, Çiğ börek (Çibörek) ve Lületaşı ile
meşhurdur. İşlenebilir lületaşı, Türkiye'de yalnız
Eskişehir'de çıkarıldığı için Eskişehir taşı olarak
bilinir.

Türkiye'de Eskişehir ve Sivrihisar dolaylarında
yetişen bir çoban köpeği olan akbaş da şehre ait
önemli değerlerdendir. Bugünkü Eskişehir ili, Eski ve
Orta Çağlarda Yunanca Dorylaion, Latince
Dorylaeum ismi ile tanınan bir kentti.

Arap kaynaklarında ise şehrin adı Darauliya,
Adruliya ve Drusilya olarak verilmiştir. Dorylaion,
antik kaynaklarda önemli yolların kavşak
noktasında kaplıcaları ile ünlü, ticaret ile zenginliğe
kavuşmuş bir Frigya şehri olarak geçer ve şehrin
kurucusu olarak Eretrialı Doryleos gösterilir.
Özellikle Bizans çağında önem kazanan kentte
imparator Justinianos'un yazlık sarayının
varlığından söz edilir.

19. yüzyılda birçok gezgin ve bilim adamı, bölgeye
yaptıklan gezilerin ve araştırmaların sonucunda
Eskişehir'in 3 km kuzeydoğusunda, Porsuk Çayı'nın
kuzeyinde yer alan bugünkü adıyla Şarhöyük ören
yerinin antik Dorylaion şehri olduğunu
saptamışlardır.

Ülkemizin en yaşanılan şehirlerinden
biri seçilen Eskişehir nedir?



Burası 17 m. yüksekliğinde, 450 m çapında Orta Anadolu'nun orta büyüklükteki höyüklerinden
biridir. Burada 1989 yılında itibaren Kültür Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi adına Prof. Dr. A.
Muhibbe Darga başkanlığında bir ekip tarafından arkeolojik kazılara başlanmıştır. 

Halen devam etmekte olan kazılarda, höyükte şimdilik Osmanlı Dönemi'nden ilk Tunç Çağı'na
kadar geri giden sürekli bir yerleşmenin olduğu saptanmıştır.

Dorylaion - Şarhöyük, Bizans'ın Selçuklular'a karşı korunmasında büyük rol oynamış ancak
1176'da Selçuklu Sultanı II. Kılıçaslan'ın Bizans İmparatoru Manuel Komnenos'u mağlup
etmesinden sonra kent, Selçuklular'ın egemenliği altına girmiştir. Bundan sonra uzun bir zaman
yıkık ve terkedilmiş olan Dorylaion-Şarhöyük'ün yakınında, harabenin güneyinde yeni bir
yerleşme kurulmuştur. W. M. Ramsay'in bildirdiğine göre, büyük olasılıkla Dorylaion
harabelerine Eskişehir adı verilmiş ve bu ad o zamandan günümüze uzanmıştır.

Eskişehir coğrafyası Eskişehir, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatısında yer almaktadır. İl merkezi
kuzeyinde Mihalgazi, Sarıcakaya ve Ankara, doğusunda Alpu, güneyinde Mahmudiye, Seyitgazi
ve Afyon, batısında ise İnönü ve Kütahya sınırları ile çevrilidir.

İç Anadolu stepleri, Kuzey Anadolu ve Batı Anadolu ormanları şehrin bitki örtüsünü oluşturur.
Sündiken Dağları'nın güney yamaçlarında 1000 metreden sonra meşe çalılıkları, daha
yükseklerde bodur meşeler görülür. 1300 metreden sonra yer yer kara çamlar bulunur.

Bazı bölgelerde karaçamların arasında, kızılçamlar da görülür. Eskişehir'in güneyindeki
platolarda orman bulunmamakta fakat bölgesel step bitkileri vardır. Porsuk ve Keskin
Dereleri'nin kenarlarında söğütler, kavaklar, karaağaçlar ve koruluklardan oluşan bitki örtüsü
bulunur.

Eskişehir'den geçen iki önemli akarsudan ilki Sakarya Nehri ikincisi ise Porsuk Çayı'dır. Bu
akarsuların il sınırları içerisinde kalan arazisinde 2 adet baraj bulunmaktadır. Porsuk Çayı
üzerinde Porsuk Barajı, Sakarya Nehri üzerinde ise Gökçekaya Barajı bulunmaktadır.



BM raporuna göre yaşanabilirlik açısından Türkiye'deki kaliteli yaşanabilinecek beşinci
şehirdir. Lületaşı'nın Türkiye’de işlenebilir olanı yalnız Eskişehir’de bulunmaktadır.

"Beyaz altın", "Deniz köpüğü" ve "Eskişehir taşı" gibi adlandırmalar lületaşının değerini,
rengini, çıkış merkezini anlamlı bir biçimde ortaya koymaktadır.

Lületaşı, magnezyum ve silisyum esaslı ana kaya parçalarının yerin muhtelif derinliklerindeki
başkalaşım katmanları içinde, hidrotermal etkilerle hidratlaşması sonucunda oluşmuş değerli
bir taştır. 

Lületaşı ve benzer minerallere, Yunanistan'daki bazı adalar, Moravya, Fransa, İspanya ve Fas
ve ABD'de de rastlanmaktadır.

Eskişehir ilinin Karatepe, Sarıkavak, Türkmentokat, Gökçeoğlu köylerinde bulunan sahalarda,
yüzeyle 300 metreyi aşan derinlikler arasında, içinde dağınık yumrular halinde lületaşı
bulunan başkalaşım katmanlarına rastlanır. Kentte birçok mesire alanı bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları şunlardır: Fidanlık orman içi dinlenme yeri, bademlik, Musaözü Barajı,
şelale (kalabak) orman içi dinlenme yeri, karataş orman içi dinlenme yeri, çatacık orman içi
dinlenme yeri, hasırca, kalabak başı, şoförler çeşmesi, regülatör.

Odunpazarı semtinde bulunan Kurşunlu Külliyesi Osmanlı dönemi eseridir. 1525 yılında
Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri Çoban Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami
çevresinde medrese ve kervansaray vardır.

Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Beyin kayınpederi olan Şeyh Edebali' nin türbesi şehrin
Odunpazarı semtindeki Odunpazarı mezarlığı'nın içinde bulunmaktadır. Türbe, II. Abdülhamit
tarafından restore edilmiştir.Şehirde çeşitli müzeler de bulunmaktadır. Bunlardan biri şehirde
bulunan antik eserlerin yer aldığı Eskişehir Arkeoloji Müzesi'dir. Ayrıca Bilim Sanat ve Kültür
Parkı, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Pessinus Müzesi, Seyitgazi Müzesi, Yunus Emre Müzesi,
Eskişehir Atatürk ve Kültür Müzesi, Tayyare Müzesi/Hava Müzesi, Osmanlı Evi Müzesi ve
Karikatür müzesi, İnönü Savaşları Karargah Müzesi bulunmaktadır.



Stonehenge
Gizemli taşlar Stonehenge nedir?

Stonehenge, Neolitik taş devri ile Bronz çağı arasında en az 5 kademede oluşan bir anıttır. Bu
yapı, astronomi, astroloji, geometri, meteoroloji ve paganizmle ilişkilendirilmektedir. 

Stonehenge, dünyanın en eski yapıtları arasında yer alır ve halen günümüze dek ayakta
kalmayı başarmış olması ile de popülaritesini her geçen gün daha da artırması ile bilinir. 

Tarih öncesi yapıtlar arasında yer alan Stonehenge, Avrupa Birliği üyesi Birleşik Krallık
sınırları dahilinde olan İngiltere’nin Wiltshire şehrinde bulunur. 

Neolotik ve Bronz Çağ döneminden kalan bu eser, dünyanın en kıymetli 10 eseri arasında yer
almasıyla turistlerin yoğun ilgisini çekmiştir. Bir anıt olan Stonehenge, Türkçe olarak ifade
edilecek olursa; ”Asılı-taş” anlamına gelir.

İngiltere ve Birleşik Krallık toprakları üzerinde yer alan Stonehenge, bölgenin en değerli
eserlerinden biridir. Birleşik Krallık topraklarının ne kadar eski bir tarihe sahip olduğu bu eser
ile de taçlanmış durumdadır. 

Stonehenge, bir dizi taş gurubunun yerden yüksekte havada yer almasıyla dizayn edilmiştir.
Taşların her birinin yerden yüksekliği 4,1m’dir.

Dünyanın en eski yapıtları arasında yer alan Stonehenge’in araştırmasında bulunan
arkeologlar, söz konusu yapıtın M.Ö. 3000 ile 2000 yılları arasında yapılmış olduğunu tahmin
etmektedirler. Ancak sonrasında radyo karbon testi göstermiştir ki, ilk mavi taşların yaşının
M.Ö. 2400 ile 2200 yıllarına uzandığıdır.Birleşik Krallık topraklarının en değerli eserleri
arasında yer alan Stonehenge, Britanya’nın kültür ikonu konumundadır.



Stonehenge resmi olarak 1882 yılında isimlendirilmiş ve tarih öncesine ait bir anıt olduğuna
karar kılınmıştır. Bu tarih ile beraber yasal koruma altına alınan Stonehenge, 1986 yılında ise
UNESCO’nun dikkatini çekmeyi başarmıştır. 

UNESCO’nun radarına girmesiyle beraber daha da popüler hale gelen Stonehenge, turistler
tarafından ziyaretçi akınına uğramıştır. 

UNESCO, Stonehenge’i 1986 yılında resmi olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil
etmiştir. Stonehenge, İngiltere Mirası statüsüne yükseltilmiş ve özel olarak koruma altına
alınmıştır.



Tuz
Lezzetli yiyeceğin bir parçası olan Tuz nedir?

Tuz, kimyada, bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi neticesinde meydana gelen maddedir. Tuz
bazdaki artı yüklü iyonla asitteki eksi yüklü iyondan meydana gelir. Asitle baz arasındaki tepkime
nötrleşme tepkimesi olup bu esnada tuz ve su ortaya çıkar. 

Erimiş tuz veya çözelti halindeki tuzların çoğu eksi ile artı yüklü iyonlarına ayrışır ve elektriği iletir.
Tuz adı ayrıca sofra tuzu veya sodyum klorür (NaCl) için de kullanılır.Tuzları çeşitli şekilde
sınıflandırmak mümkündür.

Sınıflandırmanın birisi tuzun bünyesinde OH- veya H+ iyonunun olup olmayışına bağlı olandır. Bu
sınıflandırmada tuzlar normal, asidik ve bazik tuzlar şeklinde sınıflandırılır.Normal tuz; tam
nötralleşme ürünü olup, meydana getirici asit ve baz kuvvet olarak birbirine denktir. 

NaCl, NH4Cl, Na2SO4, Na2CO3, Na3PO4 ve Ca3(PO4)2 birer normal tuzdur. Bildiğimiz anlamda
tuz yani sofralık tuz dünyanın hemen her yerinde doğal olarak bulunur ve üretilir. Ancak tuzların
üretimleri farklılık gösterebilir. 

Sofralık tuz genel olarak tuzlalarda suyun buharlaştırılıp geride kalan tuzun işlenmesi ile
üretilir.Ancak tuz farklı formlarda da olabilir. Örneğin çok eski tarihlerde kurumuş denizlerin
yatakları günümüzde tuz kaynağı olarak kullanılır. Bu denizlerde milyonlarca yılda oluşan tuz
katmanları dünyanın jeolojik değişimleri sonunda yer altında kalmış ve yine milyonlarca yıl güneş
görmeden yer altında saklı kalmıştır.Bu tuzlar kaya tuzu ya da kristal tuz olarak bilinir.



Kristal tuzlar tıpkı kömür madenlerinde olduğu gibi iş makineleri ya da insan gücü ile toprağın
kazılması ile çıkarılır. Dünyada en çok bilinen kristal tuz türlerinden biri Himalaya tuzudur.
Himalaya tuzunun çıkarıldığı bölge aslında milyonlarca yıl önce deniz yatağıydı. Daha sonra bu
deniz kurudu ve geride milyonlarca yılda biriken devasa tuz katmanları kaldı. Sonra bu katmanlar
yerkabuğunun hareketleri ile yükseldi ve bugün bildiğimiz Tibet platosu ve Himalaya dağları oluştu.

Bugün Himalaya tuzu olarak bilinen ve tüketilen tuz aslında antik bir denizden geriye kalan tuz
çökeltilerinden elde ediliyor.Himalaya tuzu taneciklerinin çok daha ince olması ve tuz içindeki
minerallerin niteliği Himalaya tuzunu diğer tuzlara göre daha faydalı kılar. Ancak unutulmamalıdır
ki niteliği ne olursa olsun Himalaya tuzu da kimyasal içerik olarak diğer tuzlarla aynıdır ve fazla tuz
tüketimi insan vücudu için zararlıdır. Yemeklerde kullanılan sofra tuzlarının kimyasal bileşenleri
aynıdır. 

Yemek tuzu sodyum ve klor elementlerinin birleşiminden oluşur. Tuzlar üretim yöntemlerine göre
sınıflandırılır.Deniz tuzları özel tesislerde üretilir. Bu tesislerde deniz suyu özel havuzlarda
depolanır. 

Ardından su güneş enerjisi ile buharlaştırılır ve geride kalan tuz rafine edilerek piyasaya sunulur.
Başka bir yöntemde ise deniz suyundaki tuz özel filtrelerle ayrıştırılır ve depolanır. Daha sonra ise
işlenerek ambalajlanır ve kullanılır.

Deniz tuzunun bileşimi kaya tuzları ya da tuzlalarda elde edilen tuzlardan farklı değildir ancak
deniz suyundaki farklı mineraller deniz tuzu içinde yer alır. Bu minerallerden bazıları vücut için
faydalıdır. Ancak faydalı mineralleri içermesi deniz tuzunun da zararsız olduğu anlamına gelmez.
Tuzun türü ne olursa olsun aşırı kullanımı zararlıdır. İyot tuz içinde doğal olarak bulunan bir madde
değildir. Yani tuz çıkarıldığı hali ile iyot içermez. Ancak iyot insan vücudu için çok gerekli bir
maddedir. Vücutta iyotun eksik olması birçok sağlık sorununa neden olabilir.Toplumun hemen her
kesiminin kullandığı bir madde olduğu için insanlarda iyot eksikliği yaşanmaması adına iyot tuza
rafinasyon tesislerinde eklenir. 

Eğer bilinen bir sağlık sorununuz yoksa iyotlu tuz kullanabilirsiniz.Ancak tiroit ile ilgili rahatsızlığı
olanların iyotsuz tuz kullanmaları gerekir. Bu konuda doktorunuza danışmanız ve doktorun sağlık
durumunuza uygun olacak şekilde önereceği tuzu kullanmanız daha doğru olur.



Rafinasyon herhangi bir maddenin içerdiği yabancı ve istenmeyen maddelerden arındırılması
anlamına gelir. Rafine tuz da içinde istenmeyen, tuz harici herhangi bir madde bulunmaması
için işlemden geçirilmiş tuzu ifade eder.Tuz doğadan elde edilir.

Tuzun kaynağı yapay ya da doğal tuzlalardan ya da kaya tuzu madenlerinden olabilir. Ancak
tuz sofralık olarak tükedilmeden önce rafinasyondan geçmelidir. Rafinasyon ile tuzun içinde
istenmeyen maddeler tamamen temizlenebilir.





Johann Wolfgang von Goethe
Dünya edebiyatının en büyük yazarlarından biri olan Johann Wolfgang von Goethe, yalnızca
edebiyatla değil eğitim, doğa bilimleri ve felsefe de içinde olmak üzere pek çok konuyla
yakından ilgilenmiştir.

Frankfurt am Main'de doğan Goethe'nin annesi, babası varlıklı ve aydın insanlardı. Evlerinde
zengin bir kütüphane ve değerli bir resim koleksiyonu vardı. Wolfgang ve kız kardeşi
Charlotte bu evde büyüdü. 

Aydınlanma Çağı'nın düşünceleriyle yetiştirilen Goethe küçük yaşta Fransızca, Latince ve Eski
Yunanca öğrendi. O yıllarda Fransız işgali altında bulunan Frankfurt’ta sergilenen Fransız
tiyatro topluluklarının oyunları küçük Wolfgang'ı çok etkiledi ve Fransız edebiyatına ilgi
duymasına yol açtı. 18 yaşına gelince babasının isteğine uyarak hukuk öğrenimi için Leipzig'e
gitti. Orada dönemin sanatçıları, edebiyatçıları ve arkeologlarıyla tanıştı. Eski Yunan sanatına
hayranlığı bu sırada başladı.

Gözlerini kullanmayı bir insana ya da nesneye bakıp geçmek yerine onu görüp tanımayı ve
anlamayı öğrendi. Başladığı her işi en iyi biçimde yaparak sonuna kadar götürmek gibi bir
özelliği vardı.Leipzig’e gittikten üç yıl sonra 1768’de ağır bir hastalıkla evine dönmek zorunda
kaldı.

Evde kaldığı iki yıl boyunca simya ve astroloji ile ilgilendi.1774’te yazdığı ilk romanı Genç
Werther'in Acıları gerek anlatımı, gerek duygularının coşkunluğu ve çağdaş gençliğin duygu
ve düşüncelerini yansıtmaktaki başarısıyla evrensel bir üne kavuştu.

Bu romanla Alman edebiyatında Coşkunluk Akımı olarak bilinen yeni bir çığır açıldı (bak.
Alman Edebiyatı). Bu yıllarda ilahiler kısa ama özlü, pırıl pırıl şiirler yazdı.Goethe 1775’te
Weimar Dükü Karl August'un çağrısı üzerine Weimar’a gitti.9- Dükün özel elçilik danışmanı
olarak maden ocaklarını ve sulama projelerini denetlemekten, küçük Weimar ordusunun
askerlerinin üniformalarını seçmeye kadar her türlü işle uğraştı. Weimar’da tanışıp âşık
olduğu Charlotte von Stein, Goethe’vi her yönden etkiledi.

Alman yazar Goethe kimdir?



Ondan aldığı esinle çok güzel şiirler ve baladlar (bak. Balad) yazdı. İphigenie
Tauris'ta (İphiginei ouf Tauris, 1787) ve Tarquato Tasso adlı yapıtlarındaki kadın
kahramanlar, Charlotte von Stein den izler taşır.Goethe, 1786'da Weimar'dan
ansızın ayrılarak İtalya’ya gitti. 

İtalya onun için bir kaçış ve yeniden doğuştu. Duygusal ve sanatsal geçmişinden
koparak kendini yenilemeye kararlıydı. İtalya’da ilk kez Eski Yunan ve Roma
sanatını yakından tanıma olanağı buldu.1794’te yazar Friedrich von Schiller'le
yaşamları boyu sürecek bir dostluk kurdu.

Goethe ve Schiller’in dört cilt tutan mektupları Alman edebiyatının bu en verimli
dönemine ışık tutar. Her iki yazar da dostluk yılları boyunca verdikleri ürünlerle.
Alman edebiyatında Klasik Dönem’in önde gelenleri oldular. 

Goethe'nin 1770’te başlayarak yaşamının son yıllarına kadar yazmayı sürdürdüğü
Faust adlı oyunu, yazarın başyapıtı sayılır.1824’te ilk bölümü çıkan
özyaşamöyküsünün ikinci bölümü Wilhelm Meister’in hat Yılları (Wilhelm Meisters
Wanderjahre) 1829'da yayımlandı.

Goethe toplumsal ve teknolojik ilerlemeye, insanlık erdemlerini yadsımadan, doya
doya yaşamaya yordu. Goethe,  22 Mart 1832’de hayata veda etmiştir. Son
sözlerinin “daha fazla ışık” ifadesi olduğu tartışmaya açık kalmıştır. Bu ifade, söz
konusu dakikada ölüm yatağında iken, Goethe’nin yanında olmayan doktoru Carl
Vogel’e ulaştırılmıştır. Goethe, 26 Mart’da Weimar Mezarlığında toprağa
verilmiştir.



Belgrad Sırbistan'ın başkenti. Tuna ve Sava Irmaklarının birleştiği ve Avrupa'yı Balkanlara
bağlayan üç önemli tarihi yolun kesiştiği noktada yer alır. Şehir her iki ırmağın sağ
kıyısındaki tepelerde, Kalemegdan Burnunda yer alan hisar ile limanın birleştiği yerde
gelişti. 

Sırbistan'ın bir sınır şehri olan Belgrad'ın tarihini, askeri sahada oynadığı rol tayin
etmiştir.Belgrad ilk defa 1521'de Osmanlıların eline geçti ve uzun süre canlı bir ticaret
merkezi oldu.

Sırp ayaklanmasından sonra Sırbistan'ın başşehri oldu. Daha sonra Osmanlıların
hakimiyetine geçmekle beraber 1867'de tekrar Sırbistan'a ve 1921'de de Yugoslavya'ya
başşehir oldu.

 1945'ten sonra Yeni Belgrad'ın kurulması ve bazı merkezi görevleri üstlenmesiyle, Sava'nın
düz ve alüvyonlu sol kıyısında yayıldı ve eski bir Macar şehri olan Zemun ile birleşti. 1980'li
yıllarda nüfusu 1,5 milyonu geçmişti.Belgrad bir sanayi ve ticaret merkezidir. 

Motorlu araçlar, tarım makinaları, dokuma, kimyasal ürünler ve yapı malzemeleri üretilir.
Eski Yugoslavya'nın dış ticaretinin yarıdan fazlasını elinde tutardı. 

Şehrin içinden geçen üç demiryolu hattı milletlerarası ulaşımda önemli rol oynar. En önemli
eğitim kurumu Belgrad Üniversitedir. Sayısız müze ve galerileri vardır. 

Belgrad, kışları yağmurlu ve karlı, yazları sıcak, ilkbahar ve sonbaharı ise hafif yağmurlu
geçen bir şehir. Belgrad’ı doyasıya gezmek istiyorsanız, en ideal zamanlar Mayıs ile Eylül
arasındaki döneme denk gelir.

Belgrad
Beyaz Şehir Belgrad nedir?



Dumlupınar

Dumlupınar, Ege Bölgesi'nin doğusunda, Kütahya ilinin güneyinde yer alır. Dumlupınar ilçesi, Ege
Bölgesi'nin doğusunda, Kütahya ilinin güney doğu bölümünde yer alır. Kütahya-Uşak-İzmir
karayolu ile Afyon-Uşak-İzmir demiryolu üzerinde bir platoda kurulmuştur. 

Denizden yüksekliği 1222 m.'dir. Yüzölçümü 305 km. karedir.İç Batı Anadolu eşiğinde yer alan
Dumlupınar'ın, iklimi geçiş iklimi karakteri gösterir. Yazları serin ve kurak, kışları soğuk ve
yağışlıdır. Gece ile gündüz arasındaki ısı farkı oldukça fazladır.

Yerleşim tarihi çok eskiye giden Dumlupınar'da tespit edilen en eski yerleşim yerleri arasında;
Kızılcaköy, Merkez,Ulualan, Yörük, Allıören, Ağaçköy, Arpalı gibi yerler bulunmaktadır. Allıören
Höyüğün İlk Tunç çağında yerleşim olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Yine bu bölgede Roma döneminden kalma Nekropol alanları bulunmaktadır.Selçuklu devletinin
akıncı beylerinden Cafer Gazinin Bizans üzerine akınlar yaptığı sırada şehit düştüğü, şu andaki
Dumlupınar'daki Şehitliğin bulunduğu tepede yakın zamana kadar mezarının olduğu bilinmektedir. 

Kaçak kazılar sırasında bu mezar tahrip edilmiştir. Kurtuluş savaşında önemli bir merkez olmuş ve
tarih sayfalarına Afyon-Dumlupınar Muharebeleri olarak geçmiştir. Halen Mili Park sınırları içinde
yer alan bu bölge aynı zamanda Tarihi sit alanı olarak tescillidir.

Dumlupınar'ın , Kurtuluş Savaşı-mızda çok büyük bir yeri vardır. Bu nedenle, Türkiye
Cumhuriyetinin kuruluşunun gelecek kuşaklara aktarılmasında çok büyük bir öneme sahiptir.
İlçenin tamamına yakını "Tarihi Sit Alanı" olarak tescil edilmiştir.

Dumlupınar Meydan Muharebesi ile daha çok bildiğimiz
Dumlupınar nedir?



Büyük Taarruzun 70. yıldönümü olan 26 Ağustos 1992 yılında "Dumlupınar Şehitliği" büyük bir
törenle hizmete açılmıştır. Ayrıca İlçe merkezinde "Atatürk Evi", "Dumlupınar Anıtı" ve
"Başkomutan Tarihi Milli Park Müzesi" vardır.

1929 yılında Yüzbaşı Salahattin tarafından yağlı boya tablosu yapılan, Kurtuluş Savaşımız
sırasında Başkumandan Gazi Mustafa Kemal'in kaldığı, Dumlupınar Başkumandanlık Karargahı
olarak da kullanılan ev aslına uygun olarak restorasyon ve düzenlenmesi yapılmıştır.

Dumlupınar Atatürk Evi 30 Ağustos 2003 tarihinde Kütahya Valisi Gazi ŞİMŞEK tarafından
ziyarete açılmıştır. Halide Edip Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı adlı eserinde Kurtuluş Savaşı
sırasında Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk ve Nurettin Bey ile birlikte kaldıkları zamanı
şöyle anlatır. ".. Mustafa Kemal Paşa: Bana ayrılan odayı size veriyorum. Ben Çadırda
yatacağım." dedi, sonra Nurettin Paşa'ya dönerek 'Kızılcadere'ye gösterin ona..." diye
ekledi.Dumlupınar ilçe merkezindedir.

Orman Bakanlığı, Afyon Başkomutan Tarihi Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı olup Kültür ve
Turizm Bakanlığının denetimindedir Müzede Kurtuluş Savaşına ait çeşitli silah, kılıç vb. gibi
malzemeler ile o günleri yansıtan fotoğraflar ve eserler vardır. 

Müzenin toplam 71 adet eseri bulunmaktadır.Yeni Türkiye Cumhuriyetini kurulmasına temel
olan ve sonucu bütün dünyada derin yankılar bırakarak tarihin akışını değiştiren Başkumandan
Meydan Muharebesi 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'den başlamış 30 Ağustos 1922'de
Dumlupınar'da Büyük Zafer elde edilmiştir.



Aziz şehitlerin hatırasına 26.08.1992'de Büyük Taarruzun
70.yıldönümünde Kültür Ve Turizm Bakanlığınca 137.000
şehidimiz anısına Kurtuluş Savaşımızın geçtiği Zafertepe
Çalköy,ve Dumlupınar'daki bu topraklar üzerine şehitlik,
müze ve anıtlarla donatılmıştır.

Milli parktaki bu anıt, müze ve şehitlikler
şunlardır:Zafertepe Çalköyde; Zafer Anıtı, Şehit Sancaktar
Mehmetçik Anıtı, Yüzbaşı Harputlu Şekip Efendi Anıtı,
Atatürk Anıtı, Dumlupınar İlçemizde; Atatürk Evi Müzesi,
Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi, Dumlupınar Şehitliği ve
içinde; Mehmetçik Anıtı, Şehit Baba-oğul Anıtı, Milisler
Anıtı, Gazi Mustafa Kemal Paşa - İsmet Paşa - Fevzi
Çakmak Paşa (Üç Komutan Anıtı) bulunmaktadır.İlçenin
elektrik şebekesi 1970 yılında yapılmıştır.

İlçe merkezinin içme suyu Murat Dağı'ndan getirilmiş,
köylerinin tamamı da içme suyu şebekesine
kavuşturulmuştur.İlçe merkezini il merkezine bağlayan yol
asfalt olup, 83 km.dir.

Yolun çok dar ve virajlı olması nedeniyle özellikle kışın
ulaşımda güçlük çekilmektedir. Toplam 142 km. köy yolu ağı
olup,bunun büyük bir bölümü asfalttır. Ayrıca ilçenin
demiryolu ulaşımı da mevcuttur.



Bertolt Brecht

Bertolt Brecht, Asıl adı Eugen Berthold Brecht şair, oyun yazarı, tiyatro yönetmeni ve
kuramcıdır.Augsburglu bir kağıt fabrikası müdürünün oğlu olan Brecht, 1898 yılında
Augsburg’da doğdu.

Edebiyat ve tiyatroya ilgi duymasına rağmen 1917’de liseyi bitirdikten sonra Münih’te tıp
okumaya başladı.1918 sonbaharında tıp öğrenimini yarıda bırakarak hastabakıcı olarak
I.Dünya Savaşı’na katıldı.1919’da Münih’e dönünce başarısızlığa uğrayan demokrat
ihtilalinde yer aldı.

Tıp öğrenimini bırakarak tiyatro eleştirileri yazdı.1920’de Münchner Kammerspiele’ye
dramaturg olarak girdi ve oyunlarını sahnelemeye başladı.“Gecede Davullar” adlı oyunu
1922’de Kleist ödülü‘nü kazandı.Bavyera halk güldürüsünün temsilcisi Karl Valentin’le dostluk
kurdu.

1924’de Berlin’e geçerek Deutsches Theater’da Max Reinhardt’ın yanında yönetmenlik
yaptı.1928’de Kurt Weili’la tanışarak epik opera ürünleri vermeye başladı.Marxçı felsefe ve
ekonomiyle uğraşı sonucunda öğreti oyunları ortaya çıktı. Bu oyunları için Hindemith ve
K.Weill’den sonra H.Eisler’le çalışmaya başladı.1932’de Brecht ‘in senaryosunu yazdığı,
yönetmenliğini S.Dudow’un yaptığı “Kuhle Wampe “filmi yasaklandı.

27 Şubat 1933 ’teki Berlin Parlamento yangınından sonra Viyana’ya kaçmak zorunda kaldı ve
1935’de Nazi yönetimince Alman vatandaşlığından çıkarıldı. İsveç’e ve Finlandiya’ya göç etti,
Sovyetler Birliği üzerinden ABD’ye gitti.

Hollywood için senaryolar yazdı.Bu arada H.Eisler, P.Dessau, Piscator ve H.Mann’la buluştu,
Charlie Chaplin ve E. Bentley’le dostluk kurdu.Amerikan Alehtarı Etkinlikleri Soruşturma
Kurulu tarafından sorgulanmaya uğradı ve İsviçre’ye gitmek zorunda kaldı.

Düşünce anlamında ülkemizdeki bir çok şairi ve yazarı etkileyen
Bertolt Brecht kimdir?



Zürih Schauspielhaus’ta çalışmalar yaptı, C.Neher’le iş birliğine girişti.1948’de Doğu Berlin’e
yerleşti.Karısı Helene Weigel’le birlikte Berliner Ensemble’ı kurdu.Burada dramaturg ve
yönetmen olarak görev aldı.

Berliner Ensemble’ı “epik tiyatro okulu” ve dünyanın en iyi tiyatrolarından biri yaptı. 1950’de
Berlin Sanatlar Akademisi üyesi, 1953’te PEN kulüb başkanı olan Brecht’e, ününün uluslar
arası boyutlara ulaşması üzerine 1955’te SSCB Stalin Ödülü verildi. Bunların yanı sıra Doğu
Alman Devlet Ödülü’nü ve Paris Uluslararası Tiyatro Şenliği 1.Ödülü’nü aldı.Diyalektik
maddeci tiyatroyu kurdu.Sosyalist, hümanist ve devrimci dünya görüşü doğrultusunda
kapitalist dünya sisteminin dönüşüme uğratılmasına çalıştı.

Öğretisel oyunları ile müzikli oyunlarında kapitalist toplum düzeninin, para ahlakının, sömürü
sisteminin iç yüzünü ortaya sermeye yöneldi.Küçük burjuva ideolojisine yıkıcı darbeler
indirdi.İşçi sınıfının ve toplumcu dünya düzeninin açık savunuculuğunu yaptı.

Oyunlarına tarihsel ve toplumsal sürecin ve gelişim yasalarının bilincine varılması,
eleştirilmesi ve yargılanmasını başlıca öğretisel aracı kıldı. Marxçı dünya görüşünü yaşamın
diyalektik akışına uygun eleştirel yaratıcı bir eylem olarak gördü.

Epik tiyatro estetiğini yarattı, eleştirel toplumcu gerçekçi tiyatroyu ve çağdaş maddeci
devrimci tiyatroyu kurdu.Epik oyun, epik müzik(opera) ve epik oyunculuk anlayışını,
yabacılaşma ilkesini getirerek Aristotelesci olmayan, metafizik olmayan tiyatroyu
temellendirdi.

Benzetmeci dramatik tiyatroya karşı göstermeci tiyatroyu geliştirdi böylece hem öğretici hem
de eğlendirici çok biçimli bir tiyatro yarattı.1956 yılının Mayıs ayında Brecht grip oldu ve
Berlin’deki Charité hastanesine yatırıldı.

Dinlenmek için 1956 yazını Berlin’e 50 km uzaklıktaki Schermützelsee gölünde geçirdi. 12
Ağustos 1956 günü kalp krizi geçirdi. 14 Ağustos 1956 günü saat 23:30 da Berlin’de, bugün
Brecht Evi olan Chausseestraße 125 numarada öldü. 

17 Ağustos günü çok büyük bir kalabalığın, çok sayıda politikacıların ve kültür camiasından
sanatçıların katılımı ile toprağa verildi. Törende hiçbir konuşma yapılmadı.

Mezarı, 1971 yılında ölen eşi Helene Weigel’in mezarı ile birlikte Dorotheenstadt
mezarlığında yan yanadır ve onur mezarı statüsündedir.
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