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'Para, Para, Para' sözü ile tanıdığımız ünlü lider Napolyon Bonapart kimdir?

Napolyon Bonapart

Napolyon Bonapart, 15 Ağustos 1769’da
Carlo Buanoparte ile Marie Letizia
Ramolino’nun ikinci oğulları olarak Fransız
ordusunun egemenliği altındaki Korsika’da
dünyaya geldi. Ana dili Korsikaca olan
Napolyon, 1796’da adını değiştirerek
Fransızca Napoléon de Bonaparte yaptı.

Fransız sarayının hizmetinde çalışan babası
1711’de soylu ilan edildi ve Napolyon ile
kardeşleri babasının bağlantıları sayesinde
Fransa’ya gidip eğitim alabildi. 1779’da
ağabeyiyle birlikte Fransa’ya giden
Napolyon, Brienne’de bulunan bir askeri
okula yazıldı.

Matematik alanında başarılı olan Napolyon,
1784’te askeri akademiye yazılarak topçu
sınıfına girdi.Babasının ölümünden sonra iki
yıl daha eğitim alan Napolyon, 1785’de
Valence’de bulunan topçu alayına üsteğmen
rütbesiyle katıldı.

Aynı yıl Eylül’de izin alarak gittiği
Korsika’dan dönmeyen Napolyon, bu nedenle
asker kaçağı ilan edildi. Korsika’da Fransa’ya
karşı başlatılan bağımsızlık mücadelesine
katılan Napolyon, milliyetçi, kralcı ve
devrimci kimlikleri arasında sıkışıp kaldı.

Ardından Pasquale Paoli tarafından
Korsika’dan sürülerek ailesiyle Fransa’ya
kaçtı ve ailesini La Valette’ye yerleştirdikten
sonra Fransız ordusuna katıldı. 

Kralcılar ve İngiliz ittifak kuvvetlerine karşı
yürütülen Toulon kuşatmasına topçu subayı
olarak katılan Napolyon, bu sırada
sergilediği liderlik özellikleri ile dikkat çekti.
Tuğgeneralliğe yükseltilerek Fransa
ordusunun İtalya kanadındaki topçu
birliklerinin başına getirildi.

1795’te İç Güvenlik Kuvvetleri’nin
komutanlığına getirilen Napolyon, bu
dönemde ülkenin en saygı duyulan askerleri
arasına girdi. Bir yıl sonra İtalya’daki
ordunun başkomutanı olan Napolyon,
Josephine de Beauharnais ile evlendi.

Düğünden kısa süre sonra Alpler ordusunun
başkomutanlığına getirildi ve güçlendirdiği
ordusuyla Milano’ya girdi. Avusturya
ordularını arka arkaya mağlup ettikten sonra
1797’de Viyana’ya doğru ilerlemeye başladı.



Nihayetinde 1797'nin Ekim’inde Avusturya
ile barış antlaşması imzalandı.1797 sonunda
Paris’e dönen Bonapart, Fransız direktörlere
İngiltere istilasında başarılı bir sonuca
ulaşmak için önce Mısır’ın işgal edilmesini
savundu ve fikrini kabul ettirdi. 

1798’de Mısır Seferi’ne çıkan Napolyon
İngiliz donanmasını yendi, Malta’yı aldı,
sonrasında da İskenderiye’yi ele geçirdi.
Piramitler Savaşı’nda Memlükleri yense de
İngilizler Abukir Körfezi’nde Fransız
gemilerini batırdı.

Amiral Nelson’un başarısı üzerine Osmanlı,
Avusturya ve Rusya; İngilizlerin yanına
geçerek Fransızlara karşı birlik oldu.
Neticede; Napolyon Akka’da Osmanlı
direnişinin de etkisiyle ordusunu Mısır’da
bırakarak 2 gemiyle Fransa’ya döndü.

1799’da hükümet darbesi yapılan Fransa’da
yönetimi elinde bulunduran üç konsülden biri
olan Napolyon, Birinci Konsül olarak gücü
elinde topladı.Ekonomi ve yönetim
şekillerinde bazı değişiklikler yapan
Bonapart, 1802’de Fransa Merkez Bankası’nı
kurdu.

İngiltere ve Avusturya’yla imzaladığı antlaşmalar ile de Avrupa’daki savaşları sona erdirdi.
Fakat İngiltere antlaşmaya uymayarak 1803’de İngiltere’ye karşı savaş açtı. 

1804’de Napolyon Kanunları’nı çıkartan yönetici aynı yıl kendisini Fransa imparatoru, bir yıl
sonra da İtalya kralı ilan etti.Fransız-İspanyol donanmasının 1805’de İngilizlere yenilmesi
üzerine aynı yıl Avusturya ve Rusya’yı mağlup etti. 

Düşmanlarını arka arkaya bozguna uğratan Napolyon, 1807’de Rus Çarı ile antlaşma yaptı ve
Rusya savaştan çekildi. 1810’da Marie-Louise ile ikinci evliliğini yapan Napolyon, bir yıl sonra
yasal varisi II. Napolyon’un doğumuyla baba oldu.

1812’de 800 bin kişilik ordusuyla Rusya’ya giren Napolyon ilk başta zafer kazansa da Rusların
ülke içlerine doğru ilerlemesi ve zorlu hava koşulları nedeniyle Çar’a antlaşma teklif etti.
Fakat teklifi reddedilince Napolyon, Fransa’ya geri dönmek durumunda kaldı. Bu sırada hava
koşulları Fransız ordusunun 4’te 3’ünün hayatını kaybetmesine yol açtı.Yeni bir ordu kurmak
isteyen Napolyon, işgücünün azalması ve vergilerin artırılması gibi nedenlerden dolayı halktan
olumsuz tepkiler almaya başladı.



Kendisini tahttan indirmek için düzenlenen darbe girişimini bastıran Napolyon, 1813’te
Leipzig Muharebesi’nde uğradığı yenilgiyle iyiden iyiye sona yaklaştı. 1814’te düşmanın Paris
kapılarına dayanmasıyla birlikte Napolyon tahtını bırakarak Elba Adası’na sürgüne gönderildi.

Sürgünden kaçarak Paris’e dönen Napolyon 7 Mart 1815’te yeniden tahta çıksa da
Waterloo’da uğradığı yenilgi yüzünden bir kez daha tahtına veda etti. ABD’ye kaçmak isteyen
ama İngilizlere teslim olmak durumunda kalan Napolyon, Atlantik’e Saint Helena’ya
götürüldü. 

Son yıllarını bu adada geçiren ünlü imparator 5 Mayıs 1821’de 51 yaşında hayatını kaybetti.
15 Aralık 1840’da Paris’e getirilen külleri burada Les Invalides’e gömüldü.

Yapılan resmi açıklamaya göre 5 Mayıs 1821’de mide kanseri sebebiyle ölen Napolyon’un
yapılan araştırmaların ardından arsenikle zehirlenerek öldüğü söylenmiştir. Çünkü Napolyon’a
ait olduğu düşünülen saç örneklerindeki zehir oranının, şu andaki standart oranlara kıyasla
100 kat daha fazla olduğu görülmüştür. İmparatorun yaşadığı dönemde arsenik maddesinin,
sıvı ilaçlarda ve yapıştırıcılarda yaygın olarak kullanıldığı da bilinmektedir. 

1961’de yapılan testlerin sonuçlarında arseniğe rastlanılması da zehirlenme teorilerini
güçlendirmiştir.Fakat İsviçreli bilim adamları, Napolyon’un mide kanserinden öldüğü bilgisini
doğrulamıştır. 

Yapılan incelemede Napolyon’un ölümünden önce anormal derecede kilo verdiği tespit
edilmiştir. Ayrıca İsviçreli araştırmacılar Fransız devlet adamının saçında arsenik izine
rastlanmasını o dönemde şarap fıçılarının ve kaplarının arsenikle yıkanması geleneğiyle
açıklamıştır.



20 Aralık 1915’te İstanbul’da doğdu. İki yıl Darüşşafaka Lisesi'nde öğrenim gördü. Kuleli
Askeri Lisesi'ni bitirdi. Kara Harp Okulu ve Askeri Fen Okulu'ndan mezun oldu.Üsteğmen
rütbesindeyken görev ve yetkisini kötüye kullanmak suçlamasıyla yargılanıp ordudan
uzaklaştırıldı.

Subayken yazmaya başladığı için asıl adı Mehmet Nusret Nesin yerine "Aziz Nesin" takma
adını benimsedi.

Öte yandan yazılarında Aziz Nesin yanında Ateş Sin, Ayşegül, Battal Bataner, Bedri
Birdirbir, Falan, Daver Devletlü, Hakkı Haklar, Kerim Kihkih, Hasan Dene Gör gibi imzalar
da kullandı. Bir süre bakkallık yaptı. Ardından gazeteciliğe başladı. Yedigün, Karagöz ve
Tan Gazetesi'nde çalıştı.Cumhuriyet adlı bir magazin dergisi yayınladı. Sabahattin Ali ile
birlikte, Marko Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa, Alibaba mizah dergilerini çıkardı. 

1951'de bir kitapçı dükkanı, ardından bir fotoğraf stüdyosu açtı.1954'ten itibaren Akbaba
mizah dergisinde takma isimlerle mizah öyküleri yazdı. Yazın yaşamı boyunda 100'ün
üzerinde takma isim kullandı. Kemal Tahir'le birlikte Düşün Yayınevi’ni kurdu. Yeni
Gazete, Akşam ve Tanin'de köşe yazıları yazdı. Yazarlığı, Öncü, Yeni Tanin ve "Ustura"
isimli bir mizah eki de hazırladığı Günaydın gazetesinde sürdürdü.1962'de Zübük isimli
mizah dergisini çıkardı. 1963'te yayınevinin yanmasının ardından sadece yazmaya
başladı. 

1972'de Çatalca'da kimsesiz çocukların eğitimini gerçekleştirmeyi amaçlayan Nesin
Vakfı'nı kurdu.Kitaplarının tüm gelirini bu vakfa bağışladı. 1976-1980 arasında her dalda
edebiyat ödülleri veren Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı'nı çıkardı. 

1979'da seçildiği Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanlığı görevini yıllarca sürdürdü. Sadece
Türk edebiyatının değil dünya mizah edebiyatının da sayılı isimleri arasında yer aldı. 1993
temmuzunda Sivas Madımak Oteli'nde 34 aydının yakıldığı "Sivas Katliamı"ndan kılpayı
kurtuldu. Ancak iki yıl sonra 6 Temmuz 1995'te bir imza günü sonrası Çeşme'de kalp krizi
sonucu yaşamını yitirdi. Öykülerinde Türk toplumunu ayrıntılarıyla yansıtır. Anlatımında
halk edebiyatının ana öğelerinden yararlanır. 

Yer yer masal temasıyla ve mizah aracılığıyla günlük olayları, toplumsal aksaklıkları
eleştirir. Türk edebiyatında çağdaş mizah yazarlığı tekniklerini geliştiren, genç mizah
yazarlarının doğmasına yol açan yazardır.

Ülkemizin aydın yazarlarından biri olan Aziz Nesin kimdir?

Aziz Nesin





Kıbrıs

Kıbrıs, Güneybatı Asya'da bulunur ve Akdeniz'in Sicilya ve Sardinya'dan sonra üçüncü büyük
adasıdır. Kuzeyinde 65 km mesafe ile Türkiye, doğusunda 112 km mesafe ile Suriye, 267 km ile
İsrail; güneyinde 418 km ile Mısır; kuzeybatısında ise 965 km ile Yunanistan yer almaktadır.

Ada, Akdeniz'in doğusunda 34.33 ve 35.41 Kuzey enlemleri ve 32.23 ve 34.55 Doğu boylamları
arasında yer almaktadır. Kipros ismi konusunda birçok etimolojik kaynak vardır. 

Türkçe'de Kıbrıs, Arapça'da Kubrus, Batı ülkelerinde Cyprus, Cypre, Chypre, Gipros ve Cypern
olarak isimlendirilmiştir. Hitit kaynaklarında Alaşya diye geçmektedir.Mısırlılar Asi,
Asurlularda Yatnana, İbrani halkları tarafından da Kittim diye adlandırılmıştır.

Kypros adı ile ilk defa İyonyalı araştırmacı Homeros tarafından kullanılmıştır. En çok kabul
edilen düşünce ise Kıbrıs metali veya Kıbrıs bakırı anlamına gelen Latince aes Cyprium ya da
kısaltılmış şekli ile Cuprum kelimelerinden geldiğidir.

Yunan mitolojisinde güzellik ve aşk tanrıçası olarak kabul edilen Afrodit'in adanın Baf
bölgesi'nde Petra tou Romiou adlı yerde doğduğuna inanıldığı için Afrodisia ve Amatosia olarak
da anılmaktadır. Kıbrıs'ın doğal zenginlikleri nedeni ile Yunanca kutsanmış anlamına gelen
Makaria ismi de kullanılmıştır. 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken yapılan nüfus
sayımına göre Ada’nın toplam nüfusunun %70'i Rum, %30'u Türk’tü. 

1980'lere kadar adada çok az nüfusla İngiliz, Ermeni ve Maruni toplulukları da bulunmakta idi.
Özellikle 1983 yılında KKTC'nin ilanından sonra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden adaya göçler
ile adadan başta Türkiye, İngiltere, Avustralya ve ABD'ye olmak üzere yapılan göçler yüzünden
demografik yapı değişmiş ve adanın kuzeyindeki yerli Kıbrıslı Türk olmayan, Türkiye kökenli
kişilerin sayısı artmıştır.

Yavruvatan Kıbrıs nedir?



Adanın başlıca yüzey şekilleri, kuzeyde denize paralel uzanan Girne Dağları ile adanın büyük
kısmını kaplayan ve en yüksek noktasının bulunduğu güneydeki Karlı Dağ'dır. Karpaz
Yarımadası, adanın kuzey doğusunda yer alır. 

Adanın güney ve doğu kıyılarında Larnaka Tuz Gölü gibi ufak tuz gölleri vardır. Ekilebilen %
45'lik verimli arazinin % 20'si sulanmaktadır.Turunçgiller, zeytingillerin yanı sıra, makilik ve
bodur ağaçlar Kıbrıs’ın genel bitki örtüsünü oluşturur.

Yaygın orman tipi ağaç türleri çam, servi, meşe ve sonradan adada yetiştirilen okaliptüstür.
Kıbrıs'ta Gramineae otu da dâhil 150'ye yakın değişik türde, doğal olarak yetişen tahmini 1900
çeşit çiçekli bitki bulunmaktadır. 

Dünyada bilinen orkide türlerinden 30 kadarı Kıbrıs'ta yetişmektedir.Kıbrıs gerek adada
yaşayan, gerekse kıtalar arasında göç eden hayvanları barındırması özelliğiyle zengin hayvan
türüne sahip bir adadır.

Kuzey Kıbrıs coğrafik konumundan dolayı Afrika ve Doğu Avrupa arasında kuşların konaklama
ve yumurtlama merkezidir. Adadaki 350 türden 7'si endemiktir, yani salt bu adada bulunur.
Ayrıca 26 farklı çeşit sürüngen ve amfibyum da yaşamaktadır.

Kıbrıs'ın eşsiz sahilleri ayrıca Akdeniz'de nesli tükenmekte olan caretta caretta ve chelonia
mydas kaplumbağaları için uygun yumurtlama merkezleridir.Karpaz Millî Parkı'nda 250
civarında yabani eşek bulunmaktadır.

Kıbrıs'a insanların yerleşiminin M.Ö. 10000 yıllarını bulduğu tahmin edilmektedir. Adanın
güneyinde yapılan arkeolojik kazılar neticesinde ilk insan yerleşimcilerinin M.Ö. 9000 yıllarında
ve Cilalı Taş Devri döneminde buralara yerleştikleri anlaşılmıştır. Ayrıca ilk yerleşimcilerin
Anadolu'dan gelmeye başladıkları, M.Ö. 7000 tarihlerinde de Filistin, Lübnan ve Suriye
üzerinden de insanların buraya geldikleri tahmin edilmektedir. Kıbrıs'a Anadolu üzerinden
gelen kişiler kıyı bölgelerinde toplu yerleşim bölgeleri kurmuşlardır.

M.Ö. 6000 ve daha sonra adaya gelen insan toplulukları çanak, çömlek, testi, bardak gibi kilden
kaplar yapabilme sanatını buraya getirmişlerdir. Bu dönemde Kıbrıs halkları çanak ve
çömlekçilikte kendilerine has stiller ve tasarımlar üretmeyi başarmıştır. Bu zamana ait ortaya
çıkarılan iki yerleşim biriminden biri kuzey sahilinde Girne'nin 10 kilometre doğusunda kalan
"Vrisi" harabeleri , diğeri de Limasol ve Lefkoşa arasında kalmış bulunan "Kirokitia" denilen
harabelerdir.

Kıbrıs'ta M.Ö. 3000 yıllarında bakır madeninin çıkarılması ile birlikte insanlar bu madeni
işlemeyi öğrenerek günlük hayatta kullanılabilecek aletler yapmaya başlamış ve Mezopotamya
halklarının adaya gelmeye başlaması ile birlikte ticari yaşamda faal duruma geçmiştir. Bu
dönemin yerleşim izleri Lapta'da görülmüş ve Pigades Tapınağı, Tumba Tu Skuru Mezarları,
Karmi Tunç Çağı Mezarlığı, Enkomi Tapınağı bu devrin en önemli yapıtlarından birkaçıdır.
Ayrıca Mağusa'nın kuzey doğusunda kalan "Enkomi" kalıntıları bu çağda gelişen ticaretin
merkez şehirlerinden biri olmuştur.Demir Çağı'ndaki aletlerin ve eserlerin çoğu Anadolu
kaynaklıdır. Milattan önceki dönemin en zor şart bu dönemde yaşanmıştır.



Geliştirilen ve öğrenilen yazı türlerinin çoğu unutulmaya başladığı tahmin edilir. Bunlara
rağmen adaya yeni gelen insanlarla kültürel etkileşim devam etmiştir. Salamis ve Soli gibi yeni
yerleşim bölgeleri kurulmuştur. Bu tarihî dönemlerde bulunan taş tabak ve kaplar, pişmiş
toprak kaplar, küçük topraktan yapılmış heykeller, altın ve gümüş takılar, balta ve silahlar,
demirden yapılmış ok, bıçak, mızrak gibi arkeolojik kazılarla bulunmuş eserler, dünya üzerinde
birçok müzede sergilenmektedir.

1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla bağımsızlık kazanmıştır. 1974'te Yunan darbesinin
ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği harekât sonucu adanın kuzeyinde tek yanlı
Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuş,  sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adını almıştır.

24 Nisan 2004 tarihinde Birleşmiş Milletler genel sekreteri Kofi Annan tarafından hazırlanan
birleşme planı adada referanduma sunulmuştur. Kuzey Kıbrıs plana %35'e karşı %65'le “evet”
deyip kabul ederken, Güney Kıbrıs %25'e karşı %75 ile “hayır” deyip kabul etmemiştir.

1 Mayıs 2004 tarihinde adanın Rumlar tarafından yönetilen güney kesimi adanın tamamını
temsilen, “Kıbrıs Cumhuriyeti” adıyla Avrupa Birliği'ne katılmıştır.



Kandilli Rasathanesi

1868 yılında Fransa hükümetinin tavsiyesi üzerine meteoroloji çalışmaları amacıyla
Rasathâne-i Âmire-i Alâimü’l-cev adı ile kurulan, bugün hala Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı
olarak özellikle deprem araştırmaları yapan rasathane ilk olarak Beyoğlu’nda Tünel civarında
kuruldu. Avrupa'dan satın alınan gözlem aletleri ile Pera'da 74 metre yüksekliğindeki bir
tepede kurulan rasathanenin ilk müdürü Aristide Coumbary’dir. 

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde şubeler açarak elde edilen gözlemlerin Avrupa’ya gönderilmesi
göreviyle kurulan rasathane, her ne kadar meteoroloji istasyonu olarak kurulduysa da
astronomik gözlemlerin yapıldığı önemli bir üs konumundaydı.

Kuruluşundan sonra çeşitli yerlerde taşınmak zorunda kaldı. Sürekli olarak tahsisat sıkıntısı
çekti, 31 Mart Vaka’sında daha da tahrip edildi ve kalan aletler Kabataş Lisesi’ne taşındı. 

Rasathanenin tekrardan açılarak meteorolojik faaliyetler yürütmesi ise Salik Zeki’nin
girişimleriyle gerçekleşti. Rasathane müdürü olarak tayin edilen Fatih Gökmen, rasathanenin
bugünkü temellerini güçlü bir şekilde inşa etti.

Fatin Hoca’nın önderliğinde Kandilli’nin gerisinde Anadoluhisarı ile Vaniköy arasında yer alan
İcadiye tepesindeki bir kâgir kule ile iki ahşap odadan oluşan yangın gözetleme kulesinde
tekrardan hayat buldu. Ayrıca astronomi çalışmalarının yapılacağı önemli bir merkez haline
dönüştü. 1924’te İtalyan hükümetinin yardımlarıyla Türkiye’deki ilk oşinografi çalışmalarına
burada başlandı.

Depremlerden sonra ilk baktığımız yer Kandilli Rasathanesi nedir?



Cumhuriyet’in ilk yıllarında yine Rasathâne-i Âmire diye anılan müessese 1928’den sonra
Maarif Vekâleti Hey’et ve Fizikî Arzî İstanbul Rasathânesi adını aldı. Fatin Hoca rasathaneyi
yeniden kurarken Belçika’daki Uccle Kraliyet Gözlemevi’ni örnek aldı. Bu doğrultuda
peyderpey çeşitli aletler takviye edildi. Fatin Hoca emekliliğine kadar adeta burada yatıp
kalkarak, rasathanenin gelişmesi için ömrünü adadı. 

Kandilli Rasathanesi 1982’de, Yüksek Öğretim Kurulu Kanunu ile Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Araştırma Enstitüsü adı altında Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlanınca
organizasyonunda yenilemeye gidilerek görev alanı da genişletildi.

Depreme dönük çalışmalar ilk hedef oldu. Araştırma ve uygulama çalışmalarını deprem
mühendisliği, jeodezi ve jeofizik olarak üç anabilim dalını tek bünyede toplayan ilk kuruluş
olma özelliği kazandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü bu çerçevede Türkiye’nin her bölgesinde
yeni deprem istasyonları kurmakta ve Türkiye deprem şebekesini sürekli geliştirmektedir. 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, aynı zamanda milletlerarası iş birliği
çerçevesinde nükleer patlamaları denetleyen bir kuruluş olup bu konuyla ilgili ulusal veri
merkezi görevini de yürütmektedir.



Bizi Takip Edin!
.



Başbağlar Katliamı

Başbağlar Katliamı, 5 Temmuz 1993'te, Erzincan ilinin
Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde PKK
tarafından 33 sivilin öldürülüp köyün ateşe verildiği
katliam. 

PKK lideri Abdullah Öcalan olaydan habersiz olduğunu
ve olayın sorumlusunun Dr. Baran kod adlı bir PKK
sorumlusu olduğunu ifade ederek, katliamı PKK'nın
düzenlediğini kabul etmiştir.

Artan PKK saldırıları sonrası 24 Mayıs 1993 PKK
pususunda hayatını kaybeden silahsız 33 askerin
ardından yine silahsız olarak katledilen 33 sivilin
katledilmesi kamuoyunda büyük bir kırılmaya neden
olmuş, Çelik Harekâtı'na zemin hazırlamıştır.

Akşam üzeri 100'e yakın PKK mensubu köyü bastı.
Ezanın okunduğu sırada camiye giren örgüt mensupları
cemaati zorla dışarı çıkardı. 1.5 saat örgüt
propagandası yaptıktan sonra tüm erkekler kurşuna
dizildi, burada 29 kişi öldü. Daha sonra köy ateşe verildi
ve 214 ev, köy okulu, köy camii, halkevi yakıldı. Yakılan
evlerde saklanan 1'i kadın 4 kişi de yanarak can verdi.

Olaylarla ilgili olarak 20 kişi gözaltına alındı ve
haklarında idam ile çeşitli sürelerde hapis cezası
istemiyle 1994'te Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde dava
açıldı. 1998 yılında dava takipsizlikle kapandı. 

Sanıkların 18'i bu davalardan beraat etti, 2'si mahkûm
edildi. Saldırı sırasında, köyün telefon ve elektrik hatları
da kesildi.Olay, komşu köydekilerin haber vermesiyle
ortaya çıktı. 

Dönemin Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu da katliamın
PKK tarafından gerçekleştirildiğini, örgüt üyelerinin
baskın sırasında bildiri dağıttıklarını anlattı.

Avrupa'nın kanlı dönemlerinden biri olan Yedi Yıl Savaşları nedir?



Dolly üç annenin kullanılması sonucu 5 Temmuz 1996'da doğdu (bir tanesi yumurta hücresinin
eldesinde, bir diğeri genetik materyal eldesinde ve üçüncüsü ise klonu taşımada görevliydi).

Yetişkin bir vücut hücresinden alınan hücre nükleusunun, döllenmemiş fakat gelişmekte olan
ve çekirdeği çıkarılmış bir yumurta hücresine transfer edildiği Somatik Hücre Nüklear
Transfer tekniği kullanılarak üretilmiştir. Daha sonra bu melez hücre, bölünmesi için elektrik
şoklarıyla uyarıldı ve blastosist evresine geliştiğinde taşıyıcı bir anneye nakledildi. Dolly
yetişkin bir memeliden alınan hücre ile üretilen ilk klondur. Dolly’nin varlığı 22 Şubat 1997'de
halka duyuruldu. Bu durum medyada büyük dikkat uyandırdı. Koyun ile oynayan İskoç bilim
adamları televizyonda yayınlandı ve TIME dergisi koyun Dolly’i baz alan özel bir rapor
hazırladı. Science dergisi Dolly’yi “yılın buluşu” olarak gösterdi. Dolly klonlanan ilk canlı
olmasa bile medyada büyük dikkat uyandırdı çünkü o yetişkin bir hücreden klonlanan ilk
canlıydı.Dolly tüm hayatını Edinburgh’teki Roslin Enstitüsü’nde geçirdi. Burada bir Galler dağ
koçu ile çiftleştirildi ve toplamda 6 kuzu dünyaya getirdi.,

İsmi Bonnie olan ilk kuzu 1998 Nisan’ında doğdu. Bir sonraki yıl Dolly, isimleri Sally ve Rossie
olan ikiz kuzuları ve bundan sonraki yıl da Lucy, Darcy ve Cotton üçüzlerini dünyaya getirdi.
2001 Sonbahar’ında 4 yaşındayken, Dolly’de artrit meydana geldi ve yürümesi aksamaya
başladı fakat bu durum anti-enflamatuvar ilaçlarla başarılı bir şekilde tedavi edildi.14 Şubat
2003'te, Dolly ötenazi edildi çünkü ilerleyen bir akciğer hastalığına ve ağır artrite sahipti.

Dolly gibi bir Finn Dorset koyununun 11 veya 12 yaşına kadar yaşaması bekleniyordu ancak
Dolly yalnızca 6 yaşına kadar yaşayabildi. Otopsi sonuçları gösterdi ki Dolly, JSRV isimli bir
retrovirüsün neden olduğu ve koyunlar arasında sıkça görülen, Jaagsiekte olarak adlandırılan
bir çeşit akciğer kanserine sahipti. 11- Roslin bilim insanları bu durumun Dolly’nin bir klon
olmasıyla alakası olmadığı görüşünde birleştiler ve akciğer hastalığına sahip olan diğer
koyunlar aynı hastalıktan öldüler. Kapalı alanlarda tutulan koyunlar için bu tür akciğer
hastalıkları özel bir tehlike teşkil eder ve Dolly güvenlik nedeniyle içeride uyumak zorundaydı.
Dolly’nin ölümünün, klonlandığı canlıyla aynı yaşta yani 6 yaşında doğduğuyla ilgisi olduğunu
söyleyen bazı spekülasyonlar vardı. Bu fikre dayanan temellerden biri yaşlanma sürecinin
tipik bir nedeni olan telomerlerinin kısa oluşuydu. Roslin Enstitüsü yaptığı yoğun sağlık
taramalarının Dolly’de yaşlanmayla ilgili herhangi bir anormallik açığa çıkarmadığını belirtti.

Dolly
Klonlanan ilk hayvan koyun Dolly nedir?



Dolly’nin başarılı bir şekilde
klonlanabilmesi sonucu,
içerisinde atların ve boğaların
da olduğu daha birçok büyük
memeli hayvan klonlandı.
Argali (dağ koyunu)
klonlanması girişimi canlı
embriyo vermedi. Banteng
boğası klonlanması girişimi
tıpkı muflon (yabani koyunun
bir türü) gibi daha
başarılıydı, iki girişimde canlı
döl verdi. Bu şekilde
gerçekleştirilen hücrelerdeki
bu yeniden programlama
işlemi mükemmel değil ve
nüklear transfer ile üretilen
embriyolar sıklıkla anormal
gelişmeler gösteriyorlar.
Dolly 277 denemeden sonra
gelişmeyi başarabilen tek
kuzuydu.

Dolly’nin klonlanmasını
sağlayan takımın başı olan
Wilmut, 2007'de, nüklear
transfer tekniğinin insanlarda
kullanılmasının asla yeterince
verimli olamayacağını
açıklamıştır.

Klonlama belki koruma
altında olan türlerde ve soyu
tükenmiş olan canlıların
yeniden üretimesinde
kullanılmak için bir araç
olabilir. Evcil hayvanların
klonlanması gelecekte
transgenik çiftlik
hayvanlarının üretilmesinde
önemli olabilir.



Elvis Presley

Amerika’nın Mississippi eyaletinde, iki odalı bir evde yaşayan Vernon ve Gladsy Presley
ailesinde “Elvis Aaron Presley”adıyla dünyaya geldi. İkizi maalesef ölü olarak doğdu ve Elvis
tek çocuk olarak büyüdü.1948 yılının eylül ayında, ailesi Memphise taşındı. 

Lisede iken hiç dikkat çekmeyen, sıradan ve utangaç bir çocuktu. Burada Elvis Humes
Lisesinden 1953 yılında mezun oldu. Liseden mezun olduktan sonra sinemada yer göstericiliği
ve kamyon şoförlüğü yaptı. Kısa bir süreliğine Shelby Countryde şerif yardımcılığı yaptı. 

Müzik kariyerine yerel bir şirkette attığı imza ile başladı. Yerel olarak “”The Hillbilly Cat””
sahne ismini kullanarak sahne almaya başladı. Rock and Roll müzik tarzının doğuşuna öncülük
etti ve black blues tarzının, daha genç işi ve popüler olmasını sağladı.

“Its now or never” gibi opera tarzı parçaları da söyleyebilme yeteneğine sahipti. Kısa süre
zarfında birçok kız hayranı oldu ve “Elvis the Pelvis” lakabını kazandı. Televizyonda bel
kısmının yayınlanması yasaklandı.

Ölümüne kadar 600 milyondan fazla albüm satışına sahip oldu. 1956 yılında televizyonda
yayınlanan “The Dorsey Brothers show”unda altı bölüm sahne aldı. İlk oyunculuk deneyimini
1956 yılında, “Ölümsüz Aşk” adlı filmde rol aldığı yardımcı oyunculuk ile başladı. Bu film
kariyeri boyunca rol aldığı otuz üç filmden sadece bir tanesiydi. Oyunculuğu çok fazla olumsuz
eleştirilmesine rağmen, rol aldığı filmler 150 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde etti. 14
defa Grammy Ödüllerinde aday gösterildi, 3’ünü kazandı.

1958 yılında Elvis askerlik görevini yapmak üzere Almanyaya gitti. Askerliğini yaptığı Bad
Nauheimda tanıştığı bir kıza aşık oldu. Yıl 1960 olduğunda ise, Elvis Hollywooda yerleşmiş ve
yirmiden fazla filmde rol almıştı. Hollywoodun en çok tanınan ünlüleri arasında yerini almıştı.

Rock’n Roll'un efsanesi Elvis Presley kimdir?



1968 yılında, kızı Lisa Marie Presley
dünyaya geldi. Müzik kariyerine 1970
yılında, bomba gibi bir dönüş yaparak
devam etti. Las Vegas'da tam tamına
57 konser verdi. Daha sonra Amerika
turnesine çıktı. 500’den fazla canlı
sahne show’u yaptı.

Maalesef evliliği kısa sürdü ve
boşanma ile sonuçlandı. Sürekli
turnede oluşundan ve stres
yüzünden çok kilo aldı. Yatıştırıcı ve
uyarıcı haplara bağımlı hale geldi.16
Ağustos 1977 yılında henüz 42
yaşında iken, Memphis'deki evinde
hayata gözlerini yumdu.

Ünlü yıldız Michael Jackson, Elvisin
ölümünün ardından; “O harika bir
insandı. Onun gibi birini bir daha
bulamayacağız. Onu kaybedince bir
anda her şeyimi kaybettim sandım”
dedi. 

Birçok ünlü Hollywood yıldızı (John
Lennon, Phil Spector, Paul
McCartney, John Lennon, Hal Wallis,
Bruce Springsteen, Mick Jagger, Carl
Perkins, James Brown, Robbie
Williams) ölümünün ardından
Elvis’den güzel sözlerle bahsetti. 

 Ölümünden günümüze,
Memphis'deki evi türbe haline
getirildi ve dünyanın her yerinden
hayranları tarafından hala ziyaret
edilmektedir.





The Wall Street Journal
Amerika'nın öncü gazetelerinden The Wall Street Journal nedir?

The Wall Street Journal, Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası yayınlanan günlük
finans ve haber gazetesi.8 Temmuz 1889 tarihinde kurulan gazetenin diğer versiyonları olan
The Wall Street Journal Europe 1983 yılında, The Wall Street Journal Asia 1976 yılında
kuruldu.

New York merkezli gazetenin sahibi Dow Jones & Company şirketidir. Asya ve Avrupa
versiyonları da yayımlanan gazetenin günlük sirkülasyonu 2013 yılı verilerine göre 2 milyondan
fazladır. Aynı şekilde internet okuyucu sirkülasyonu günde 900,000'den fazladır.

The Wall Street Journal, ismini dünya ve ABD ekonomisinin kalbinin attığı Manhattan'daki
Wall Street caddesinden almaktadır. Gazete, Pulitzer Ödülü'nü 33 kez kazanmıştır.

The Wall Street Journal, Dow Jones & Company'den Charles H. Dow tarafından öncelikle iş ve
finans haberlerini kapsayacak şekilde kuruldu. İlk sayı 8 Temmuz 1889'da yayınlandı.
Gazetenin doğruluğu ve kapsamının genişliği ile başından itibaren saygınlığı ve başarıyı
kazandı. Gazete, kuruluşundan Büyük Buhran'ın başlarına kadar nadiren iş ve ekonomi
haberlerinin ötesine geçti. Ancak daha sonra, diğer konulara da ara sıra yer veren makaleleri
taşımaya başladı. 

II. Dünya Savaşı'ndan sonra bu eğilim arttı ve 1960'larda Journal bir sayfada düzenli olarak
sadece iş konularına hitap eden makaleleri tuhaf veya eğlenceli bir şekilde taşıdı. 

Her ne kadar işletmelerin çıkarlarını desteklediği düşünülse de, Gazete'nin görüş ve yayın
sayfaları çok çeşitli bilgi, iş, politik ve ekonomik görüşleri yansıtmaktadır.

Gazete'nin köklü yapısı, önceki güne ait tüm finansal ve borsa faaliyetlerini raporlayan eksiksiz
tabloların yanı sıra mevcut iş konularının kapsamlı raporlarını ve analizlerini içermektedir. 

Pazartesi-Cuma günleri yayınlanan Journal'ın ABD, Asya ve Avrupa basımları 21. yüzyılın
başında iki milyondan fazla toplam tiraja sahipti. ABD Gazetesi'ne 2005 yılında bir hafta sonu
baskısı ekledi. 

Journal'ın kardeş yayınları arasında finans dergisi Barron, Uzak Doğu Ekonomik İncelemesi ve
SmartMoney de yer alıyor.

2007 yılında medya kuruluşu Rupert Murdoch’un News Corporation, Journal'ın yayıncısı Dow
Jones & Company'yi satın aldı.

Gazete, daha sonra okuyucuyu eğitmek ve gelecekteki iş liderlerini geliştirmek için
tasarlandığı, Avrupa'daki işletme okulları ve üniversitelerle ortak bir girişim olan Wall Street
Journal Avrupa Gelecek Liderlik Enstitüsü'nü kurdu.
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Roswell UFO vakası, 1947 yılı Temmuz ayında ABD'nin New Mexico eyaletinin Roswell
şehrinde meydana geldiği iddia edilen ve Roswell efsanesi'ni başlatan olay. 8 Temmuz 1947
tarihinde New Mexico eyaletinin Roswell kasabası yakınlarında, ABD'nin İdaho Eyaleti'nde
orman servisi için kurtarış pilotluğu yapan Kenneth Arnold'un, 25 Haziran'da kayıp bir
uçağı Washington Eyaleti'ndeki Cascade Dağları üzerinde aramaya çıkışının ve tahminlere
göre dört metre yükseklikte, saatte 222.000 km (120.000 mil) hızla giden dokuz tane disk
şeklinde uçan daireler gördüğünü iddia etmiştir. 

Roswell kasabası şerifi, Binbaşı Marcel‘e haber vererek anlam verilemeyen bir cismin bir
çiftlik arazisine düştüğünü belirtmişti. Binbaşı Marcel ve emrinde ki bölük ile beraber
cismin düştüğü çiftliğe giderek anlam verilemeyen cisim hemen düştüğü bölgeden tüm
parçaları ile toplanarak, bütün ayrıntılar yok edilmiştir. 

Roswell Günlük Gazetesi haberini ilk başta doğrulayan Amerikan ordusu kısa bir süre sonra
yalanlamada bulunarak haberin gerçek dışı olduğunu belirterek gökten düşen UFO değil
meteoroloji balonu olduğu belirtti ve bütün parçalar eksiksiz olarak 51. Bölge'ye inceleme
amaçlı taşındı. 

O tarihten sonra Roswell kasabası halkı tarafından anlam veremedikleri cisimleri
gördüklerini belirtmişlerdir. Roswell kasabası hala bu olayın etkisi ile yaşar, ve ziyaret
ederseniz o kasabada Ufo ile ilgili birçok görsel ve yazı ile karşılaşabilirsiniz. Amerikalı eski
bir askeri yetkili, seneler önce ABD’nin New Mexico eyaletindeki Roswell askeri üssü
yakınlarına düşen cismin içinde uzaylı cesetleri de bulunan bir UFO olduğunu ve bunların
Amerikan ordusu tarafından gizlendiğini ölüm döşeğinde itiraf etti.

O dönemde üssün halkla ilişkiler subayı olan ve 2008 yılında ölen Teğmen Walter Haut,
ölümünden sonra açılmak üzere yazdığı mektupta, ABD ordusunun birçok teknolojiyi bu
"kazada" ele geçen dünyadışı uzay mekiğinden aldığını iddia etti.

Roswell Ufo Vakası
Uzayda yaşayan canlıların varlığını kanıtladığına inanılan Roswell Ufo Vakası nedir?



Ölüm Vadisi, ABD’de California eyaletinin güneydoğu kesiminde, Inyo ilinde (county) yapısal
çöküntüdür. Uzunluğu 225 km’yi bulur, genişliği 8-24 km arasında değişir. Kuzey Amerika’nın
en sıcak ve en kurak bölgesidir. Ayrıca Batı Yarıküre’nin en alçak noktasını (deniz düzeyinden
82 m aşağıda) barındırır. Bir zamanlar öncü göçmenlerin göç yolu üzerinde korkulu bir engel
sayılan, daha sonraları bir boraks çıkarım merkezi olarak önem kazanan, günümüzde de ilginç
çevre özellikleriyle turistlerin ve bilim adamlarının ilgisini çeken Ölüm Vadisi 1933’te ulusal
anıt ilan edilmiştir.Ölüm Vadisi batıda Panamint Sıradağları, doğuda da Amargosa
Sıradağlarına bağlı Black, Funeral ve Grapevine dağlarıyla çevrilidir.

Dağ duvarları, Geç Prekambriyen Zamandan Triyas Dönemine değin geçen bir zaman
diliminde, bugünkü Kuzey Amerika’nın batı kesiminin büyük bölümünü kaplayan Kordileryen
Jeosenklinal adlı dev yarıkta biriken deniz tortul kayaçlarından oluşmuştur. 

Orta Mezozoyik Dönemde biçimi bozularak yükselen bu tortul kayaçlar zamanla eski
denizyolunun büyük bölümünü bir dağ kuşağına dönüştürdü.Geç Mezozoyik ya da Erken
Senozoyik Zamanda ortaya çıkan yerkabuğu kırıklarının bazıları düz alanları oluşturdu. Bu
alanlar boyunca büyük kayaç levhaları birbirlerinin üstüne bindi. Tersiyer (Üçüncü) Dönemde
(y. 65-2,5 milyon yıl önce) blok kırılmalar bugünkü Ölüm Vadisini oluşturmaya başladı.

Vadinin çökme sürecinde çevredeki tepelerden aşınan tortular aralıklı volkanik etkinliklerin
taşıdığı malzemelerle birlikte vadide birikerek yeni bir katman oluşturdu.Bunu izleyen
aşınmayla Furnace Creek yakınlarındaki görkemli kırgıbayırlar meydana geldi.

Vadinin orta kesiminde, anakaya tabanı bazı yerlerde 2.700 m’ye varan bir tortu katmanının
altında kaldı. Vadi tabanının eğilmesi ve çökmesi günümüze değin sürdü. Bu arada sağa doğru
bir oynama sonunda vadinin batı kenarı kuzeybatıya kaydı. Bu hareketin boyutu hâlâ tartışma
konusudur ve 80 km’ye ulaştığı sanılmaktadır.Ölüm Vadisinin tabanı aşırı sıcaklık değişiklikleri
ve kuraklığıyla ünlüdür. Kuzey Amerika’nın gölgede en yüksek sıcaklığı 1913’te burada 57°C
olarak kaydedilmiştir.

Ölüm Vadisi
Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan Ölüm Vadisi nedir?



Yaz sıcaklıkları genellikle 51°C’yi aşar ve 80°C’yi
geçen yüzey sıcaklıklarına rastlanır. Kışın sıcaklık çok
seyrek olarak donma noktasına iner. 

20. yüzyılda Furnace Çayında yapılan 50 yıllık
gözlemler sonunda yıllık yağış miktarının ortalama
42,2 mm, en yüksek 114 mm olduğu ve iki yılın
yağışsız geçtiği saptanmıştır. 

Ölüm Vadisindeki yüzey sularının çoğu, tuzla çanağı
etrafındaki tuzlu gölcüklerden ve bataklıklardan
oluşur. Doğudaki çöllük araziden vadinin güney
ucuna bir miktar su taşıyan Amargosa Irmağı
genellikle yeraltında akar.

Vadinin kuzey kolunun sularını toplayan Salt Çayı da
ancak bazı küçük bölümlerde yıl boyunca yüzeyde
kalır.Su kaynaklarının kıtlığına karşın, Ölüm Vadisi
bitki örtüsü ve hayvan varlığından yoksun değildir. 

Tuzla çanağında yalnız mikroskopik bitkiler, çanağın
kenarlarındaki bataklıkların ve su kaynaklarının
çevresinde ise tuza dayanıklı bitkiler görülür. Su
kaynaklarının çevresinde ve Furnace Çayının
yerleşim alanlarında sonradan dikilmiş ılgınlar vardır.

Suyu daha az tuzlu olan yerlerde bir tür çalı olan
meskite yetişir. Vadinin birçok yerinde yelpaze
kıvrımlı çakıl yüzeyleri kreozot çalıları kaplar. Bu
çalılar daha alçak kesimlerde yerini çöl
çobanpüsküllerine bırakır. Kaktüsler kuzeydeki
yelpaze kıvrımlarda boldur.



Bahar yağmurları çeşitli çöl çiçeklerinin
büyümesini sağlar.Vadide tavşanların yanı sıra
kanguru faresi ve ormankemesi gibi çeşitli
kemirgenler yaşar. Bunlar tilkiler ve doru
vaşaklar tarafından avlanır.

Bölgenin en büyük yerli memelisi ve belki de
bölge hayvanlarının en iyi incelenmiş türü iri
boynuzlu koyundur. 1890’larda vadiye giren ilk
biyolojik araştırma heyeti 78 çeşit kuşun varlığını
saptamıştır. 

Günümüzde bu sayının yaklaşık üç katı kadar kuş
türünün bölgede yaşadığı ya da bölgeyi ziyaret
ettiği bilinmektedir. Salt Çayında ve öbür sürekli
su birikintilerinde Cyprinodon cinsinden
çölbalıklarının birkaç türüne rastlanır.

İsmini 20. yüzyıl başında Pasifik Yakası Boraks
şirketi genel müdürü Christian Brevoort
Zabriskie’den alan altın sarısı girintili çıkıntılı
kayalar, Antonioni’nin aynı adlı filmine dekor,
Pink Floyd’un müziğine esin, U2’nin Joshua Tree
albümüne kapak ve pek çok filme plato olmuş.



Birçok klasik eserin sahibi Charles Dickens kimdir?

Charles Dickens

Tam adı Charles John Huffam Dickens
olan yazar, 7 Şubat 1812’de İngiltere’nin
Portsmouth şehrinde dünyaya geldi.
Hayatının ilk yılları maddi açıdan refah
içinde geçse de babasının borçları
nedeniyle hapse girmesi, Charles
Dickens’in erken yaşta yoksullukla
tanışmasına neden oldu.

Okuldan ayrılan Dickens, henüz 10
yaşındayken bir imalathanede çalışmaya
başladı. Babası hapisten çıktıktan sonra
ise işi bırakarak eğitim hayatına devam
etti. 

15 yaşında bir avukatın yanında
çalışmaya başlayan ve buradayken
stenografi isimli yazma sistemini öğrenen
Dickens, aynı zamanda gözlem yeteneğini
kullanarak karşılaştığı karakterleri
detaylıca inceliyordu. Bu yeteneği ileride
kaleme alacağı öykülerinde ona çok
yardımcı olacak, gerçekçi bir yazar olarak
anılmasına büyük katkı sağlayacaktı.
Yazarlık kariyerine gazetelerde çalışarak
başlayan Dickens, 1833’de Boz takma
ismiyle yazılarını yayımladı. Kaldı ki
yazar, bu dönemde Victoria döneminin
avantajlarından epey faydalandı.Çünkü
dizi olarak çıkan eserler Charles Dickens'e
okuyucuların tepkilerini değerlendirme
fırsatı veriyor, o da yorumlara göre
gereken değişiklikleri yapıyordu.

Neticede; kariyerine yazar olarak devam
etmeye karar veren Dickens, 1836’da
yazılarını kitaplaştırarak Boz’un
Karalamaları’nı yayımladı.Aynı yıl çalıştığı
derginin editörünün kızı Catherine
Hogarth’la evlendi.



Ve 1958 yılına kadar evli kalacağı
Catherine Hogarth’la beraberliğinden 10
çocuk sahibi oldu. 1837 yılında kendisini
büyük bir üne kavuşturan Bay Pikvik’in
Maceraları’nı yayımlayan Dickens,
1840’da ölen baldızı Mary’e ithaf ettiği
Antikacı Dükkanı’nı çıkarttı.

Antikacı Dükkanı’nı yayımladığı yıl
Amerika’ya giden yazar, ülkede büyük bir
coşkuyla karşılandı. Fakat Genel Okur için
Amerika Notları isimli eseri, Dickens’in
burada olumsuz eleştirilerle
karşılaşmasına da yol açtı. 

1843’te Bir Noel Şarkısı’nı yayımlamış ve
bu eseriyle de takdir toplamayı başardı.
Bu kitabının ardından 1946’ya kadar bol
bol seyahat eden Dickens, edebiyat
dünyasından pek çok isimle tanışma
fırsatı buldu

1850 yılında kendi hayatından ve
çocukluğundan esinlenerek yazdığı David
Copperfield ile beğeni topladı. Çocuk
işçiler üzerinde durduğu bu kitabından
sonra yeniden ABD’ye gitti ve birçok kez
halka David Copperfield’den kesitler
okudu.

Yazmaya neredeyse hiç ara vermeyen
Dickens, arka arkaya kitap yayımlamaya
devam etti.1957 yılına gelindiğindeyse
kendisinden 27 yaş küçük oyuncu Ellen
Ternan ile tanışarak ona aşık oldu. 

Yazarla ilişki yaşamaya başlayan Ternan,
Dickens’den sonra sahnelere veda etti ve
onun metresi olarak anılmaya başladı. Ve
eşi Catherine bu birlikteliği öğrendiğinde,
yıllardır süren evliliklerini sona erdirdi.

Boşanmanın ardından kendini seyahatlere
giden ve konferanslar veren yazar, uzun
süre bu şekilde yaşadıktan sonra inzivaya
çekildi. Ve Gadshill’deki evinde son eseri
Edwin Drood’un Gizemi’ni yazarken felç
geçirerek hayatını kaybetti.



9 Haziran 1870’de, şöhretinin
zirvesindeyken ölen Charles Dickens,
Londra’da Westminster Abbey isimli
kiliseye defnedildi.Roman, şiir ve oyun
türünde eserleri bulunan Charles Dickens,
kariyerine başladıktan sonra kalemi
elinden bırakmamıştır. 

Kendisi dünya klasikleri arasına girmiş
eserlerinin yanında daha pek çok başarıya
imzasını atmıştır.Dickens sırasıyla; Bay
Pikvik'in Maceraları, Oliver Twist,
Nicholas Nickelby, Antikacı Dükkanı, Bir
Noel Şarkısı, Martin Chuzzlewit, Dombey
ve Oğlu, David Copperfield, Kasvetli Ev,
Zor Yıllar, İki Şehrin Hikayesi, Büyük
Umutlar, Müşterek Dostumuz, Edwin
Drood'un Gizemi kitaplarını kaleme
almıştır.

Fakat yazar son kitabı olma özelliği
taşıyan Edwin Drood’un Gizemi’ni
yazarken hayatını kaybetmiştir. Bu
nedenle tamamlanamadan yayımlanan
eserin nasıl sona erdiği bilinmemektedir.



hayatınızda
tüm

renklere
yer verin!

B�lg� paylaştıkça
güzeld�r...

VE UNUTMAYIN



Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932'de Atatürk'ün talimatıyla
kurulmuştur. Cemiyetin kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan
Samih Rif'at, Ruşen Eşref, Celal Sahir ve Yakup Kadri'dir. 

Kurumun ilk başkanı Samih Rif'at'tır. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı, "Türk dilinin öz
güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır
yüksekliğe eriştirmek" olarak tespit edilmiştir. 

Atatürk'ün sağlığında, 1932, 1934 ve 1936 yıllarında yapılan üç kurultayda hem Kurumun
yönetim organları seçilmiş, hem dil politikası belirlenmiş, hem de bilimsel bildiriler sunulup
tartışılmıştır.

26 Eylül-5 Ekim 1932 tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan Birinci Türk Dili Kurultayı
sonunda Kurumun "Lügat-Istılah, Gramer-Sentaks, Derleme, Lenguistik-Filoloji, Etimoloji, Yayın"
adları ile altı kol halinde çalışmalarını sürdürmesi kabul edilmiştir. Sonraki kurultaylarda bu
kollardan bazıları ayrılmış, bazıları tekrar birleştirilmiş; fakat ana çatı değiştirilmemiştir. 1934'te
yapılan kurultayda Cemiyetin adı, Türk Dili Araştırma Kurumu; 1936'daki kurultayda ise Türk Dil
Kurumu olmuştur.

Türk Dil Kurumu başlangıçtan beri çalışmalarını iki ana eksen üzerinde yürütmüştür: 1. Türk dili
üzerinde araştırmalar yapmak, yaptırmak; 2. Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek çözüm
yolları bulmak.

Atatürk'ün kendisi de Türk dili üzerindeki yerli ve yabancı araştırmaları bizzat inceleyerek,
dönemindeki bilginleri Türk dili üzerinde araştırmalar yapmaya yönlendirmiştir.

Nitekim Türk dilinin en eski anıtları olan Göktürk (Runik) yazılı metinlerin ilk iki cildi onun
sağlığında yayımlanmış; 1940'larda yayın hayatına çıkabilen Divanü Lügati't-Türk, Kutadgu Bilig
gibi eserler üzerinde de yine onun sağlığında çalışılmaya başlanmıştır. Daha sonra birçok cilt
halinde ortaya çıkacak olan Tarama ve Derleme Sözlüğü'yle ilgili çalışmalar da Atatürk'ün
sağlığında başlamıştır.

Tarama Sözlüğü, 13. yüzyılda başlayan Batı Türkçesinin eski eserlerinin taranmasıyla; Derleme
Sözlüğü, Anadolu ağızlarında kullanılan kelimelerin derlenmesiyle oluşturulmuş büyük
sözlüklerdir. 

Çağdaş Türkçenin grameri, sözlüğü, imlası ve terimleriyle ilgili çalışmalar da Atatürk tarafından
ilgiyle izlenmiştir.Türk Dil Kurumunun kuruluşuyla birlikte çağdaş Türkçede çok hızlı bir
arılaştırma akımı da başlamıştır.

Bizzat Atatürk'ün öncülük ettiği, Türk dilinin yabancı kökenli sözlerden temizlenmesi akımı 1935
güzüne kadar sürmüş; halkın diline girip yerleşmiş kelimelerin dilden atılması işleminden bu
tarihte vazgeçilmiştir.

Atatürk'ün öncülük ettiği Türk Dil Kurumu nedir?
Türk Dil Kurumu



Atatürk'ün ölümünden sonra öz Türkçe akımı Türk aydınları arasında sürekli tartışılan
bir konu olmuş ve özellikle 1960'tan sonra Türk Dil Kurumu bu akımın öncülüğünü
yapmaya devam etmiştir. 1980'den sonra tartışmalar durulmuş, bilimsel çalışmalar hız
kazanmıştır.

Atatürk, ölümünden kısa bir süre önce yazdığı vasiyetname ile mal varlığını Türk Dil
Kurumu ile Türk Tarih Kurumuna bırakmıştır. Bu iki kurumun bütçesi bugün de
Atatürk'ün mirasından karşılanmaktadır. 

Bu miras bugün Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Türkiye İş Bankası
sermayesinin %28,9'unu oluşturmaktadır.Türk Dil Kurumunun yapısıyla ilgili ilk önemli
değişiklik 1951 yılındaki olağanüstü kurultayda yapılmıştır. 

Atatürk'ün sağlığında Milli Eğitim Bakanının Kurum başkanı olmasını sağlayan tüzük
maddesi 1951'de değiştirilmiş; böylece Kurumun devletle bağlantısı koparılmıştır. İkinci
önemli yapı değişikliği 1982-1983 yıllarında gerçekleştirilmiştir. 

1982'de kabul edilen ve şu anda da yürürlükte olan Anayasa ile Türk Dil Kurumu ve
Türk Tarih Kurumu, bir Anayasa kuruluşu olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu çatısı altına alınmış; böylece devletle olan bağlar yeniden ve daha güçlü olarak
kurulmuştur.



Türk havacılık tarihinin en önemli kişilerinden biri, pilot ve aynı zamanda da mühendis olan Vecihi
Hürkuş’tur.1896 yılının Ocak ayında, İstanbul’da doğmuştur. İstanbullu bir ailenin çocuğu olan
Gümrük Müfettişi Ali Feham Bey, Vecihi Hürkuş’un babasıdır. 

Annesi ise, Vidin’de doğmuş, küçük yaşlardayken İstanbul’a getirilmiş olan Zeliha Niyir Hanım’dır.
Daha bebek sayılabilecek yaşlarda iken babası ölmüş, annesi ve geriye kalan geniş ailesi ile birlikte
yaşamıştır.Ardından, amcası Ahmed Şekür Bey’in yanına sığınmışlardır. 

Amcası Ahmed Şekür Bey, Harbiye’de eskrim ve resim hocasıdır. Sonraları ise, kardeşleri ve annesi
ile birlikte Üsküdar’a taşınmışlardır. Vecihi Hürkuş, 3 kardeşin ortanca olanıdır. 

İlkokulunu Bebek’te okumuş, sonra ise sırasıyla Üsküdar’da Füyuzati Osmaniye Rüştiye’sinde ve
Üsküdar Paşakapısı İdadi’sinde öğrenim görmüştür. Bir süre sonra, sanata olan merakı ve isteği
nedeniyle de, Tophane Sanat Okulu’na geçmiş ve burayı bitirmiştir.

1912’de yaşanan Balkan Savaşı’na, eniştesi olan Kurmay Albay Kemal Bey’in yanında gönüllü
olarak katılmıştır. Bu savaşta, Edirne’ye giren kuvvetlerin içinde yer almıştır. Balkan Savaşı’ndan
sonra ise, Beykoz Serviburun’daki esir kampına kumandan olmuştur.

Vecihi Hürkuş, gençliğinden bu yana tayyareci olmak niyetindeydi. Yaşının küçük olması sebebiyle,
makinist mektebine alınmıştır. Burayı bitirerek, Tayyare Makinist Mektebi’nden Küçük Zabit olarak
mezun olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında, makinist sıfatıyla Bağdat’a gönderilmiştir.
Gönderildiği yerde, 1916 yılının Şubat ayında bir uçak kazasında yaralanarak İstanbul’a
dönmüştür.Savaştan yaralı olarak döndükten sonra, Yeşilköy’deki Tayyare Okulu’na girmiş,
burada tayyareci olmuştur.

Vecihi Hürkuş
Havacılık tarihinin önemli insanlarından biri olan Vecihi Hürkuş kimdir?



Vecihi Hürkuş, pilot olarak ilk uçuşunu 21 Mayıs 1916 tarihinde gerçekleştirmiştir. 15 Kasım
1916 tarihinde ise, tayyarecilik tahsilini başarıyla noktalamış ve pilot diplomasını almıştır. 

1917 yılının sonbaharında, Ruslar’a karşı savaşmak üzere Kafkas Cephesi’ne, 7. Tayyare
Bölüğü’ne atanmıştır. Burada oldukça başarılı keşif ve bombardıman uçuşları
gerçekleştirmiştir. 

Kafkas Cephesi’nde girdiği bir hava muharebesinde, bir Rus savaş uçağını düşürerek, uçak
düşüren ilk Türk tayyareci olmuştur.1917 yılının Ekim ayında, bir hava savaşında yaralanıp
düşürülmüş, esir olacağını anlayınca, düşmana teslim etmemek için uçağını yakmıştır. 

Esir olarak Hazar Denizi’ndeki Nargin Adası’nda tutulmuştur. Azeri Türkleri’nin yardımıyla
adadan yüzerek kaçmış, adanın karşısındaki Bakü, Ruslar tarafından işgal edildiği için, savaşa
girmeyen İrandan karaya çıkmıştır.

Beraber esaretten kaçtığı istihkâm Teğmeni Salih Bey ile, 2,5 ay süren kara yolunu yaya
olarak tamamlamıştır. Süleymaniye üzerinden Musula geldikten sonra yurda dönüp, 1918 yılı
yaz başlarında Yeşilköy’de bulunan 9. Harp Tayyare Bölüğü’nde görev almıştır. Bu zaman
zarfında, bir av uçağı tasarımı yapan Vecihi Hürkuş’un projesi, Mondros Ateşkes
Antlaşması’nın imzalanması nedeniyle yarıda kalmıştır. 

İstanbul işgal edildiğinde, esaretten dönen askerlerin arasına karışarak, Harem’den kalkan
bir gemiyle gizlice Mudanya’ya, oradan da Bursa ve Eskişehir üzerinden Konya'ya geçerek
Kurtuluş Savaşı’na katılmıştır. 

Kurtuluş Savaşı sırasında, Vecihi Hürkuş, “Sivil Pilot” olarak başarıyla görev yapmıştır.
Özellikle İnönü ve Sakarya savaşları sırasında, çok başarılı keşif ve destek uçuşları yapmıştır.
Bu uçuşlardan birinde, bir Yunan uçağını da indirmiştir. Ayrıca, Kurtuluş Savaşı’nın ilk ve son
uçuşunu yapan pilot olarak da havacılık tarihine geçmiştir. İzmir (Gaziemir – Seydiköy) hava
meydanına ilk giren ve işgal eden kişi de, Vecihi Hürkuş’tur.Vecihi Hürkuş’a, kırmızı şeritli
İstiklal Madalyası verilmiştir. Bununla birlikte, TBMM tarafından 3 kez takdirname
verilmiştir. Bu başarısı ile de, 3 takdirname verilen tek kişi olma ünvanına da sahip olmuştur.
Kurtuluş Savaşı sıralarında, Akşehir’de Jandarma Komutanı olan Ratıp Bey’in kızı Hadiye
Hanım’la evlenmiştir.

Gönül ve Sevim isimli 2 kızı olmuştur.Savaşın ardından, İzmir / Seydiköy’de açılan tayyare
okulunda, yeni tayyarecileri eğitmeye başlamıştır. 1923 yılının başlarında, İzmit bölgesindeki
Tayyare bölüğüne atanmıştır. Ancak 3 ay geçtikten sonra, İzmir’de görevli Binbaşı Fazıl’ın,
eğitim uçuşunda düşüp şehit olmasıyla, tekrar İzmir’e çağrılmıştır. Tüm bu eğitim ve
görevlerin yanı sıra, fen işleri ile de uğraşmış, savaşta birçok sıkıntı ve yokluk çekildiğini
bildiği için, bu sıkıntıların giderilmesi amacıyla, havacılığı millileştirme düşünceleri zihnine
hakim olmuştur. Yine bu yıllarda, Edirne’ye yanlışlıkla inen bir yolcu uçağını almakla
görevlendirilmiştir. Bu hizmeti karşılığında, o uçağa “VECİHİ” adı verilince, uçak tasarlama
ve yapma düşüncelerine yoğunlaşmıştır. İzmir Seydiköy Hava Okulu’nda, uçak yapımı
projesine devam etmiştir.



Kendi ürettiği ilk uçağında, 1923 yılında Yunanlılar’dan savaş ganimeti olarak elde edilen
motoru ve bazı parçaları kullanmıştır. Aynı zamanda bu uçak, imal edilen ilk Türk uçağıdır. 28
Ocak 1925 tarihinde, “VECİHİ K-VI” adını verdiği uçağını uçurmuştur. Ancak bugün gururla
anlatılan bu olay, izinsiz uçuş yaptığı için, Vecihi Hürkuş’a ceza getirmiştir. Uçuş için istediği
izin nedeniyle bir heyet toplanmış, ancak havacılıktan pek de anlamayan kimselerce izin işi
geciktiği için, çeşitli telkinlerle uçuş kararı alan Vecihi Hürkuş’a, heyet tarafından ceza
verilmiştir. Bu ceza, havacılık tarihi açısından, bir dönüm noktasıdır.Ceza aldıktan sonra istifa
ederek hava kuvvetlerinden ayrılıp, Ankara’ya giden Vecihi Hürkuş, yenice kurulmakta olan
Türk Tayyare Cemiyeti’ne (T.T.C.) katılmıştır.

1930 yılında Kadıköy’de, bir keresteci dükkânını kiralayarak, 3 ay gibi bir sürede, ilk Türk sivil
uçağını, kendisinin de ikinci uçağı olan “VECİHİ XIV”ü inşa etmiştir. Bu uçakla ilk uçuşunu,
27 Eylül 1930’da Kadıköy Fikirtepe’de gerçekleştirmiştir. 

Ardından VECİHİ XIV ile önce Yeşilköy’e sonra da Ankara’ya uçmuştur. Uçabilirlik
Sertifikası’nı alabilmek için İktisat Bakanlığı’na başvurmuş, ancak 14 Ekim 1930’da
“Tayyarenin teknik vasıflarını tespit edecek kimse bulunmadığından gereken vesika
verilmemiştir” cevabını almıştır. Bu cevap üzerine, istenen belgenin alınması amacıyla, uçak
sökülerek Çekoslovakya'ya gönderilmiştir. Hürkuş, 6 Aralık 1930'da Praga vardığında,
parçalanmış tayyare henüz gelmemiştir. Birçok prosedür, montaj ve çeviri işlemlerinin
ardından, tayyarenin uçuş kontrolü tamamlanmıştır.

Vecihi Hürkuş, 23 Nisan 1931'de, Çekoslovakyalı yetkililerin düzenlediği bir törenle,
başköşesinde “Yaşasın Türk Tayyareciliği” yazan bir pankartla onurlandırılarak, uçuş izni
almıştır. 25 Nisan 1931'de Çekoslovakya'dan uçuşuna başlamış, 5 Mayıs 1931'de Türkiye'ye
ulaşmıştır.

Hayatının sonlarına doğru borçlandırılmaya sürüklenmiş, icra takipleri ve davalarla
boğuşurken, vatana hizmet nedeniyle kendisine bağlanan çok yetersiz maaşına bile haciz
konulmuştur.Ankara’da anılarını yazdığı zaman diliminde, beyin kanamasından komaya
girmiştir. 

Hayatı boyunca havacılıkla uğraşmış olan Vecihi Hürkuş, insanoğlunun aya ayak basmak üzere
Dünya’dan ayrıldığı tarihte (16 Temmuz 1969), Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi’nde,
hayata gözlerini yummuştur.Ölümünün ardından, Ankara / Cebeci Asri Mezarlığı’na
defnedilmiştir.



Trabzon Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi yedinci şehridir. Trabzon İl Nüfusu:
808.974'tur. Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan ilin Karadeniz'e
kıyısı bulunur. 

Karadeniz sahili ile Doğu Karadeniz Dağları arasında yer almakta olup yüzölçümü açısından az
bir alan kaplar. Batısında Giresun'a bağlı Eynesil ilçesi, güneyinde Gümüşhane'ye bağlı Torul
ilçesi ve Bayburt, doğusunda da Rize'ye bağlı İkizdere ve Kalkandere ilçeleri bulunur.

7 Eylül 2010 tarih ve 27695 sayılı resmi gazetede yayımlanan karar ile birlikte 7 belde ve 29
köy tüzel kişilikleri kaldırılarak belediye sınırlarına dahil edilmiştir. Bu son düzenleme ile
birlikte belediye nüfusu 402.166'ya çıkmıştır.

Trabzon, günümüzde Karadeniz Bölgesi'nin Samsun'dan sonra ikinci büyük kentidir. Trabzon,
12 Kasım 2012 tarihinde kabul edilen büyükşehir yasa tasarısı ile büyükşehir belediyesi olmuş
ve merkez ilçe kaldırılarak Ortahisar ilçesi kurulmuştur.

Trabzon iki il ile birlikte de "şehzadeler şehri" olarak anılır.Karadeniz bölgesinin doğusunda
yer alan bir ilimiz. İl toprakları 40° 33’ ve 41° 07’ kuzey enlemleriyle 37° 07’ ve 40° 30’ doğu
boylamları arasında yer alır. 

Batıdan Giresun, güneyden Gümüşhâne ve Bayburt, doğudan Rize illeri, kuzeyden ise
Karadeniz ile çevrilidir. Fâtih Sultan Mehmed Hanın fethettiği, Yavuz Sultan Selim Hanın
vâlilik yaptığı ve Kânûnî Sultan Süleymân Hanın doğduğu bu şehir dört bin senelik eski bir
târihe sâhiptir. 

Trabzon
Karadeniz bölgesinin güzide illerinden biri olan Trabzon nedir?



Trafik numarası 61'dir.İlçeleri : Merkez, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı,
Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya,
Vakfıkebir, Yomra.

Hristiyan batı târihçileri Hıristiyan emperyalizminin gereği olarak Anadolu’da târihi şehirlerin
isimlerini Yunanca veya Lâtince bir kelimeye dayandırmaktadırlar. 

Hristiyan Batı eserleri, İyonların Trabzon’u kuşatan surlarına bakarak, Yunanca “dört köşeli”
mânâsına gelen “Tarpezus” dediklerini kaydederler.Trabzon üzerine pekçok araştırmalar
vardır. Bunlar arasında en gerçekçi olan Alman Arkeoloji Bilgini Falmerayer’dir. 

1827 senesinde Münih’te basılan Geschichte Kaiserturm Trapezont isimli eserinde bu
araştırıcı, Trabzon târihini teferruatlı olarak inceler. 

Alman bilgini Falmerayer, târihî vesikalara dayanarak Trabzon’u Orta Asya’dan gelen Türk
kavimlerinden Turanlara bağlı “Tibarenler”in kurduğunu ifâde eder. Tibarenler bu bölgenin ilk
sâkinleri Elizonlarla kaynaşmış ve gelişen şehir “Tibaren-Elizon” ismini almıştır. 

Zamanla “Tirenbun” sonra da “Trabzon” olan bu ismin menşei “Tibaren-Elizon”ların yaşadığı
şehir isminden gelmiştir.



Rosetta Taşı Mısır’da bir kale yapımı sırasında
Fransız askeri tarafından rastlantı sonucu
bulunmuştur. Taş belli başlı üç Mısır tapınağına
gönderilmek üzere üç farklı dilde yazılmıştır. Bu
diller Demotik (mısır halkının kullandığı dil),
hiyeroglif ve Antik Yunancadır. 

Taşın üç farklı dilde yazılması hiyeroglif
yazısının esrarının çözülmesine vesile olmuş ve
Rosetta taşı hiyeroglif yazısının esrarını çözen
taş olarak tarihe geçmiştir.Yapılan
incelemelerde bu taşın yapım tarihi MÖ. 200’lü
yıllara dayandırılmıştır. 

Yazıtın üç farklı dilde yazılmasının nedeni Mısır
halkının, Mısır asillerinin ve Yunanların bu
antlaşmayı kolaylıkla okuyabilmeleridir.

Yüzyıllar boyunca gizemi çözülmeyen hiyeroglif
yazısı Napolyon’un 1798 yılındaki Mısır seferi
sırasında aslen asker olan mühendisi Pierre-
François Bouchard’ın kale yapımında keşfettiği
Rosetta Taşının yardımıyla çözülmüştür.

Fransızlar bölgeye birçok bilim adamı ve
arkeolog sevk ederek, Kahire’de mısır
medeniyetleri enstitüsünü kurmuş ve Rosetta
taşını bu enstitüye taşımışlardır.

Rosetta Taşı
Reşid Taşı olarak da bilinen Rosetta Taşı nedir?

Hiyeroglif yazısı çözülmeden önce arkeologlar bu yazının Mısır’ın tufandan önceki
medeniyetlerine ait olduğunu düşünmüşlerdir. MÖ 196 yılında yazıldığı tahmin edilen bu taş
adını Mısır sahil kıyısında yer alan ve MS. 800’lerde Harun Reşit tarafından kurulan Reşit
adındaki kasabadan almıştır. 

Fransızların kale inşası sırasında buldukları Rosetta Taşı nedeniyle kasabaya Fransızlar
tarafından “Rosetta” ismi verilmiştir. Ağırlığı 760 kg olan bu taş 114 cm uzunluğunda ve 72 cm
genişliğindedir. Oluşumuna neden olan maddeler kesin olarak bilinmese de Rosetta Taşı granit
ya da siyah bazalttan oluşmaktadır.Rosetta taşındaki hükmün bir örneği Nil Nehrindeki adada
bulunan Philae Tapınağına kazınmıştır.

O güne kadar okunamayan demotik ve hiyeroglif yazılarının yanında bulunan yunanca bir metin
(yazıt 3 dilde yazıldığı için) araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Bu taşın sırrını 1822 yılında
hiyeroglif yazısını da çözen Jean-Francois Champollion çözmüştür.



Hiyeroglif yazısının çözülmesi üzerine
araştırmaya devam edilen bu antik dil, 1914
yılında Thomas Young tarafından tamamen
çözülmüştür. 

Hiyeroglif yazısının çözülmesi ile “egyptology”
olarak adlandırılan eski mısır bilimi
oluşturulmuş ve geçmişte bulunan hiyeroglif
eserlerine açıklık kazandırılmıştır. Fransızlar,
Osmanlı ve İngiliz orduları karşısında daha
fazla direnememiş ve teslim olmuşlardır.
Bunun üzerine İngilizler Rosetta taşını almak
istemişlerdir fakat General Meneou,
İngilizler’e “Rosetta Taşı benimdir her şeyi
alın ama taşı vermem” demiştir. Sonunda
İngilizler taşı alıp gemiyle Londra’ya
yollamışlardır. 

Rosetta taşı, 1802’den beri British Museum'da
sergilenmektedir.Rosetta taşındaki üç farklı
dilde yazılan metinlerin aynı anlamı ifade ettiği
çok sonradan anlaşılabilmiştir. Antik Mısır'da
bazı rahipler artan vergiler nedeniyle çocuk
firavun V. Ptolemy’ye karşı ayaklanmışlardır. 

Diğer rahipler ise V. Ptolemy'e sadık kalmaya
karar vermiş ve Memfis'te toplanarak firavuna
bağlılıklarını bildirmişlerdir. 

Rosetta taşındaki fermanda, firavunun isyanı
bastırışı, rahiplere verdiği destek, tutukluları
serbest bırakışı, vergileri azaltışı ve vergi
borçlarını affedişi anlatılmaktadır. Bunun
yanında firavuna dua etmek doğum gününü
kutlamak gibi yüceleştirici tabulara da yer
verilmiştir. 

Fermanın sonunda “Ferman, üç dilde taşa
kazınacak ve tapınaklara yerleştirilecek”
yazmaktadır.



Kuyruklu Yıldız
Gökyüzünün hareketli çocuğu Kuyruklu Yıldız nedir?

Kuyruklu yıldızlar isimlerinin aksine yıldız
değillerdir Kuyruklu yıldızlar kar, buz ve
kayadan oluşan ve evren dolaşan Güneş
Sistemi kalıntılarıdır. Çapları birkaç kilometre
olabilmektedir. Kuyruklu yıldızlar çok farklı
yapıda ve görünümde olabilirler.

Kirli kartopu ve buzlu çamur topu gibi isimlerle
de anılırlar. Kuyruklu yıldızlar Astroid
kuşağından Kuiper kuşağından veya Oort
bulutundan gelebilmektedirler. Kuyruklu
yıldızlar Güneş'in çekiminden etkilenerek hızla
hareket ettiklerinden arkalarında oldukça
uzun kuyruklar oluşur.

Kuyruklu yıldızların oluşumu bu şekilde
gerçekleşir. Bu kuyruklar adeta görsel bir
şölendir.Kuyruklu yıldızlar ikisi kuyruk olmak
üzere 5 bölümden oluşurlar.

Nüve: Kuyruklu yıldızın en iç kısmı bir nevi
çekirdeği (nucleus) olan nüvedir. Nüveler su,
buz, donmuş gazlar ve tozdan oluşan kayaya
benzeyen çekirdeklerdir.

Koma: Nüvenin dışındaki bölüm ise koma
bulutudur. Koma, nüvede bulunan buzun ve
gazların buharlaşması sonucu nüvenin etrafını
saran bir gaz olarak meydana gelir.

Hidrojen Bulutu: Komanın dışını saran çok
büyük bir katmanı olan hidrojen bulutu da
kuyruklu yıldızın diğer bir bölümüdür.

Toz Kuyruğu: Kuyruklu yıldızın iki kuyruk
kısmından biri olan toz kuyruğu kuyruklu yıldız
hareket ederken çekirdekten sızan gazlar ile
tozların birleşmesiyle oluşur. Bu kuyruk kısmı
çıplak gözle görülebilir ve kuyruklu yıldızın en
belirgin özelliğidir.

İyon Kuyruğu: Kuyruklu yıldızın son bölümü
olan iyon kuyruğu ise kuyruklu yıldızın Güneş
ile reaksiyona geçmesi sonucu oluşan
gazlardan meydana gelir. Kuyruklu yıldızlar
tıpkı gezegenler gibi belirli bir yörüngede, belli
bir sürede dönerler.

Kuyruklu yıldızların uzunlukları 10 milyon
kilometreye kadar uzayabilir.Kuyruklu yıldızlar
ışıklarını Güneş'ten aldıkları için Güneş'e yakın
olanlar daha parlak iken, uzak olanların
parlaklıkları da azdır. Kuyruklu yıldızlar
ilerlemesi sonucu arkalarından tozlar
bırakırlar. Bu tozlar Dünya ile kesiştiklerinde
göktaşı yağmurları meydana gelir.Eski
zamanlarda kuyruklu yıldızların uğursuzluk
getirdiğine inanılırdı. Kuyruklu yıldızların
ölüm, savaş, veba ve bulaşıcı hastalıkları
yaydığına dair bir inanç vardı.



Başta kuyruklu yıldızı oluşturan su kütlesinin Dünya'daki su ile aynı olduğu kabul ediliyordu.
Ancak son yıllarda yapılan araştırmalarda kuyruklu yıldızda bulunan su ile Dünya üzerinde
bulunan suyun birbirinden farklı olduğu görülmüştür. 

Güneş Sistemi'ndeki su ile Dünya'daki suyun aynı olmaması durumu yeni araştırma
konularının doğmasına sebep olmuştur.Kuyruklu yıldızlar gündüz 50 dereye kadar ısınıp gece
-200 derecey kadar soğudukları için yüzeylerinde kırılmalar meydana gelir. Bu sebeple
yüzeyleri pürüzlüdür.

1996 yılının Mayıs ayından, 1997 yılının Eylül ayına kadar Dünya’dan görülebilen Hale-Bopp
kuyruklu yıldızının ruhlarını kurtaracak uzay gemisi olduğuna inanarak intihar eden insanlar
olmuştur. Kuyruklu yıldızın yörüngesinin Güneş’e en yakın noktasına perihelion, Güneş’e en
uzak noktasına aphelion denmektedir.Kuyruklu yıldızlar Güneş’e yaklaşıkça ısınırlar ve
yapasındaki buz süblimleşmeye başlar. Eğer buz kuyruklu yıldızın yüzeyine yakınsa içindeki
materyalleri dışarı atan bir mini gayzer oluşur.Kuyruklu yıldız yörüngesi sırasında Güneş’in
yakınından her geçtiğinde süblimleşme nedeniyle kütlesinin bir kısmını kaybeder. Eğer yeteri
kadar yakından geçerse parçalanır ve yok olurlar.Genellikle donmuş su, çok soğuk metan,
amonyak ve karbondioksit buzlarından oluşurlar. Bu buzlar belli oranda kaya, toz ve diğer
metalik Güneş Sistemi molozları ile karışmıştırlar.İki kuyrukları vardır. 

Çıplak gözle görülebilen toz ismiyle anılırken, çıplak gözle görülmemesine karşın
fotoğraflanabilen ise plazma olarak anılmaktadır. Astronomlar 20. yüzyılın ortalarına kadar,
kuyruklu yıldızlar ve asteroitler hakkında çok az bilgiye sahiptiler.

Asteroitlerin çok eksiden olan bir gezegen patlamasından kaldıkları söylenmiştir. Kuyruklu
yıldızların ise vakumda uçan kum ve taş parçalarından geldiğine inanılmıştır. Teorilere göre;
ne zaman bu parçalar bir gezegenin yörüngesine girse çekim kuvveti nedeniyle kuyruklu
yıldızı, İç Güneş Sistemi’ne çekmekte ve Dünya’dan görülmesini sağlamaktadır.  Bazı bilim
insanları ise hareket eden kum kütleleri teorisini yetersiz bulmuşlardır ve periyodik olarak
Güneş’in yakınından geçen kuyruklu yıldızlarda her seferinde nasıl bir kuyruğun oluşabildiğini
açıklayamamışlardır. Bu konuda ilk başta kum tanelerinin güneşe yaklaştıkça eriyecek şekilde
buz ile kaplı olduğu söylenmiştir. Ama bu durumda da az miktardaki buz tek bir geçişte eriyip
kaybolacaktır.

Geriye kalan tek olasılık ise kuyruklu yıldızların kum ve taş değil, büyük buz kütlelerinden
oluşan katı yapılar olduğudur. Bu sonuç ile bilim insanları kuyruklu yıldızların nereden
geldiğini baştan düşünmeye başlamıştırlar. 

Çünkü bu büyüklükteki buz kütleleri, Güneş Sistemi’nin sadece belli noktalarında
oluşabilirdi.Çalışmalar sonucunda kuyruklu yıldızların Güneş Sistemi’ne iki farklı bölgeden
geldikleri belirlenmiştir. Bunlar; Kuiper Kemeri ve Oort Bulutu’dur. Bu bölgeler içinde
milyarlarca kuyruklu yıldız olduğu tahmin edilmiştir.Buna karşın genişlikleri çok fazladır ve
hiçbir kuyruklu yıldız birbirine Dünya ile Güneş kadar yaklaşamamaktadır.



Kübizm; 20.yüzyılda ortaya çıkarak sanatta
köklü değişimler meydana getirmiştir. Kübizm,
sanatta eskiye dayalı tüm fikirleri yerle bir
ederek bambaşka bir sanat anlayışı ortaya
çıkarmıştır. Kübizm, Empresyonizm/
İzlenimcilik akımına bir tepki olarak ortaya
çıkmıştır.

Resim ve heykel dallarında fazlasıyla kendisini
hissettiren Kübizm, zamanla edebiyatta da
varlığını göstermiştir. Resimle, vücut bulan
Kübizm, geometrik şekillerle kendisini
tanıtmaktadır. 

Kübist sanatçılara göre dış dünyanın nesneleri
sadece göründükleri yanıyla değil görünmeyen
tüm yanları ile ele alınmalıdır. Kübizmin
resimdeki en önemli ismi Pablo Ruiz
Picasso'dur.

Kübist ressamlar arasında Georges Braque,
Juan Gris, Fernand Leger, Albert Gleizes, ,
Roger de la Fresnaye, Andre Lhote gibi isimler
yer almaktadır. 6- Kübistler, Empresyonizmden
farklı olarak eşyaları geometrik yapısı ile ele
alarak çok boyutlu gösterme amaçlarını
gerçekleştirmişlerdir. Eşyaları her yönden
vermek isteyen kübistler bu amaçla nesneleri
bozup parçalayarak onları her açıdan ele
almaya çalıştılar.

Kübizm
Sanatın bilinen akımlarından biri olan Kübizm nedir?



Kübik resimlerdeki insanlar yalnız dış
görünüşleri ile değil düşündükleriyle ve
çevresiyle çizilmiştir. Kübik tablolarda
sanatçılar, nesneleri ve insanları bu
şekilde tüm ayrıntıları ile ele almışlardır.

Kübizm, edebiyat ile tanışması ile
1913'te gerçekleşmiştir. Akımı edebiyat
ile tanıştıran isim ise Guillaume
Apollinairedir. Apollinaire, şiir ile bir
resim akımı olan Kübizmi birleştirerek
edebiyata farklı bir soluk getirmiştir. 

Kübizm, bu şekilde büyük bir yenilik
ortaya çıkarmasına rağmen edebiyatta
varlığını geniş bir çerçevede
sürdürememiştir. Türk Edebiyatında da
Kübizmi temsil eden eserler meydana
gelmemiştir. Akım bu şekilde uzun
soluklu olmayarak gelişimini
tamamlamıştır.



Dünyanın en büyük yarı iletken firması Intel, teknoloji tarihinde çok önemli bir yere sahip.
Bugün işlemci pazarının %80'inden fazlasına hakim olan firma, 49 yıl önce bugün 1968 yılında,
Andy Grove, Robert Noyce ve Moore yasasının mucidi Gordon Earle Moore tarafından Santa
Clara, Kaliforniya’da kuruldu. İlklerin ve yeniliklerin firması Intel (Integrated Electronics),
dünyada ilk kez son kullanıcıya yönelik reklam kampanyaları yürütmüş bir yarı iletken firması.

Intel'den önce işlemcilerin hedef kitlesi daha çok bilgisayar ve komponent üreticileriydi ve
hiçbiri son kullanıcı için reklam yapmamıştı. Bu kuralı yıkan Intel, markasını herkesin bildiği
marka bir haline getirdi. 

Intel’in 50 yıllık geçmişinde hem büyük başarılar hem de bilgisayar dünyasına ders niteliğinde
hatalar var.Intel 1971 yılında ilk işlemcisi olan 4004'ü piyasaya sürdü. 4004 pazarda ciddi bir
başarı sağladı. Ama 70’li yıllar rekabetin büyük olduğu dönemlerdi ve Intel henüz çok büyük bir
firma değildi. Intel 70'lerin ortalarında 8080 mimarisine geçiti. Ama Intel için asıl önemli olan
mimari, 1979 yılında ortaya çıktı. O yıl 8086 işlemcisini pazara sürdü. 

8086 işlemcisi şu an hala bilgisayarlarımızda kullandığımız, Intel ve AMD'nin ürettiği işlemci
mimarisinin temelini yani X86 mimarisini oluşturuyor.O dönem bilgisayar dünyasının en büyük
ismi IBM'di.

IBM ile çalışmak gibi bir fırsat elde edenler yükseliyor, fakat IBM ile ters düşen firmalar
başarısız oluyordu. 8080 mimarisi çok başarılı oldu ve Intel'in önünü açtı. IBM 8086 serisi
işlemcileri kendi PC'lerinde kullanmak için Intel’e teklif götürdü. Ama bir şartı vardı.

Tek kaynağa bağımlı kalmak istemeyen IBM, Intel’in işlemcilerinin lisansını, yani üretim
haklarını başka firmalara da vermesini istiyordu. Intel bu teklifi kabul etti ve 4 şirkete X86
mimarinin lisans hakkını verdi. Şimdiki en büyük rakiplerinden AMD’ye de lisans hakkı vermek
zorunda kaldı.AMD 1975 yılından beri Intel'in piyasaya sürdüğü işlemcilerin benzerlerini
üretiyordu. O tarihten sonra AMD, Intel işlemcilerini yasal olarak üretmeye başladı. Aynı
dönemde diğer büyük bilgisayar üreticileri de Intel ile çalışmaya başladı. Intel’in mali gücü
arttıkça işlemci teknolojisini artırdı ve çok başarılı işlemciler ortaya çıkardı.90'lı yıllara
gelindiğinde Intel çok büyümüştü artık yarı iletken endüstrisinin en büyük firmasıydı.

İşlemci devi Intel nedir?



Pentium serisi üzerinde çalışmaya başladı. Pentium 3 Intel'in tarihindeki en başarılı işlemci
serilerinden biri oldu ve sadece profesyonel bilgisayarlarda değil, Windows 95 ile evlere giren
masaüstü bilgisayarlarda da yayıldı.

Intel, Microsoft ile iyi bir işbirliği yaptıktan sonra, işlemci dendiğinde insanların aklına gelen
tek marka oldu.Intel 2000'lerde Pentium 4’ü piyasaya sürdü. Ancak bu işlemci Intel'in
tarihindeki en başarısız iki işlemci serisinden biri oldu. 

Özellikle ilk nesil Pentium 4’ler, Pentium 3'lerin bile gerisindeydi. O dönemde genelde Intel
işlemcilerin yasal kopyalarını üreten AMD, artık kendi mimarisini geliştireceğini duyurdu ve
piyasaya başarılı işlemci serilerini sürmeye başladı. Hatta ilk defa gerçek 64 bit destekli
işlemciyi piyasaya sürdü. Intel 2003 yılında AMD'den x86 64 mimarisinin lisans haklarını satın
almak zorunda kaldı.AMD’nin gittikçe daha büyük bir rakip haline gelmesiyle paniğe kapılan
Intel, Pentium 4'te bazı güncellemeler yapmaya başladı.

AMD dünyanın ilk doğal çift çekirdekli işlemcisini pazara sürünce, Intel panikle tarihinin ikinci
büyük hatasını yaptı ve çift çekirdekli olduğunu öne sürdüğü Pentium D’yi piyasaya sürdü. 
AMD'nin işlemcisi birleştirmiş 2 çekirdeğin ortak kaynak kullanımları ve ortak bellekleri olan
doğal çift çekirdekli bir işlemciydi. Ama Pentium D, bir yonganın üstüne iki Pentium 4
işlemcisinin konulmuş haliydi. Aynı sokete takılmaları dışında hiçbir ortak noktaları yoktu. Bu
başarısızlığın ardından 2005'ten sonra Intel teknoloji yatırımlarını artırmaya başladı. Bu
sırada da AMD hızlı büyümenin de getirdiği etkiyle agresif hamleler yapmaya başladı. Kendi
yonga üretim tesislerini kurdu ancak yönetemedi ve kapatmak zorunda kaldı. Daha sonra
ATI'yi satın alıp ekran kartı pazarına girdi. Intel 2006 yılında, bugün hala devam eden Core
mimarisine geçti. Bu mimaride çıkan seriler çok büyük başarılar elde etti. 2007'de ilk doğal 4
çekirdekli işlemciyi tanıttı.



2009 yılında ise asıl büyük hamleyi yaptı ve
Nehalem mimarisine geçti. Yani ilk nesil core i3,
core i5 ve core i7'leri piyasaya sürdü.Daha sonra
Intel, her iki yılda bir mimariyi güncelleyeceği ve
ara dönemlerde de mevcut mimariyi
iyileştireceğine dair bir açıklama yaptı. 

Söz verdiği şekilde devam etti ve rakibi
kendisinden çok geride kalsa da hala yoğun bir
yarışın içindeymiş gibi üretime devam etti.2011
yılına geldiğinde, Intel belki de tarihinin en iyi
işlemci serisini çıkardı. Sandy Bridge serisi bugün
hala kullanılıyor.

Sandy Bridge'den itibaren Intel, artık hem pazarın
büyük bölümüne hakim oldu ve performans
konusunda tartışmasız bir lider haline geldi. Ancak
bir süre sonra akıllı telefon ve tablet pazarına
girmek istedi. Atom işlemciyi buna göre özelleştirdi
ancak bu alanda başarılı olamadı.

Intel bugün en iyi yonga üretim teknolojisine sahip
ve çok ileri bir teknik kullanıyor. Ancak artık
firmanın Core mimarisi o kadar rafine bir hale
geldi ki düzeltilecek bir eksiğinin kalmadığı ve
Intel’in bir noktada tıkandığı söyleniyor. Şimdilik
üretim teknolojisini geliştirmeye çalıştığı ve
gelecekte bir lazer işlemci teknolojisi üzerinde
çalışacağından söz ediliyor.



Kadın Sünneti
Kadın sünneti ya da kadın genital mutilasyonu (KGM), tıbbi olmayan nedenlerle kadın
üreme organlarının kısmen ya da tamamen çıkarılmasıdır. Ritüel olarak yapılan bu
uygulama Afrika, Asya ve Orta Doğu’da bazı ülkelerde ya da ülke içindeki bazı
topluluklarda görülür.

UNICEF’in 2016 yılı tahminlerine göre 27 Afrika ülkesi, Endonezya, Irak Kürdistan
Bölgesi ve Yemen olmak üzere 30 ülkede üreme organlarını sakatlayan bu uygulamanın
yapıldığı 200 milyon kadın yaşamaktadır. Bu uygulama tipik olarak geleneksel
sünnetçiler tarafından ustura kullanılarak doğumdan birkaç gün sonra ile ergenliğe
kadar olan dönem arasında ve hatta ergenlik sonrasında gerçekleştirilir.

Ulusal istatistiklerin var olduğu ülkelerde kız çocuklarının çoğunun beş yaşına kadar bu
uygulamadan geçirildiği görülmektedir. Uygulama tipleri ülkeye ya da etnik gruba göre
farklılık gösterir. 

Uygulamalar prepisyum ve klitoris glansın çıkarılması; iç dudakların çıkarılması; iç ve dış
dudakların çıkarılması ve vulvanın kapatılması gibi çeşitlidir. 

İnfibulasyon adı verilen bu son uygulamada idrar ve âdet akıntısının çıkması için küçük
bir delik bırakılır ve vajina cinsel ilişki ile doğum için açılır.8- Kökeni cinsiyet
eşitsizliğinde ve iffet, nezahet ile güzellik anlayışlarında yatan bu uygulama, kadın
cinselliğini kontrol altına alma çabasıdır. Genellikle bunu bir namus göstergesi olarak
gören ve kızlarına ya da kız torunlarına bu uygulamanın yapılmaması durumunda sosyal
dışlanmaya maruz kalacağı korkusuna sahip olan kadınlar tarafından başlatılır ve
uygulanır. 

Uygulamanın neden olduğu sağlık sorunları tipine göre değişir; tekrarlayan
enfeksiyonlar, idrara çıkmada ve âdet akıntısında zorluk, kronik ağrı, kist oluşumu,
çocuk doğumu sırasında karşılaşılan ve ölüme sebebiyet veren kanamalar, karşılaşılan
sorunlardan bazılarıdır.

Uygulamanın sağlık açısından bilinen hiçbir yararı yoktur.1970'lerden beri KGM
uygulayanların bundan vazgeçmelerini sağlamak için uluslararası çabalar
süregelmektedir. Bu çabaların sonucunda uygulama yapıldığı ülkelerin çoğunda
yasaklanmış ya da kısıtlanmıştır; ancak, bu yasalar tam anlamıyla uygulanmamaktadır.
Uygulamaya karşı çıkanlara ise, özellikle antropologlar tarafından, kültürel görelilik ve
insan haklarının evrenselliği gibi konulara ilişkin çetin sorunları içeren eleştiriler
yapılmaktadır.

Yöntemler genellikle geleneksel "sünnetçi"ler tarafından kızların evinde, anestezi
kullanarak ya da kullanmadan uygulanır. "Sünnetçi" genellikle yaşlı bir kadındır ancak
berberlerin geleneksel olarak sağlık hizmeti de verdiği topluluklarda erkek berber de
olarak KGM uygulayabilir.

Çağdışı bir ritüel olan Kadın Sünneti nedir?



Uygulama geleneksel "sünnetçi"ler tarafından yapıldığında bıçak,
ustura, makas, keskinleştirilmiş kaya, cam ya da tırnaklar gibi steril
olmayan nesnelerin kullanılması muhtemeldir. 

The Lancet dergisinde 2007'de çıkan bir makalede Ugandalı bir
hemşirenin, bir sünnetçinin bir kerede aynı bıçağı 30 kadar kız üzerinde
kullanabildiğini söylediğini yazmıştır. Mısır, Kenya, Endonezya ve
Sudan'da ise genellikle profesyonel sağlık çalışanları uygulamayı yapar.

2008 yılı verilerine göre Mısır'da KGM uygulamalarının %77'si, 2016 yılı
verilerine göre de Endonezya'da KGM uygulamalarının %50'sinden
fazlası sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirilmiştir.

Mısır'da kadınlar, 1995 yılında yapılan bir araştırmada %60 vakada lokal
anestezi, %13 vakada genel anestezi kullanıldığını belirtmiş; %25 vakada
anestezi kullanılmamış, kalan %2'de belirsizdir.

Klitoris kesimi özellikle orta Afrika kabile toplumlarınca ve bazı
Güneydoğu Asya ülkelerinde yapılan daha çok geleneksel bir
uygulamadır. Ancak bazen çeşitli din mensuplarınca dini bir törenle
uygulanabilmektedir.

Kadın sünneti uygulaması yapılan ülkelerden: Etiyopya, Fildişi Sahili,
Senegal, Kenya, Benin ve Gana'da yaşayan Müslüman nüfus gruplarının,
Hristiyan gruplara nazaran daha fazla kadın sünneti uygulama
olasılığının yüksek olduğu; Nijerya, Tanzanya, ve Nijer'de ise, uygulama
yaygınlığının Hıristiyan gruplar arasında daha çok olduğu ifade
edilmektedir. Bazı kabile geleneklerine göre klitoris kesimi kadının
temizliği ve saf bir anne olabilmesi için gereklidir.

Klitoris kesimi yapılmamış kadınların evlenmesini doğru karşılamazlar.
Bazı kabileler ise çocugun doğum sırasında kesilmemiş klitorise değmesi
durumunda öleceğine inanırlar.Etiyopya Yahudi Topluluğu tarafından
dinî olmayan bir törenle uygulanmaktadır. Ancak kesimin Yahudi bir
kadın tarafından yapılması şartı vardır.Bazı Afrika müslüman
toplumlarında kadın sünneti olayı, bazı araştırmacılar tarafından daha
çok "Afrika gelenekleri" kaynaklı olduğu şeklinde açıklanmaktadır.
Ancak, İslâm'da kadın genital uzvunun kesilmesinin yeri hakkında âlimler
arasında bir görüş birliği yoktur. Ancak, islama aykırı olmadığını iddia
edenler tarafından temel dayanak olarak Ebu Davud'da yer alan bir hadis
gösterilmektedir.

Ebu Davud kitabında bu hadisin rivayet zincirinde kopukluklar olduğunu
ve zayıf olduğunu da belirtmiştir. "Dünya Müslüman Ulemalar Birliği"
genel sekreteri ve El Ezher Üniversitesi üyesi Dr. Muhammad Salim al-
Awwa klitoris kesiminin islamda yeri olmadığını iddia eder.



Vehbi Koç

Vehbi Koç, 1901 yıIında Ankara'da ÇorakIık semtindeki yazlık evde doğdu. Babası Koçzade
Hacı Mustafa Efendi, annesi Kütükçüzade Hacı Rıfat Efendi'nin kızı Fatma Hanım'dır. 

Soyu, Kütükçüzadeler olarak anılan ana tarafından 600, Koçzadeler olarak anılan baba
tarafından da 250 yıllık Ankaralı ailelere dayanıyordu. Sonra iki kardeşi daha doğdu. Zehra
ve Hüsniye.

Koç, 1906 yılında 5 yaşındayken Hacı Bayram Camii'nin bitişiğindeki mahalle mektebi Topal
Hoca Mektebi'ne başladı ama sonra 1908'den itibaren Hacı Bayram Camii'nin yanındaki
kiralık bir evde faaliyet gösteren 5 yıllık ilkokula devam etti. Bu okulu birincilikle bitirdi.
Daha sonra, bugün Tıp Fakültesi (İhtisas Hastanesi)'nin bulunduğu yerde olan "Taş Mektep"
denilen Ankara İdadi'sine (lise) gitti. Ancak idadi hayatı uzun sürmedi.

1917'de dedesiyle ve babasıyla görüşerek esnaflığa başlayan Koç, Karaoğlan Caddesi'nde
oturdukları evin altındaki dükkan, bir sandık ayakkabı lastiği, bir sandık şeker, bir kaç teker
kaşar peyniri, zeytin, makarna gibi mallarla bakkal dükkanı haline getirdi ve üzerine Koçzade
Hacı Mustafa Rahmi tabelası kondu. 1920 yılına gelindiğinde Kurtuluş Savaşı'nın
başlamasıyla, 19 yaşında müsahhih yardımcısı olarak Büyük Millet Meclisi Matbaası'nda
Cevat Fehmi Başkut'un yanında çalışmaya başladı. Fakat 1921 yılında Muhafız Kıtası
Kumandanı İsmail Hakkı Bey'in (Tekçe) matbaa yöneticilerine bir meseleden dolayı kızması
nedeniyle, diğer matbaa işçileriyle birlikte askere sevk edildi.

Ülkemizin başarılı iş insanlarından biri olan Vehbi Koç kimdir?



1926 yılında babasının ticarethanesini devralır.
Böylece Koçzade Ahmet Vehbi firması kurulur.
Bir yandan ticaretle uğraşırken, diğer yandan
Ford ve Standart Oil gibi yabancı şirketlerin
Türkiye temsilciliklerini alarak işlerini büyütür.
Daha sonra taahhüt işlerine girer. 

İlk büyük taahhüt işi, Ankara Numune
Hastanesi. İşlerini hızla büyüten Vehbi Koç,
şirketin tüm sorumluluğunu paylaşmak üzere
1938'de müesseseleşme yolunda adım atarak
300 bin TL sermayeyle İstanbul'da Koç Ticaret
A.Ş.'yi kurar.

1950'li yıllarda Koç, sanayide ciddi adımlar
atarak, bazı ithal mallarını üretmek için yerli
sanayi yatırımlarına da girer. Otomotiv, beyaz
eşya, radyatör, elektronik cihazlar, mensucat,
kibrit ve benzeri birçok ürün için yerli üretimde
adımlar atar.

1948'de, General Electric'i Türkiye'de ampul
fabrikası kurmaya ikna ede Koç, ortak yatırıma
girdi; fabrika 1952'de üretime başladı. 1954'te
Türk otomotiv sanayiinin ilk kuruluşu olan Türk
Traktör üretime geçti. Türk Demir Döküm
Fabrikası açıldı.



Sanayi şirketlerinin sayısı giderek artınca Vehbi Koç bunları bir merkezden yönlendirmek ve
en iyi kaynak tahsisini yapmak için 1963'te Türkiye'nin ilk holdingi olan Koç Holding'i kurdu.
Holding kurulduktan sonra da yeni şirketler birbirini takip etti. 

1966'da Anadol marka otomobiller Anadolu yollarına çıktı. Vehbi Koç FIAT ile anlaşarak
Tofaş'ı kurdu ve ikinci yerli araç olan Murat'ı 1971 yılında üretti. Vehbi Koç'un başlattığı
küçük kıvılcım sayesinde bugünkü büyük otomotiv sanayi ve yan sanayi firmaları
kurulmuştur.

Vehbi Koç 1963 yılında tüm Koç şirketlerini Koç Holding çatısı altında toplayarak Türkiye'nin
ekonomik hayatında önemli bir adım daha attı. Türkiye'de Holding dönemi Vehbi Koç'un
attığı bu adımla başladı ve çok sayıda iş adamı bunu takip etti. 

Grup ayrıca, Fiat, Ford Motor Company, Yamaha ve Allianz gibi tanınmış şirketler ile
uluslararası ortaklıkları bulunmaktadır.

75 yılda 100'e yakın şirket, 2000 yılı kombine satışlarında 7.3 katrilyon TL'lık ciro, 46.000
civarında doğrudan çalışan insan, 1 milyar dolara yakın ihracat yapan bir kuruluş yarattı. 

Özel sektör eli ile sanayileşmede, müesseseleşmede, profesyonel yönetimde, vakıflar kanalı
ile eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerde örnek alınacak bir iş adamıdır. 25 Şubat 1996 günü
Antalya'da yaşama veda etti.



Efes Antik Kenti

Efes, İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunmaktadır. Ege denince akla gelen ilk turistik merkezlerden
biridir. Antik Yunanlardan günümüze kadar gelmiştir. Türklerin eline geçmeden önce Roma
İmparatorluğu’nun yönetimi altına girmiştir. 

Efes Antik Kenti, her yıl hem yerli hem de yabancı turist akınına uğramaktadır. Kent içerisinde
bulunan tarihi yapıların her biri sadece bizim için değil, dünya mirası açısından da çok
kıymetlidir. O dönem kadın savaşçılar tarafından kurulduğu düşünülmektedir. Bu kadın
savaşçılar “Amazon” adıyla bilinmektedir. Efes Antik Kenti’nin yaklaşık 8 bin yıllık bir geçmişe
sahip olduğu düşünülüyor. Efes Antik Kenti, Cilalı Taş Devri’nin en önemli örneklerinden
biridir. Günümüze kadar gelen nadide şaheserlerdendir.

Efes milattan önce 1000’li yıllarda göçmenlere ev sahipliği yapmaktaydı. Çünkü o dönem bir
liman kentiydi. Deniz yoluyla bugünkü İzmir sınırına gelen göçmenler, ilk olarak Efes’e
ulaşıyordu. 

Ticari hayatın gelişmesinden dolayı göçmenlerin büyük bir kısmı Efes’te kalıyor ve orada
geçimlerini sağlıyorlardı. Günümüze kadar gelen Efes kalıntılarının büyük bir kısmı, General
Lisimahos döneminden kalmadır.

General Lisimahos, Büyük İskender’in emri altında çalışan bir ordu komutanıydı. Efes’in dikkat
çeken en önemli özelliklerinden biri, bütün cadde ve sokakların birbirini dik açıyla kesmesidir.
Bu mimarinin kurucusu Hippodamos’tur ve bu mimariye “Izgara Planı” adı verilmektedir.
Kendi döneminde dünyanın en gelişmiş kentlerinden biri olan Efes, o günkü koşullara göre
yüksek teknoloji ve ustaca beceri gerektiren mermer yapıtlar ile inşa edilmiş ve süslenmiştir.
Bir dönem, Asya Eyaletine de başkentlik yapmıştır.

Kadın savaşçıların kurduğu düşünülen Efes Antik Kenti nedir?



O zamanki nüfusu tahminen iki yüz bin civarındadır. O zamanın şartlarına göre inanılmaz
kalabalık bir nüfustur.Ancak bir süre sonra Efes büyük bir talihsizlik yaşamıştır.Şehrin
zenginleşmesinde en büyük pay sahibi olan Efes Limanı dolmaya başlayarak liman özelliğini
kaybetmiştir. Ve bu durum, ticareti geriletmiştir. Bu krizi önlemek isteyen dönemin
imparatoru Hadrian, dolan limanı birkaç kez yeniden boşalttırmıştır. Ancak kötü gidişata
engel olamamıştır. Efes böylece hem limanını kaybetmiş hem de denizden uzak bir kent haline
gelmiştir. 

Daha sonra milattan önce 1330 yılında, Efes Türklerin eline geçmiştir.Efes’in günümüze kadar
gelmiş kalıntıları, 8-9 kilometrelik bir bölgede hala varlığını sürdürmektedir. Her yıl dünyanın
çeşitli bölgelerinden yaklaşık bir buçuk milyon turist, Efes’i ziyaret etmektedir.

Efes’in dünyaca ünlü olan eserlerinden bazıları şunlardır; Artemis Tapınağı, Celsius
Kütüphanesi, Meryem Ana Evi, Yedi Uyurlar (Ashab – ı Kehf), İsa Bey Camii, Hadrian
Tapınağı, Domitian Tapınağı, Serapis Tapınağı, Meryem Kilisesi, St. Jean Bazilikası, Yukarı
Agora, Bazilika, Prytaneion, Mermer Cadde, Domitianus Meydanı, Magnesia Kapısı, Doğu
Gymnasiumu, Herakles Kapısı, Mazeus Mitridatis Kapısı, Anıtsal Çeşme, Traianus Çeşmesi,
Heroon, Yamaç Evler, Büyük Tiyatro, Saray Yapısı, Stadyum ve Gymnasium, Tiyatro
Gymnasiumu, Liman Hamamı, Liman Gymnasiumu.



Falkirk Savaşı, 22 Temmuz 1298 tarihinde gerçekleşen İskoçya'nın özgürlük savaşı niteliğini
taşıyan ilk savaşıdır. William Wallace önderliğindeki İskoç Ordusunu, I. Edward önderliğindeki
İngiliz Ordusu mağlup etti. Savaş sonrası William Wallace, "İskoçya'nın Koruyucusu" ilan
edildi.Stirling ismi verilen mızraklar ve dört büyük tabur "kirpi" ismi verilen Schiltronların (İki
insan uzunluğunda mızraklar) İskoç Ordusu savaş alanına geldi. 

Mızrakçılar arasına, okçular ve küçük süvari birlikleri dahil edilmiştir. En önde ise toprak sahipleri
ve nüfuzlu insanlar ve onlara bağlı birlikler yer alıyordu. 22 Temmuz Salı günü, İngiliz Ordusu'na
ait dört tabur süvari İskoç Ordusu'yla karşılaştı.

İngiliz Ordusu'nun sol kesimi; Norfolk, Hereford ve Lincoln tarafından komuta edilmiştir. Ordunun
sağ kesimini ise Durham Başpiskoposu Anthony Bek yönetirken; Kral I. Edward ise öncü
kuvvetlerin hemen arkasında ve merkez ordunun başında bulunuyordu.

İskoç ordusuyla ilk karşılaşan Norfolk ve ona bağlı birlikler ilk hücumu gerçekleştirdi. Ancak İskoç
birliklerinin küçük bir bataklığın ardında olması saldırıyı başarısız hale getirdi. Bu durumda saldırı
girişimleri bataklık çevresinden dolaşarak gerçekleştirmeleri gerekti. 

Sağ tarafı komuta eden Anthony Bek'in ordusunun, geç pozisyon alması ve merkez kuvvetlere
bağlı süvarilerin sabırsız davranmaları ordu düzenin tamamen bozdu. John Comyn ve ona bağlı
birlikler savaş alanını terk etti.

Sir John Stewart, kardeşi ve onlara bağlı uzun menzilli okçu birlikleri bu durumdan istifade ederek
İngiliz birliklerine ağır hasarlar verdi. Ancak Schiltronların zırhlı süvari birliklerine istenilen hasarı
verememesinden kaynaklı İskoç Mızrakçıları'nın orman içlerine çekilmesine neden oldu. Kral I.
Edward süvari birliklerini tekrar düzenleyerek toparladı.

Falkirk Savaşı
İskoçya'nın özgürlük sembolü Falkirk Savaşı nedir?



İngiliz süvarilerinin, İskoç süvarilerine oranla daha fazla
olması direkt saldırıyı etkiliyordu. Bu yüzden savaş
alanından geri çekildiler. Kral I. Edward, uzun menzilli
okçuları ("Longbow") öne çıkarması İskoç birliklerinin
zayiatlar vermesine neden oldu. 

Ancak İngiliz birliklerinin ordu düzeni bozulunca; İskoç
orduları hücuma geçti. Sol kısımda hazır bekleyen zırhlı
süvari birlikleri Kral I. Edward'ın emri ile harekete geçtiler. 

İngiliz birlikleri İskoç Ordusu'nun etrafını sararak savaşı
kazandı.İskoç Birlikleri; çok fazla kayıp verdiler. Kral I.
Edward'ın İskoçlara karşı ilk zaferidir.

William Wallace



Pamukova Faciası veya Pamukova Tren Kazası, 22 Temmuz 2004 günü Sakarya’nın Pamukova
ilçesinde meydana gelen tren kazasıdır. Ankara-İstanbul arasında hızlandırılmış tren seferini
yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı tren aşırı hızdan dolayı raydan çıkmış, toplam 230 yolcudan
41 kişinin ölümüne, 89 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur. 

Kaza, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde sürmekte olan özelleştirilme
süreci ve yeni hayata geçirilen hızlı tren projesinin ilk adımında meydana gelmiştir. Yolcu sayısı
olarak en yoğun hat olan Ankara-İstanbul tren hattı arasında hızlı tren uygulamasına yetersiz
altyapıya rağmen aceleyle yapılan geçiş yüzünden meydana gelen kazadan sonra kamuoyu tepki
göstermiştir.

TCDD özellikle 1980’li yıllardan başlayarak özelleştirme kapsamında olmuş, art arda başa geçen
hükumetler bu kurumda çeşitli reformlar yapmıştı. Ancak demiryolları kara taşımacılığında
otoyollar kadar yatırım almıyordu.

Kazadan sonra Prof. Dr. Sıddık Binboğa Yarman başkanlığında oluşturulan Bilim Kurulu raporuna
göre kaza şu şekilde gerçekleşmiştir: Tren Mekece İstasyonu'nu geçtikten sonra 345 metre
yarıçapındaki dönemece 132 kilometre/saat hızla girmiştir. 

Dönemeçte uyulması gereken hız limiti 80 km’dir. Aşırı hız yüzünden trenin ikinci yolcu vagonunun
sol tekerleği raydan çıkmış, bu vagona bağlı vagonların da raydan çıkması sonucu trenin dengesi
bozularak hızla sürüklenerek yana yatmıştır. Aynı raporda kaza mahalinde makinistler için uyarıcı
işaret ve tabela bulunmadığı, toplam yolculuk için verilen 5 saat 15 dakikanın yeterli olmadığı ve
uygun olmayan altyapının da kazayı etkileyen faktörlerden olduğu belirtilmiştir.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıkların avukatı Salih Ekizler kaza sırasında
vagonlardan savrulan parçaların kazadan sonra TCDD yetkilileri tarafından bulundukları yerlerden
alınarak yol kenarına öbeklendiğini ve delillerin karartıldığını iddia edecektir.

Pamukova Tren Kazası
Hızlandırılmış tren kazalarından biri olan Pamukova Tren Kazası nedir?



Dava, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görüldü. Davanın sonuçlanmasıyla beraber
1. makinist Fikret Karabulut 2 yıl 6 ay hapis
ve 100 YTL para cezasına, 2. makinist
Recep Sönmez 1 yıl 3 ay hapis ile 333 YTL
para cezasına çarptırılır. Tren Şefi Köksal
Coşkun ise beraat eder. Ayrıca Cumhuriyet
Savcılığının TCDD Genel Müdürü Süleyman
Karaman hakkında soruşturma açılması
talebi Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım
tarafından reddedilecektir.

Sadece iki makinistin küçük cezalar aldığı
davada, bilirkişinin yarı yarıya kusurlu
bulduğu raylarla ilgili sorumluların
soruşturulmasına izin verilmedi. Bilirkişi
raporlarıyla facianın ardında eski raylarla
yapılan hızlı tren denemesinin olduğu
ortaya çıktı.

Kazayla ilgili Sakarya 2’inci Ağır Ceza
Mahkemesi’nde kamu davası açıldı. Bilirkişi
raporunda, birinci makinist 8’de 3, ikinci
makinist 8’de 1 ve demiryolu 8’de 4 kusurlu
bulundu. 

Tüm fatura makinistlere kesilirken, baş
makinist Fikret Karabalut 5 ay, ikinci
makinist Recep Sönmez ise 3 ay tutuklu
kaldı. Ancak asıl kusurlunun kim olduğu bir
türlü tespit edilemedi.

Kazada yaşamını yitirenlerin avukatları kusurlu bulunan rayların yapımında ve kullanımında
katkısı olan asıl suçluların bulunması için suç duyurusunda bulundu. Verilen soruşturma emri
Danıştay tarafından iptal edildi. 

İkinci girişimde de mahkeme, Danıştay’ı örnek göstererek yeniden bir soruşturma yapılmasına
izin vermedi.Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ilk olarak 1 Şubat 2008’de
1. makinist Fikret Karabalut 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

İkinci makinist Recep Sönmez’e ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Tren şefi Köksal Coşkun ise
beraat etti. Dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 2. Ceza Dairesi dosyadaki tebligat eksiklikleri
nedeniyle kararı bozdu. Yerel mahkeme eksikleri giderdi ve yine aynı cezalar verildi.

Son duruşma 2 Aralık 2011’deydi. Duruşmaya TCDD avukatı katılmadı. 5 kişinin talimatla
alınması gereken ifadelerinin de alınmaması nedeniyle dava 7 Şubat 2012’ye ertelendi. Bu
tarih davanın zamanaşımı süresinin dolmasından tam iki hafta sonraydı.



Mahkeme de bu talebe uymak zorunda
kalacak.Birleşik Taşımacılık Çalışanları
Sendikası (BTS), kazanın yıldönümünde yaptığı
açıklamada TCDD’nin 4/8 oranında suçlu
bulunmasına rağmen yöneticilerin adalet önüne
çıkartılmadığını vurgulamıştır. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yaptığı
açıklamada Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD
Yönetimi'ni eleştirmiş, kazadan önce yapılan
teknik uyarıların dikkate alınmadığını
belirtmiştir.

Yıllardır uygulanan özelleştirme politikalarını
da eleştiren Koramaz, karayollarının
demiryollarına karşı kollandığını ve
demiryoluyla taşımacılığa yatırım yapılmadığını
belirtmiştir.



Kız Kulesi

Geçmişi 2500 yıl öncesine dayanan bu eşsiz yapı, İstanbul`un tarihine eş bir tarih yaşamış ve
bu kentin yaşadıklarına görgü şahitliği yapmıştır. 

Antik çağda başlayan geçmişiyle, Eski Yunan`dan Bizans İmparatorluğu’na,  Bizans`dan
Osmanlıya, tüm tarihi dönemlerde var olarak günümüze kadar gelmiştir.

İstanbullu bir Rum olan araştırmacı Evripidis’in anlattığına göre önceleri Asya sahillerinin bir
çıkıntısı olan kara parçası zamanla sahilden kopmuş ve Kızkulesi’nin üzerinde bulunduğu
adacık oluşmuştur. Kızkulesi’nin üzerinde yer aldığı kayalıktan ilk kez M.Ö. 410’da söz edilir.
Bu tarihte Atinalı komutan Alkibiades, Boğaz’a girip çıkan gemileri denetlemek ve vergi almak
amacıyla bu küçük ada üzerine bir kule inşa ettirir.

Sarayburnu'nun bulunduğu yerden, kulenin bulunduğu adaya zincir gerilir ve kule böylece
Boğaz’ın giriş ve çıkışlarını kontrol eden bir gümrük istasyonu halini alır. Bundan yıllar sonra
yani MÖ 341’de Yunan Komutan Chares, kulenin bulunduğu adacığa eşi için, mermer sütunlar
üzerine bir anıt mezar yaptırır.MS 1110’lara gelindiğinde ise bu küçük adacığın üzerindeki ilk
belirgin yapı (kule), İmparator Manuel Comnenos tarafından inşa ettirilir.

1143 – 1178 yılları arasında hükümdarlık süren İmparator Manuel, şehrin savunmasına
yardım için iki tane kule yaptırmıştır. Bunlardan birini Mangana Manastırı yakınına diğerini
ise Kızkulesi’nin bulunduğu yere inşa ettiren İmparator Manuel, hem düşman gemilerini
Boğaz’a sokmamak, hem de ticaret gemilerinin gümrük vergisi vermeden geçişine engel olmak
için, iki kule arasına zincir bağlatmıştır.

Galata Kulesi ile aşk yaşayan Kız Kulesi nedir?



Daha önceleri zaman zaman harap olan ve yeniden
onarılan Kızkulesi, İstanbul’un fethi sırasında
Venedikliler tarafından üs olarak kullanılır. 

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u kuşattığı sırada
Bizans’a yardım etmek için Venedik’ten Gabriel
Treviziano komutasında gelen bir filo burada
üslenmiştir.

Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet bu küçük kaleyi
yıktırır ve yerine taştan, etrafı mazgallarla çevrili
küçük bir kalecik yaptırır ve buraya toplar yerleştirir.
Kaleye konulan bu toplar, liman içindeki gemiler için
etkili bir silah olmuştur. Ancak kule, Osmanlı
döneminde savunma kalesi olmaktan çok bir gösteri
platformu olarak kullanılmış ve Mehterler burada top
atışları ile birlikte nevbet (bir çeşit İstiklal Marşı)
okumuşlardır. 

Bugün gördüğümüz kulenin temelleri ve alt katın
önemli kısımları Fatih devri yapısıdır. Osmanlı dönemi
boyunca Kızkulesi’nin onarılarak ya da yer yer yeniden
yapılarak yaşatıldığı bilinmektedir.

1510 yılında meydana gelen ve “küçük kıyamet” olarak
anılan depremde İstanbul’daki pek çok yapı gibi
Kızkulesi de büyük hasar görmüş, kulenin onarımı
Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleştirilmiştir. 

Çevresinin sığ olması sebebiyle 17. asırdan sonra
kuleye bir de fener konulmuştur. Bu tarihten itibaren
kule, artık bir kale değil bir deniz feneri olarak hizmet
vermeye başlamıştır. Kuledeki toplar da bu dönemde
artık korunma için değil, merasimlerde selamlama için
atılıyordu.



Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünden
sonra tahta geçmek için İstanbul’a gelen
Şehzade Selim, Üsküdar’dan geçerken,
Kızkulesi’nden atılan toplarla
selamlanmıştır.

Bundan sonra uzun süre tahta geçen her
Padişah için bu selamlama yapılarak,
Padişah’ın tahta geçişi top atışları ile halka
duyurulmuştur. 

1719 yılında fenerde yağ kandilinin rüzgâr
etkisiyle etrafı tutuşturmasından dolayı
çıkan yangın ile iç kısmı tamamen ahşap
olan kule yanmış,1725 yılında şehrin Baş
Mimarı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
tarafından kapsamlı bir onarımdan
geçirilmiştir. Bu onarım sonrası kule, kurşun
kubbeli ve fener bölümü de kagir ve camlı
olarak restore edilmiştir. Ardından 1731
yılında kulenin feneri ile top mazgalları ve
diğer yerleri yeniden onarımdan geçmiştir. 

Kızkulesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş
devrine girmesi ile tekrar savunma kalesi
olarak kullanılmaya başlar. Daha önce
eğlenceler ve kutlamalar için yapılan top
atışları, bu dönemde artık savunma amaçlı
yapılır. 

Kule, 1830-1831'de ise, kolera salgınının
şehre yayılmaması için karantina
hastanesine dönüşür. Daha sonra 1836-
1837'de görülen ve 20-30 bin kişinin öldüğü
veba salgını sırasında hastaların bir kısmı
burada kurulan hastanede tecrit edilmiştir. 

Kızkulesi’nde tesis edilen bu hastanede
uygulanan karantina ile salgının yayılması
önlenmiştir. Kızkulesi’nin Osmanlı
dönemindeki son büyük onarımı II. Mahmud
döneminde yapılmıştır. Kule’nin bugünkü
şeklini veren 1832-33 yılındaki tadilat
sonrasında, ünlü hattat Rakım'ın yazısı ile
Kızkulesi’nin kapısının üzerindeki mermere
Sultan II. Mahmut'un tuğrasını taşıyan bir
kitabe yerleştirilir.

Osmanlı-barok mimari tarzında yapılan bu
restorasyonda, kuleye dilimli kubbe ve
kubbe üzerinden yükselen bayrak direği
ilave edilir. 1857 yılında bir Fransız şirketi
tarafından Kuleye yeni bir fener
yaptırılır.İkinci dünya savaşı döneminde
Kızkulesi’nde yenileme çalışması yapılır. 

Kulenin çürüyen ahşap kısımları tamir edilir
ve bazı bölümleri yıkılarak betonarmeye
çevrilir. 1943’de yeniden büyük bir onarım
geçiren kulenin çevresine büyük kayalar
yerleştirilerek denize kayması önlenmiştir.
Bu arada kulenin oturduğu kayanın
etrafındaki rıhtımdaki ambar ve gaz
depoları kaldırılmıştır. Yapının dış duvarları
korunarak içi betonarme olarak
yenilenmiştir. 

Kızkulesi, 1959 yılında Askeriye'ye
devredilmiş ve Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı’na bağlı, Boğazın deniz ve hava
trafiğinin denetlenmesini sağlayan bir radar
istasyonu olarak kullanılmıştır.

Deniz Kuvvetleri Tesisi Mayın Gözetleme ve
Radar İstasyonu olan binadaki sarnıç,
1965’de yapılan tadilatlar sırasında üzeri
beton dökülerek kapatılmıştır. 1983 yılından
sonra kule, Denizcilik İşletmeleri'ne
bırakılmış ve 1992 yılına kadar ara istasyon
olarak kullanılmıştır.

Antik Çağ'da Arkla(küçük kale) ve
Damialis(dana yavrusu) adları ile anılan
Kule, bir ara da "Tour de Leandros"
(Leandros'un kulesi) ismi ile ün yapmış,
günümüzde ise Kızkulesi – Maiden’s Tower
ismi ile bütünleşmiştir. 1995 yılında
Kızkulesi’nin restorasyon süreci başlar. 

Binlerce yıllık gizemli bir tarihe sahip bu
özel mekan, kendine özgü kimliğine ve
geleneksel mimarisine bağlı kalarak
tamamlanan restorasyon çalışması
sonrasında 2000 yılında kapılarını ziyarete
açar.



Doğal yöntemlerle çocuk sahibi olamayan çiftlerde tüp bebek tedavisi, uzun yıllardır başarıyla
uygulanmaktadır. Bir yardımcı üreme tekniği olan tüp bebek tedavisi; sebebi belirlenemeyen
kısırlıklar, ileri yaş, kadınlarda enfeksiyon ve tüplerdeki tıkanıklıklar, erkeklerde ise sperm sayısının
azlığı ve kalitesinin düşüklüğü, obezite gibi metabolik rahatsızlıklar yüzünden çocuk sahibi
olamayan çiftlere çocuk sahibi olabilme imkanı sunar.

Günümüzde en sık tercih edilen kısırlık tedavisi olan tüp bebek tedavisi, kadın ve erkek üreme
hücrelerinin laboratuvar koşullarında bir araya getirilmesi ve döllenmiş yumurtanın anne rahmine
yerleştirilmesi ile uygulanan yapay döllenme tekniğidir. 

Kadın üreme hücresi olan yumurta ile erkek üreme hücreleri olan spermler belirli koşullar altında
toplanarak bu işlem gerçekleştirilir.

Döllenme sağlıklı bir şekilde tamamlandıktan sonra yumurtanın bölünme sürecine başlaması ve
embriyo adı verilen yapıya dönüşmesi beklendikten sonra embriyonun anne rahmine yerleştirilmesi
ve başarılı bir şekilde tutunması sonucunda gebelik süreci başlar. Bu aşamadan sonra gebeliğin
doğal yöntemlerle oluşmuş gebeliklerden herhangi bir farkı kalmaz. Tüp bebek tedavisinde
laboratuvar ortamında döllenen yumurtaların rahme yerleştirilmesinde iki farklı yöntem kullanılır.

Bunlardan ilki olan klasik tüp bebek tedavisinde yumurta hücresi ve sperm hücreleri belirli bir
ortamda yan yana bırakılarak kendi kendine döllenmesi beklenir. 

Bir diğer yöntem olan mikroenjeksiyon uygulamasında ise sperm hücreleri özel pipetler kullanılarak
direkt olarak yumurta hücresinin içerisine enjekte edilir.

Bu iki teknikten hangisinin tercih edilmesi gerektiğine çiftlerin bireysel özelliklerine göre uzman
hekimler tarafından karar verilir. Tedavi sürecinde amaç döllenme ve sağlıklı bir gebeliğin meydana
gelebilmesi için en uygun ortamın sağlanmasıdır.

Tüp Bebek
Çocuk sahibi olmanın tıbbi yolu olan Tüp Bebek nedir?



Tüp bebek tedavisinde anneden alınan yumurta
hücresi ile babanın sperm hücreleri kadın üreme
sisteminin dışında laboratuvar ortamında bir araya
getirilerek içlerinden bir spermin yumurtayı
döllemesi ile embriyo elde edilir. Bu şekilde elde
edilen embriyonun anne rahmine yerleştirilmesi
sonucunda normal yöntemlerle gebe kalamamış
kişilerde gebelik oluşturmak mümkün hale gelir. 

Yaşı 35’in altında olan ve gebe kalmasını
önleyebilecek herhangi bir hastalığı olmayan bir
kadın, 1 yıl korunmasız ve düzenli cinsel ilişkiye
girmesine rağmen gebe kalamıyorsa mutlaka
inceleme altına alınmalı ve gerekli görüldüğü
takdirde tedaviye başvurmalıdır.

Yaşı 35’in üstünde olan ya da daha önce gebe
kalmayı etkileyen herhangi bir problem yaşayan
kadınların ise 6 ay deneme yapmaları yeterlidir. Bu
süre sonunda gebelik oluşmadıysa yaşın daha fazla
ilerlememesi ve zaman kaybedilmemesi için bir an
önce gerekli tedavi prosedürüne başlanmalıdır.Tüp
bebek denemesinin genel olarak 3 kez yapılması
önerilir. 

Bu sayıdan sonraki denemelerde de gebelik oluşumu
ihtimali söz konusudur, ancak şans çok
düşüktür.Kadınlarda 45 yaşına kadar tüp bebek
tedavisi uygulanabilir. Ancak 40 yaş üst kadınlarda
hamile kalma şansının önemli ölçüde azaldığı dikkate
alınmalıdır. Bu nedenle ileri yaştaki kadınlarda tüp
bebek tedavisinde başarı oranı daha genç yaşlardaki
kadınlara göre düşüktür ve deneme sayısının
artırılması gerekebilir.Tüp bebek başarısında anne
adayının yaşı ve embriyo kalitesi gibi faktörler büyük
önem taşır. Bu nedenle başarı şansı da bu faktörlere
göre değişir. 30 yaş altı kadınlarda tüp bebek
başarısı %55-60’larda iken 40 yaş üstündeki
kadınlarda bu oran %15-20’lere düşmektedir.



Raman Dağı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda yer alan bir dağdır.Batman il sınırları
içerisinde bulunan ve Batman şehir merkezine çok yakın olan Raman Dağı'nın yüksekliği 1.288
metredir. Bu dağ çok önemli bir geçmişe ve zenginliğe sahiptir. 

Türkiye'de ilk defa burada petrol bulunmuştur. 1940 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü tarafından bu dağda petrol bulunmasıyla yörenin çehresi değişmiştir. Halen dağ
üzerinde pek çok petrol kuyusu mevcut olup, bunların çoğu aktiftir. 

Petrol rezervlerinden dolayı dağ askeri birliklerce koruma altına alınmıştır. Türkiye'de,
petrolün bulunduğu ilk dağ olan Raman'da günde 7 bin varil kaliteli petrol üretimi yapılıyor.

Batman yöresinde petrol bulunma ihtimali ilk kez Raman Dağında 1934 yılında söz konusu
olmuş ve ilk jeolojik çalışmalar da 1937 yılında yapılmıştır. Bu çalışmalar sonunda Raman Dağı
eteklerinde bulunan Zivika Alikan köyü civarında bir sondaj yapılması teklif edilmiş, ancak o
günkü ekonomik şartların yetersiz olması nedeniyle, 350 metre kotta bulunan Maymuniye
boğazında kuyu kazılmasına karar verilmiştir.

20 Nisan 1940 tarihinde 1048 metrede Türkiye’deki ilk petrole rastlanmış, Raman-1 ismi
verilen bu kuyudan günde 100 varil ile üretime geçilmiştir. Ancak bir süre sonra su
üretimindeki artış nedeniyle kuyu terk edilmiştir.

1945 yılı Şubat ayında Avusturya’dan alınan “TRAUZEL KULESİ” ile ilk defa farklı bir teknoloji
kullanılarak sondaj çalışmalarına devam edilmiş ve bu yöntemle 17.01.1946 tarihinde
Ramanda 1361 metrede yeniden petrole rastlanmıştır.

Raman Dağı
Türkiye'nin ilk petrol kuyusu Raman Dağı nedir?



Raman-8 ismi verilen bu kuyudan da
yaklaşık günde 45 varille üretime
başlanmıştır. Ancak bu kuyuda 1948
yılında yapılan asit operasyonu ile
günlük verim 450 varile yükseltilmiştir.
Günümüzde ise Raman-8 kuyusu 32
varil/gün verimle üretime devam
etmektedir.

1948-2000 yılları arasıdaki 52 yıllık
sürede T.P.A.O. nun (Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı) Batman yöresindeki
muhtelif sahalarda kazdığı kuyulardan
471 adetinde petrol bularak üretimini
sürdürmekte ve Pipe Line (boru hattı)
vasıtasıyla Batman Rafinerisine
aktarmak suretiyle Türk ekonomisine
önemli katkılar sağlamaktadır.

17 ile 20 gravitede petrolün çıkarıldığı
Raman Dağı'ndaki kuyular arasında
emektar konumdaki Raman-8'i, dönemin
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü iki kez
ziyaret etmişti.

Etrafı tel örgülerle çevrilen Raman-8'de
petrol çıkınca İsmet İnönü büyük bir
heyetle çıkarma yaptığı Raman Dağı'nda,
o dönem emeği geçen işçileri çeşitli
hediyelerle ödüllendirmişti.



1802 doğumlu Fransız yazardır. İsminin “baba”
kelimesi ile birlikte anılmasının nedeni, kendisiyle aynı
adı taşıyan ve kendisi gibi yazar olan bir oğlu
olmasından dolayıdır. Alexandre Dumas babasını dört
yaşındayken kaybetmiştir. 

Annesi oğlunun iyi bir eğitim almasını istemiş, içinde
bulunduğu maddi zorluklar nedeniyle bu konuda bir şey
yapamamıştır. Buna rağmen güçlü ve kararlı bir kişiliğe
sahip olan Alexandre kendi kendine İspanyolca
öğrenmeyi başarmış, eline geçen her türlü kitabı
okuyarak kişisel gelişimini sağlamıştır.

Dedesinin Fransız bir asil olmasına karşın,
büyükannesinin köle ve zenci olmasından ötürü, koyu
bir tene, kalın dudaklara ve kıvırcık saçlara sahip olan
Dumas yaşamı boyunca taşıdığı genler yüzünden büyük
güçlükler yaşamıştır. Alay konusu yapılmaya
çalışıldıysa da o zeki ve bilgece yanıtları ile böyle bir
şeye meydan vermemiştir. Dumas soyadı ise köle olan
büyükannesinden gelmektedir. Babası ile dedesinin
arası açılınca babası köle olan annesinin soyadını
kullanmaya başlamıştır.

Monte Kristo Kontu gibi klasiklerin yazarı Alexandre Dumas kimdir?

Alexandre Dumas

Noter kâtipliği, Orleans dükünün sekreterliği gibi işlerde çalışmıştır. İlk oyunu “”Av ve Aşk”ı”
bir arkadaşının yardımıyla Ambigu tiyatrosunda 1825 yılında sahneye koydurmayı başarmıştır.
Bunu diğer oyunları izlemiştir. 

Ona asıl ününü getiren “Monte Cristo Kontu, Üç Silahşörler” adlı eserleri olmuştur. Bu eserler
ülkemizde de çok sevilen ve en çok okunan eserleridir. General olan babasının devrim
savaşlarına ait anlattığı hikayelerden esinlenerek tarihi romanlarını oluşturmuştur. Bunun yanı
sıra pek çok makale ve gezi yazısı yazmıştır. Yazılarından önemli gelir elde etmesine rağmen
lüks yaşam tarzı ve kadınlara olan düşkünlüğü sonucunda son yıllarını yoksulluk içinde
geçirmiştir.

Çok sayıda kadınla ilişkisi olmuş ve bu ilişkilerden de gayri meşru çocukları doğmuştur. Öyle ki
kendisi ile aynı mesleği yapan ve aynı adı taşıyan oğlunu da sonradan kabul edip sahip
çıkmıştır. 1846 senesinde Paris’in dışındaki Le Port-Marly’de Château de Monte Cristo adlı
binayı yaptırmıştır. Alexandre Dumasın cömertliğinden yararlanmak isteyen dostları burayı sık
sık ziyaret etmiştir. Daha sonra ekonomik gücü zayıflayan Alexandre Dumas şatoyu satmak
zorunda kalmıştır.



Kral Louis-Philippenin bir isyanla tahttan indirilmesinin ardından, Napoléon Bonaparte başkan
seçilince Dumas, Bonaparte tarafından sevilmediğini bildiği ve alacaklılarına borçlarını
ödeyemediği için ülkesinden ayrılıp, Brüksel, Belçika’ya gitti. Oradan da Rusyaya geçti.

Rusya da iki yıl kadar kaldı ve Rusya ile ilgili bir gezi kitabı yazdı. 1861 de İtalyaya gitti. Orada
Indipendente adlı gazeteyi kurdu. İtalya hakkında da bir gezi kitabı yayınladı. 1864 de ülkesine
geri döndü.

Alexandre Dumas, babasının bir soylu olmasına ve kişisel alanda çok başarılı olmasına rağmen
büyük annesinden gelen genleri nedeniyle melez olduğu için kendisine karşı yapılan
haksızlıklarla mücadele etmek zorunda kaldı. Ama zeki bir insan olduğu için sadece sözlerle
kendisini çok güzel ifade edebilmiş, söze sözle cevap vermeyi tercih etmiştir. Verdiği cevapların
hepsi özlü söz niteliğinde değer görmüştür. 1870’de Aralık ayında ölen Dumas, Aisne ilindeki
Villers-Cotterêts’te gömüldü. 

Ölümünden sonra 2002 yılına kadar hak ettiği değeri gördüğünü söylemek doğru olmaz. 2002
de yapılan anma töreninde dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac yazarın küllerinin
birçok aydının gömüldüğü Paris’teki Panthéon anıtına getirilmesine katkıda bulundu.

Jacques Chirac konuşmasında yazardan övgüyle bahsederken ülkesinde ırkçılığın hala varlığını
koruduğunu kabul etmiştir. 

Fransa'nın yetiştirdiği en önemli yazarlardan birisi olan Alexandre Dumas, Victor Hugo ve
Émile Zola gibi büyük yazarların yanına taşınan küllerinden sonra hak ettiği değeri kazanmıştır. 

Baba Dumas döneminin en verimli yazarlarından birisi olmayı başarmış, öldüğü zaman geriye
üç yüz dolayında eser bırakmıştır. Her zaman en çok okunan yazarlar arasında yer almış ve
eserleri yaklaşık yüz dile çevrilip yayınlanmıştır.



TÜPRAŞ

Türkiye Petrol Rafinerileri veya kısaca TÜPRAŞ, 1983'te Batman, İzmir, İzmit ve Kırıkkale'deki devlete
ait 4 petrol rafinerisinin birleştirilmesiyle çatı şirket olarak kurulan ve 2006'da özelleştirilerek Koç
Holding'e devredilen anonim şirket. 

Akaryakıt ürünleri, bitüm, fuel oil, jet yakıtı, gaz yağı, LPG, motor yağı gibi petrol türevlerini üretir. 20
Mayıs 1983 tarihinde yayınlanan kamu iktisadî teşebbüsleri hakkındaki 60 sayılı KHK ile Türkiye Petrol
Kurumu (PETKUR) kuruldu. Aynı KHK ile TÜPRAŞ'ın da kurulmasına karar verildi. Böylece TÜPRAŞ,
PETKUR'un bağlı ortaklığında bir kamu iktisadî teşebbüsü olarak faaliyetine başladı.18 Haziran 1984
tarihinde yayımlanan 233 sayılı KHK ile PETKUR'nun varlığına son verildi. 

TPAO, bağlı ortaklık statüsünden yükseltilerek PETKUR'un yerini aldı. Bu sefer TÜPRAŞ, TPAO'nun
bağlı ortaklığında bir KİT olarak faaliyetini sürdürdü.TÜPRAŞ, 5 Temmuz 1990 yılında Kamu Ortaklığı
İdaresi Başkanlığı'na bağlandı ve böylece özelleştirmesi yolunda ilk adım atıldı. 28 Ekim 1983'te
yayınlanan kanunla İPRAŞ, Batman Rafinerisi, İzmir Rafinerisi ve yapımı devam etmekte olan Kırıkkale
Rafinerisinin TÜPRAŞ'a bağlanmasına karar verildi. 16 Kasım 1983'te TÜPRAŞ, TPAO'dan ayrılarak
Enerji Bakanlığı'na bağlı yarı-özel bir şirket olarak faaliyetine başladı.28 Mayıs 1991'de Tüpraş'ın ilk
halka arzı gerçekleşti ve %2,5 oranında hisseyle İMKB'de işlem görmeye başladı. 1999'da halka açıklık
oranı %3,58'e ulaştı.13 Ocak 2004'te yapılan özelleştirme ihalesini Tatneft - Zorlu Grubu 1,3 milyar
dolarla kazandı, ancak Petrol-İş Sendikası'nın açtığı iptal davası Danıştay'ca onaylandı ve satış iptal
edildi. 12 Eylül 2005'te yapılan ikinci ihalede 4,14 milyar Dolar ile en yüksek teklifi veren Koç-Shell
Grubu, ihaleyi kazandı. 26 Ocak 2006'da TÜPRAŞ yönetimi Koç-Shell ortaklığına devredildi.

Kasım 2005'te, özelleştirme tamamlanmadan önce Shell'in payının %10'dan %2'ye düşeceği açıklandı.
Koç Holding, Aralık 2013'te Shell'in geri kalan %2 hissesini de satın alarak halka kapalı kısmının tek
başına sahibi hâline geldi.

Koç firmasına devredilen ve onlar tarafından yönetilen TÜPRAŞ nedir?



Lady Diana
Galler Prensesi ünvanıyla bilinen Lady Diana Spencer kimdir?

Aristokrat bir aileden gelen Diana, 1 Temmuz
1961’de İngiltere, Norfolk Sandringham Park
House’de doğmuştur. Annesi Frances Ruth Shand
Kydd (boşanmadan önce Frances Spencer),
babası ise Edward John Spencer’dir. 

Hem anne hem de baba tarafından köklü bir
ailenin mensubu olan Diana Spencer, anne
tarafından İrlandalı ve İskoç, baba tarafındansa
İngiliz ve Amerikan atalara sahiptir.

Soyağacında 2. Charles, Anne ve Mary Boleyn,
John Egerton gibi önemli isimler olan Diana’nın
kuzenleri arasında da sevilen Hollywood yıldızı
Audrey Hepburn bulunmaktadır.

Lady Diana; Edward John Spencer’in en küçük
kızı olarak dünyaya gelmiş, 5 çocuklu Spencer
ailesinin ileride Galler Prensesi olacaktır.
Kendisinden büyük iki kız kardeşi; Sarah ve Jane
Spencer, bir tane de küçük erkek kardeşi Charles
Spencer vardır.

Diğer erkek kardeşi John Spencer ise kendisinden bir sene önce 1960’da doğup
ölmüştür.Diana 8 yaşına geldiğinde annesi babasından boşanmış ve küçük kızıyla birlikte bir
çocuğunu daha yanına alarak evi terk etmiştir.

Londra’da bir daireye taşınmış ve bir süreliğine burada çocuklarıyla birlikte yaşamıştır. Aynı
yıl Noel tatilinde çocuklar babalarının yanına gitmiş ama Edward John Spencer çocukları bir
daha annelerinin yanına göndermemiştir. 

Frances Spencer çocuklarını geri almak için yasal yollara başvurmasına rağmen bütün
çabaları sonuçsuz kalmıştır. Zira eski eşi sahip olduğu isim ile nüfuzunu kullanmıştır.1975
yılında Diana’nın büyükbabası Albert Spencer ölmüş ve babası Kont 8. Earl olmuştur.
Böylelikle Diana da Lady unvanını kazanmıştır. Yıllarca bekar kalan babası Kont olduktan 1 yıl
sonra Raine Cartland ile evlenmiş ve Spencer kardeşler üvey anne kavramıyla tanışmışlardır. 

Babası 2. evliliğini yaptığında 15 yaşında olan Diana da annesi ve babası arasında mekik
dokumaya başlamıştır. İskoçya’da yaşayan annesi ile İngiltere’deki babası arasında sürekli
gelgit yapan Diana için bu dönemler epey zor geçmiştir.



1977 yılında İsviçre’de yatılı bir okula gönderilen Diana burayı sevmemiş ve birkaç hafta
sonra evine dönmüştür.Tam da bu sırada, Diana’ya göre çok daha asi olan ablası Lady
Sarah’ın sevgilisi Prens Charles ile tanışmıştır. Ancak ikilinin ilişkisi uzun sürmemiş, Lady
Sarah ile Prens Charles arasındaki ciddi bir şey yaşanmamıştır. 2 yıl sonra 18 yaşına giren
Diana, babasının onun için aldığı daireye taşınmış ve evini okul arkadaşları Carolyn Pride,
Anne Bolton ve Virginia Pitman ile paylaşmıştır. Aynı dönem yemek ve dans kurslarına gitmiş,
ardından da Young England Kindergarten isimli hemşirelik okulunda çalışmaya
başlamıştır.Lady Diana, bu şekilde hayatını sürdürürken Prens Charles ise sevgilileri ve
çalkantılı aşk hayatıyla sürekli gündeme gelmiştir.

Kraliyet Ailesi’ne girebilmek içinse müstakbel prensesin Protestan ve soylu bir ailesinin olması
şartları aranmaktaymış. Bu özelliklere sahip olan Diana, Prens Charles için mükemmel bir eş
adayı görülmüş ve her iki aile de gençlerin evlenme fikrini onaylamıştır. Sonuçta; Prens
Charles ve Lady Diana 24 Şubat 1981’deki nişanlarının ardından 19 Temmuz 1981’de
evlenmişlerdir.Galler Prensesi olan Diana Spencer evliliğinin ilk aylarında hamile kalmış ve bu
haber herkesi sevindirmiştir. 

21 Temmuz 1982’de doğan çocuğun erkek olması ile de sevinci Kraliyet Ailesi’yle birlikte
katlanmıştır. Ancak mutluluğu kısa sürmüş çünkü eşinin eski sevgilisi Camilla Parker Bowles’a
aşık olduğu gerçeğini göz ardı edememiştir.

Prenses kendisini sevdirmek için uğraşmış ama Charles hem evliliğinden önce hem de sonra
Camilla’dan başka bir şey düşünmemiştir. Tüm bu sorunlar yüzünden bir tür yeme bozukluğu
olan bulimia hastalığına yakalanmış ama her şeye rağmen evliliğini sürdürmek için
uğraşmıştır. 

1984 yılında Prens Harry’nin doğumuyla 2. kez anne olan Diana’nın evliliğindeki sorunlar
devam etmiştir.1995 yılında gizlice bir röportaj veren Diana, yaşadıklarını anlatarak Kraliyet
Ailesi’ne yakışmayacak bir şey daha yapmıştır.



20 Kasım’da BBC One’de yayınlanan ünlü itirafname, milyonlarca kişi tarafından
izlenmiştir. Ve 1992 yılında fiilen ayrılan çift, bu olaydan 9 ay sonra 28 Ağustos
1996’da resmen boşanmıştır.

Evliliğinin son yıllarında Pakistanlı kalp cerrahı Hasnat Khan’a aşık olan Lady Diana’nın
ilişkisi Prenses boşandıktan kısa süre sonra bitmiştir. Çünkü arada kültür farklı ve
Hasnat Khan’ın boşanmış bir kadınla evlenmesini isteyemeyen ailesi vardır. 

Ayrılıktan sonra epey üzülen Lady Diana bu kez Dodi Al Fayed’le görüşmeye
başlamıştır.Tıpkı kendisi gibi boşanmış bir ailenin çocuğu olan Dodi Al Fayed ile
haftalarca sürecek bir tatile çıkmıştır. Tabii bu sırada paparazziler çiftin peşinden hiç
ayrılmamıştır. 

Sürekli manşetlerde olan Lady Diana’nın Arap Dodi Al Fayed’le birliktelik yaşaması
bütün dünyanın dikkatini çekmiştir. Diana’nın bebek beklediği ve çiftin evlilik hazırlığı
içerisinde olduğu haberi ise resmen skandal yaratmıştır. Zaten Lady Diana’nın sözüm
ona ölüm emrinin verilmesinin altında yatan en büyük nedenlerden bir tanesi çoğu
kişiye göre bu durumdur.Paparazzilerinin kovalamasından rahatsız olup Dodi Al
Fayed’in yatından ayrılan çift, Paris’e dönmeye karar vermiştir. 

31 Ağustos günü Dodi Al Fayed’in babasına ait olan Ritz Otel’den öğlen 12.30’da çıkan
çiftin arabası, sözüm ona şoförün yolu şaşırması üzerine bir tünelin girişinde kaza
yapmış. Şoför ve Dodi Al Fayed olay yerinde hayatını kaybederken, Lady Diana’nın
ölümü ise kaldırıldığı hastanede 2 saat sonra gerçekleşmiştir. 2

Cenazesi İngiltere’ye getirilen Diana için 6 gün resmi yas ilan edilmiş ve 6 Eylül
1997’de yapılan görkemli bir törenle eski Galler Prensesi son yolculuğuna
uğurlanmıştır.Her yıl anılan Lady Diana’nın mezarı Althorp Evi’ndeki gölün ortasındaki
adada bulunmaktadır.



Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen adıyla
İstanbul Sözleşmesi, kadına karşı şiddet ve aile
içi şiddet konularında temel standartları ve
devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini
belirleyen bir uluslararası insan hakları
sözleşmesidir.Sözleşme Avrupa Konseyi
tarafından desteklenmektedir ve Avrupa
Devletleri'ni hukukî olarak bağlar. 

Sözleşmenin dört temel ilkesi; kadına yönelik
her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi,
şiddet mağdurlarının korunması, suçluların
cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile
mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü
işbirliği içeren politikaların hayata
geçirilmesidir.

İstanbul Sözleşmesi
Kadın yönelik şiddet ile mücadeleyi sağlayan İstanbul Sözleşmesi nedir?

Kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve
ayrımcılık türü olarak tanımlayan, bağlayıcı
nitelikte ilk uluslararası düzenlemedir.11 Mayıs
2011'de İstanbul'da imzaya açılmış olması
nedeniyle kısaca "İstanbul Sözleşmesi" olarak
bilinir. 2014 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Temmuz 2020 itibariyle 46 ülke ve Avrupa
Birliği tarafından imzalanmış, imzacı ülkelerin
32'sinde onaylanmıştır. 12 Mart 2012'de
sözleşmeyi ilk kabul eden ülke Türkiye
olmuştur.



Ardından 2013 - 2019 yılları arasında 33 ülke (Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Belçika,
Bosna Hersek, Hırvatistan, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, Estonya, Fransa, Gürcistan,
Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Malta, Monako, Karadağ,
Hollanda, Norveç, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Portekiz, San Marino, Sırbistan,
Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre) tarafından imzalanmıştır.İmzacı ülkelerin sözleşme
kapsamında vermiş oldukları taahhütler, bağımsız uzmanlar grubu GREVIO Komitesi
tarafından izlenmektedir.

Türkiye'de son 10 yılda kadın cinayetlerinin düşüş gösterdiği tek yıl sözleşmenin imzalandığı
yıl olan 2011 yılıdır.Uluslararası hukukta kadına karşı şiddeti ya da ayrımcılığı yasaklayan pek
çok uluslararası düzenleme bulunmakla birlikte, İstanbul Sözleşmesi kapsamı ve oluşturduğu
denetim mekanizması sayesinde diğer düzenlemelerden ayrılmaktadır. Her şeyden önce
kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan ilk bağlayıcı
nitelikte uluslararası düzenlemedir. Ayrıca mağdurun haklarının korunmasına yönelik
tedbirlerin, "cinsel yönelim" ve "toplumsal cinsiyet kimliği" ne olursa olsun ayrımcılık
gözetilmeden alınmasını garanti eden ilk uluslararası sözleşme, İstanbul Sözleşmesidir.

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık
konularında o güne kadar yapılmış en kapsamlı tanımlara yer vermiştir. 

Sözleşmede "kadına yönelik şiddet", ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin,
kadınlara yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik, acı ve ıstırap veren veya verebilecek
olan, cinsiyete dayalı her türlü eylem veya bu eylemlerle tehdit etme, zorlama, keyfi olarak
özgürlükten yoksun bırakma olarak tanımlanmıştır. 

Aile içi şiddet ise aile içinde veya hanede veya mağdur faille aynı evi paylaşsa da paylaşmasa
da eski veya şimdiki eşler veya partnerler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel,
psikolojik veya ekonomik şiddet eylemi olarak tanımlanmıştır.

İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın hem bir
sonucu hem de sebebi olarak tanımlanmasını sağlamış şiddetin ortaya çıkmadan önlenmesi
faillerin cezalandırılması ve konu hakkında gerekli politikaların üretilmesi yöntemini
benimsemiştir





Küçük Prens, 1943 yılında yayımlanmış ve
yazarın dostu Leon Werth’e ithaf edilmiştir.
Tüm dünyaya yayılmıştır ve yazın dünyasının
en iyi 10 masalından biri kabul edilmektedir. 

Küçük Prens, Türkiye’de de bir dönem
ilköğretim için hazırlanan 100 Temel Eser
listesine alınmış; fakat asteroid B612’nin
şansına, dediği dedik bir Türk lider karşı
çıkanları ölüm cezasıyla tehdit ederek halkının
Avrupalılar gibi giyinmesini şart koştuğu
ifadelerinin, Atatürk’ü bir diktatör olarak
gösterdiği öne sürülerek listeden çıkarılmıştır.

Yazarın kendi çizimleriyle desteklenen
masalın, her ne kadar çocuklara hitap ettiği
düşünülse de, aslında her yaştan insana her
okunduğunda yeni bir şeyler kazandırabilecek
nitelikte kaleme alınmış başarılı bir eser
olduğu görülmektedir.

Yazar ve yazarın çocukluğunu simgeleyen Küçük Prens’in maceralarını konu edinen kitap, tüm bu
süreç içerisinde sevgi, dostluk, mutluluk gibi evrensel kavramların öğretilmesinin yanında, dil
öğretimini destekleyici nitelikte örnekleri de bünyesinde barındırmaktadır.

Küçük Prens’te sevgi anlayışı, verilen emekle ilişkilidir. Sevilene verilen emeğin, sevene külfet
olmaktansa zevk vereceğine vurgu yapılır. Bu durum en çok Küçük Prens ve çiçeği arasında
yaşananlarda ön plana çıkmaktadır. 

Çiçeğin bütün kaprislerine katlanan Küçük Prens onun isteklerini yerine getirmekten keyif alır.
Her yerde onu düşünür ve onun mutluluğu için bir şeyler yapmaya çabalar.

En sonunda çiçeğine kavuşabilmek için ölümü bile tercih edecektir ki bu da karşılık beklemeksizin
beslenen sevgi için sarf edilen en büyük emektir. Kendi çiçeğinin tek olduğunu düşünen Küçük
Prens dünyaya gelip binlerce gülün olduğu bir bahçeyle karılaşınca derin bir yıkıma uğrar.

Çiçeği ona tek ve özel olduğunu söylemiştir fakat kendi çiçeğinin aynısında binlerce vardır.
Çiçeğinin yalancı olduğuna kanaat getiren Küçük Prens, sevdiğinin kendisine yaşattığı hayal
kırıklığı sonucu ağlamaya başlar.

Küçük Prens
Dünyanın en çok satan kitaplarından biri olan Küçük Prens nedir?



Fakat daha sonra karılaşacağı tilki ona güzel bir ders
verecektir. Küçük Prens’ten kendini evcilleştirmesini
isteyen tilki ancak bu şekilde aralarında bir dostluk
oluşacağını söyler. Burada sabır ve emek sürecine ciddi bir
vurgu vardır. 

Harcanan emek sonrasında evcilleşen tilki, Küçük Prens
için artık binlerce tilkiden çok farklıdır ve tektir.Kitapta,
ön yargının sevgi karşısındaki rolüne de değinilmektedir.
İnsanların yılan, tilki gibi hayvanlara karşı duydukları
sevgisizlikten bihaber olan Küçük Prens tilki ve yılana
önyargıyla yaklaşmamış, böylelikle aralarındaki sağlam
dostluğun gelişebilmesine fırsat tanımıştır.Yazarın
ilhamını kendi başından geçen olaylardan aldığı düşünülür. 

Bir pilot olan Exupéry, 1935 yılında bir hız rekorunu
denerken, Sahra Çölü’nün ortasına düşmüştü. Ayrıca
karısı Consuelo’nun Küçük Prens gibi bitmek bilmeyen
arzuları ve korunma arzusu olduğu, Küçük Prens’in
gezegeni gibi volkanlarla dolu El Salvador’da yaşamıştı.

Hikâye ilk defa 6 Nisan 1943’te hem Fransızca hem
İngilizce olarak yayımlandı. Günümüzde 210 ayrı dil ve
lehçeye çevrildi.16- Türkçe'de 15 farklı dilde çevirisi
bulunur. Sumru Ağıryürüyen, Fatih Erdoğan, Selim İleri,
Azra Erhat, Nihal Yeğinobalı, Tomris Uyar ve Cemal
Süreya eseri Türkçeye çevirenler arasındadır.Küçük Prens
opera, tiyatro ve şarkılara ilham vermiş, 12 kez sinemaya
uyarlanmıştır. Küçük Prens ve Exupéry'nin resmi
Fransa'da, 50 franklık banknotların üzerine basılmıştır.
Banknotların üzerine gözle görülemeyecek küçüklükte
yazılmış alıntılar işlenmişti.Küçük Prens telifli olarak
Türkiye'de sadece Mavibulut Yayıncılık tarafından
basılmıştır. 

2015 Ocak ayı itibarı ile telifinin serbest kalması ile
birlikte 204 yayınevi tarafından basılmıştır.2003 yılında
Ayın "45 Eugenia" gök taşına "Küçük Prens" ismi
verilmiştir.
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