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Cinayetinin ardından kafalarda birçok soru işareti bırakan Tahir Elçi kimdir?

Tahir Elçi

Tahir Elçi, Kürt asıllı Türk hukukçu, aktivist.
Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın
Sur ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını
kaybettiğinde Diyarbakır Baro Başkanlığı
görevini sürdürmekteydi. 1966 yılında
Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğdu. 

İlk, orta ve lise öğrenimini Cizre'de
tamamladı. Elçi, 1991 yılında Dicle
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun
oldu.1992 yılından itibaren Diyarbakır'da
serbest avukatlık yapan Elçi, 1998-2006
arasında Diyarbakır Barosu’nda yönetici
olarak görev yapmıştır. Bu süre zarfında
Almanya’da bulunan Avrupa Hukuku
Akademisi'nde uluslararası ceza hukuku ve
ceza yargılaması eğitimi görmüş, birçok
ulusal ve uluslararası konferansa konuşmacı
olarak katılmıştır. Ayrıca 1998 yılından bu
yana staj eğitimi ve meslek içi eğitimlerde
ceza ve insan hakları hukuku alanında
seminerler vermiştir.Kasım 2012'de
Diyarbakır Barosu Başkanı seçilen Elçi, 2014
yılı olağan genel kurulunda yeniden Baro
Başkanlığına seçildi. 

Aynı zamanda İnsan Hakları Derneği üyesi
olan Tahir Elçi, ayrıca Türkiye Barolar Birliği
(TBB) İnsan Hakları Merkezi Bilim Danışma
Kurulu ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı
(TİHV) Kurucular Kurulu üyeliği görevlerini
de yürütmekteydi.

Elçi, 14 Ekim 2015 tarihinde CNN Türk
kanalında Ahmet Hakan'ın hazırlayıp
sunduğu Tarafsız Bölge programında "PKK,
terör örgütü değildir. Silahlı, siyasal bir
harekettir." demesi nedeniyle 20 Kasım günü
Diyarbakır'da gözaltına alınarak İstanbul'a
getirilmiştir.

Elçi, savcılığın tutuklanması talebiyle
mahkemeye sevk etmesine karşın Bakırköy 2.
Ağır Ceza Mahkemesi’nce adli kontrol
şartıyla serbest bırakılmıştır. Ayrıca Elçi
hakkında, “terör örgütü propagandası”
iddiasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezası
istemiyle iddianame hazırlanmış ve
yurtdışına çıkış yasağı konulmuştu. Bu
açıklamanın ardından CNN Türk kanalına
700 bin lira para cezası kesildi. Türkan Elçi
ile evli olan Tahir Elçi, Nazenin ve Arin adlı
iki çocuk sahibiydi. Elçi, eski Bayındırlık
Bakanlarından Şerafettin Elçi'nin de
akrabasıdır. Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaptığı basın
açıklaması sonrasında, açıklamanın yapıldığı
sokakta açılan ateş sonucu başına isabet
eden bir kurşun sebebiyle yaşamını
yitirmiştir. 

Ölümü dünya basınında geniş yer bulan
Elçi'nin yaşamını yitirmesinden sonra birçok
şehirde protesto gösterileri olmuş, bu
gösterilerde zaman zaman polis ile
göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştır.



Kölelik, bir insanın başka birinin malı ve mülkü olması anlamına gelir. Başka bir kişinin malı ve
mülkü olan kişiye, köle/memluk ve kul/abd; köle sahibine ise efendi/mevla denir. Bazı
durumlarda uşak ve hizmetçi de köle anlamına gelir. Kadın kölelere cariye denir.

Çok eski tarihlerden beri savaşta esir düşenler, ağır suç işleyenler, borcunu ödeyemeyenler,
korsanlar tarafından kaçırılanlar köle kabul edilir, köle pazarlarında satılırdı.Kölelerin
çocukları da köle olurdu.

Ziraat ve ticaretle uğraşan bütün toplumlarda köleliğin çeşitli şekillerine rastlanmaktadır.
Mezopotamya’da, eski Mısır’da Yunan’da, Roma’da, İslam öncesi İran, Orta Asya ve
Anadolu’da yaşayan kavimlerde kölelik son derece doğal sosyal bir olgu olarak kabul edilir,
bunun meşruiyeti bile tartışılmazdı.

Çok eski tarihlerden beri savaşta esir düşenler, ağır suç işleyenler, borcunu ödeyemeyenler,
korsanlar tarafından kaçırılanlar köle kabul edilir, köle pazarlarında satılırdı.Erkek kölelerin
çocukları da köle olur.

Cariyelerin efendilerinden oğulları Yahudi ve Arap toplumları gibi bazı toplumlarda köle kabul
edilmemişlerdir. Ziraat ve ticaretle uğraşan bütün toplumlarda köleliğin çeşitli şekillerine
rastlanmaktadır. Mezopotamya’da, eski Mısır’da Yunan’da, Roma’da, İslam öncesi İran, Orta
Asya ve Anadolu’da yaşayan kavimlerde kölelik son derece doğal sosyal bir olgu olarak kabul
edilirdi.Köleliğin insani ve ahlaki bir kurum olmadığı aydınlanma çağında ilk olarak
seslendirilmeye başlanmıştır.

Bir dönemin ve belki de günümüzün sömürüsü Kölelik nedir?

Kölelik



İlk kanunlar İngiltere’de ve ABD’de 19.
yüzyılın ilk çeyreğinde, 1807 yılında
çıkarılmış, daha sonra diğer Avrupa
devletleri onları izlemişti. Avrupa'da
İngiltere'den sonra köleliği ilk kaldıran
Osmanlı İmparatorluğu'dur. 

Osmanlı'da kölelik , Sultan Abdülmecid
döneminde 1847 ’de bir fermanla
yasaklanmıştır.Ancak,tarihte esirlerin ve
kölelerin en mutlu olduğu ülke Osmanlı
topraklarıydı. Çünkü Osmanlı
topraklarında kölelere insan gibi
davranılıyordu. 

Baron de Tott şöyle demiştir: "İtiraf
etmeliyiz ki , kölelerine ve cariyelerine
kötü davranan Avrupalılardır. Bunun
sebebi de: doğuluların köle satın almak
için para biriktirmeleri, Avrupalıların ise
para biriktirmek için köle satın
almalarıdır."

1926’da Milletler Cemiyeti bütün dünyada
köleliği yasaklamış, daha sonra Birleşmiş
Milletler de bu hükmü teyit etmiştir.





Down Sendromu
Anne karnında tespit edilebilen Down Sendromu nedir?

Down sendromu, genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. En basit anlatımı ile sıradan
bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu bireylerde bu sayı üç
adet 21. kromozom olması nedeniyle 47 olmaktadır. 

Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Hücre
bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom yer
alması ile meydana gelir.

Down sendromuna sebep olduğu bilinen tek etmen hamilelik yaşıdır, 35 yaşüstü hamileliklerde
risk artar. Ancak genel olarak genç kadınlar daha fazla bebek sahibi olduğundan Down
sendromlu çocukların %75-80'i genç annelerin bebekleridir.

Ülke, milliyet, sosyo-ekonomik statü farkı yoktur. Ortalama her 800 doğumda bir görülür.
Tüm dünyada 6 milyon civarında Down sendromlu birey yaşamaktadır. Türkiye'de tam bir veri
yok ama yaklaşık 70.000 Down sendromlu kişi olduğu tahmin ediliyor.

Hafif veya orta seviye zihinsel ve fiziksel gelişim geriliğine sebep olur.İnsan vücudunu
oluşturan kromozomların 23 tanesi anneden, 23 tanesi ise babadan gelmektedir. Down
sendromunda  21. kromozom 2 değil 3 adet olmaktadır (Bu sebepten dolayı Down sendromu
Trisomy 21 diye de bilinmektedir). Bunun sonucu olarak toplam kromozom sayısı 46 değil 47
olmaktadır.



3 tip Down sendromu vardır.

1-Trisomy 21: Down sendromlu nüfusunun %90-%95'ini oluşturan standart tiptir. Bu tipte
fazladan bir adet 21. kromozom yumurta veya sperm hücresinden gelmekte veya döllenmenin
daha ilk aşamalarındaki bir noktada yanlış bölünme nedeniyle (yani kromozomlar bölünürken
birbirine yapışık kalması ve bu yapışıklığın bir taraftan 2 diğer taraftan da 1 kromozom
gelmesine yol açması nedeniyle) yeni hücreler 3'er adet kromozom ile toplam 47 kromozom
olarak oluşurlar.

2- Translokasyon: Down sendromlu nüfusunun %3-%5'ini oluşturan tiptir. Bu tipte 21.
kromozomun bir parçası koparak başka bir kromozoma (örn. 14.kromozom gibi)
yapışmaktadır. Birey adet olarak 46 kromozoma sahiptir ama genetik bilgi olarak 47
kromozom bilgisi vardır. Burada da 21.kromozom 3 adet olduğundan birey standart tipteki
aynı özellikleri gösterir. Down sendromunun diğer tipleri kalıtımsal değildir. Yalnız
translokasyon tipte ebeveynlerden bir tanesinin taşıyıcı olması durumunda Down sendromu
kalıtımsal olmaktadır. Bu oran %33'dür. Eğer taşıyıcı anne ise translokasyon Down sendromlu
çocuk doğurma olasılığı %20, taşıyıcı baba ise %5-%2 arasındadır. Translokasyon tipte ileriki
doğumlardaki risklerin bilinmesi açısından genetik danışmanlık daha önemli olmaktadır.

3- Mozaik: Down sendromlu nüfusunun %2-%5'ini oluşturan tiptir: Bu tipte bazı hücreler 46
kromozom taşırken bazıları 47 kromozom taşımaktadır. Yanlış bölünme döllenmenin ileri
aşamalarında gerçekleştiğinde bir hat 46 kromozom diğer hat ise 47 kromozom olarak devam
eder ve mozaik bir yapı oluşturur. Down sendromlularda görülen bazı fiziksel özellikler çekik
küçük gözler, basık burun, kısa parmaklar, kıvrık serçe parmak, kalın ense, avuç içindeki tek
çizgi, ayak baş parmağının diğer parmaklardan daha açık olmasıdır. Bu özelliklerin hepsi veya
birkaçı görülebilir.



Down sendromlu bebekler istisnalar olmakla beraber yaşıtlarından daha yavaş büyürler.
Zihinsel gelişimleri geriden gelmektedir. Bu gerilik yaş büyüdükçe daha belirgin olarak
gözükmekte, ancak uygun eğitim programları ile Down sendromlu çocuklar pek çok başarıya
imza atmakta ve toplum hayatı içinde anlamlı hayatlar kurabilmektedirler. Burada düzenli ve
disiplinli bir eğitim programı ve bol tekrar en önemli faktördür.

Down sendromlu bireyler genel olarak yaşıtlarından daha kısa boylu olurlar ve
metabolizmalarının yavaş çalışması nedeni ile doğru beslenme alışkanlığı edinmezlerse ileri
yaşlarda kilo problemi yaşayabilirler.

Farklı derecelerde olmak üzere kas gevşekliği (Hipotoni) nedeni ile fizyoterapi desteğine
ihtiyaç duyarlar. Bebeğiniz doğar doğmaz biz fizyoterapist ile görüşerek bilgi almanız ve
ileriye dönük bir destek programı hazırlamız çok önemlidir. 

Hipotoninin az veya fazla olmasına göre bazı bebekler uzun süre başlarını bile tutmakta
zorlanabilirler ancak fizyoterapi desteği ile gelişim basamaklarını kendi hızlarında
tamamlar.Down sendromlu bireyler bazı rahatsızlıklara daha yatkın olabilmektedirler. Bu
yüzden sağlık kontrollerinin aksatılmadan ve zamanında yapılması, doğru sağlık
danışmanlığının alınması hayati önem taşımaktadır. Lütfen Sağlık Kontrol Listesine
bakınız.Her çocuk gibi Down sendromlu çocuklar da farklı zeka seviyesine, yetenek ve kişiliğe
sahiptirler. Burada kilit nokta çocuğunuzun kapasitesini maksimum düzeyde kullanabilmesi
için zamanında ve doğru desteği alabilmesidir.

Erken eğitim programları, fizyoterapi, dil terapisi, alternatif terapiler, oyun grupları gibi
seçenekler aileler tarafından iyice değerlendirilmeli ve doğru kaynaklara ulaşılarak karar
verilmelidir. Eskiden okuyamaz bile denilen bu bireyler artık lise, hatta üniversite
bitirebilmekte, ikinci bir dil öğrenebilmekte, çalışabilmekte, bağımsız veya yarı bağımsız
hayatlar sürebilmektedirler. Bu yüzden hayallerimize sınır koymamalıyız. Bir yandan
hayallerimiz sınırsız da olsa çocuğumuzu doğru değerlendirerek ayakları yere basan, gerçekçi
gelecek planları yapmanın onun mutluluğunun anahtarı olduğunu da unutmamalıyız.Zihinsel
engelli olmak duygusal engelli olmak demek değildir.



Down sendromlu bebekler her şeyden
önce bebeklerdir. Beslenme, temizlenme,
sevilme ihtiyacı duyan, acıkınca, sıkılınca
ağlayan, kızan, küsen, gülen, geceleri sizi
uyutmayan bebekler olacak. 

Down sendromlu gençler de cinsel
kimlikleri bulunan, ergenlik bunalımı
yaşayan, aşık olan, kalbi kırılan, kardeşi
ile kavga eden, kapıları vurup bangır
bangır müzik dinleyen, gülen, dans eden
gençlerdir. Bizler gibi onlar da tüm
duyguları yaşarlar.



Hipokrat

Hipokrat, Milattan önce yaşamış olan tıbbın babası olarak anılan hekimdir.Hipokrat, MÖ 460
yılında Yunanistan‘da Kos adasında hekim Heraklides’in oğlu olarak doğmuştur. Babası da bir
hekim olan Hipokrat, babası tarafından yetiştirilerek birçok yerde hekimlik yapmıştır.

Yaşadığı dönem sanatçı ve entellektüellerin ilk kez gerçeği aradıkları zamanlar olan Yunan
döneminin altın çağıdır.Yaşadığı hastalıkların olağanüstü güçlerden ve tanrıların gazabından
kaynaklandığına inanmamış, her hastalığının fiziksel ve gerçekçi bir açıklaması olduğunu
düşünmüştür. Çalışmalarını gözlemler üzerine oturtmuş, tıbbı bilim ve sanat haline
getirmiştir.

Hipokrat yaşamının önemli bir bölümünü gezginci olarak geçirmiş, eski Yunanistan‘ı
dolaşarak, pek çok hastaları tedavi etmiş ve çok sayıda öğrencilere tıp dersleri vermiştir.6-
Kimi yayınlarda, yaşamın erken döneminde Mısır’a gittiği ve Mısırlı bilgin Imhotep (M.Ö. 2980
– 2950)’e atfedilen tıp eserlerini incelediği belirtilmektedir.

Hipokrat, uzun yıllar Atina‘da yaşamış, Tesalya’ya, Makedonya’ya, Anadolu’ya geziler yapmış
Makedonya hükümdarı Percidas’ı tedavi etmiştir. Ünlü İran’a değin yayılmış olup, çağdaşı
olan Pers hükümdarı Serhas, O’nu zengin armağanlar vaat etmek suretiyle iran’a davet ettiği
halde, Hipokrat daveti, ülkesinde kalmak için kabul etmemiştir.

Hipokrat Trakya’da bulunduğu sırada, çevresindekilerin deli olduğunu sandığı, ünlü Grek
filozofu Demokritos‘u Abdera’da tanımış ve onun bir deli değil aksine büyük bir düşünür
olduğunu söylemiştir. Hipokrat birçok yerleri gezdikten sonra, Cos adasında, eski dünyanın
usa en çok dayanan (rational) kurumu olan Tıp okulunu kurmuştur ki bu olay, O’nu günümüz
tıbbının babası olarak saymamızın gerçek nedenidir.

Tıbbın Atası
Hipokrat kimdir?



Hipokrat’a göre tıbbın ilk kuralı “Primum non nocere” (Önce zarar verme!) ilkesidir. Onun
zamanında yaşamış olan filozof Eflatun “Protagoras” adlı yapıtında Hipokrat’tan “Koslu
Asklepiades” olarak bahsetmektedir.

Eflatun, Protagoras isimli yapıtından ayrı olarak Phaedrus isimli diyalogunda da O’nu saygıyla
anmıştır.Aristotales‘in öğrencilerinden Menon tarafından yazılan kitapta Hipokrat’ın
hastalıkların nedeni konusundaki görüşlerine özel bir yer verir.

Menon’a göre Hipokrat’ın temel hastalık kuramı; yanlış beslenme sonucunda sindirilemeyen
bazı artıkların buhar çıkardığı, bu buharların vücuttan atılamayarak hastalıklara yol açtığı
şeklindedir.

Hipokrat’a göre tıbbın ilk kuralı “Primum non
nocere” (Önce zarar verme!) ilkesidir. Onun
zamanında yaşamış olan filozof Eflatun
“Protagoras” adlı yapıtında Hipokrat’tan
“Koslu Asklepiades” olarak bahsetmektedir.

Eflatun, Protagoras isimli yapıtından ayrı
olarak Phaedrus isimli diyalogunda da O’nu
saygıyla anmıştır.Aristotales‘in
öğrencilerinden Menon tarafından yazılan
kitapta Hipokrat’ın hastalıkların nedeni
konusundaki görüşlerine özel bir yer verir.

Menon’a göre Hipokrat’ın temel hastalık
kuramı; yanlış beslenme sonucunda
sindirilemeyen bazı artıkların buhar çıkardığı,
bu buharların vücuttan atılamayarak
hastalıklara yol açtığı şeklindedir.

Sanatını icra etmek üzere tüm Yunanistan’ı
dolaşmış, Kos adasında bir tıp okulu kurup
düşüncelerini öğretmiştir. Öğretisi genelde
etik (ahlaki değerler) ağırlıklıdır. Bu etik boyut,
Hipokrat andında da açıkça görülmektedir.

Bilimsel tıbbın kurucusu olan büyük hekim milattan önce 377 yıra kitap haline getirilmiş ve
18.yüzyıla kadar tıpta klasik kitap olarak 20 asırdan uzun bir süre kullanılmıştır.Hipokrat‘ın
çağında hekimler “Asklepiadlar” adı verilen loncalarda toplanırdı. 

Hekimlik babadan oğula geçerdi. Genç hekimler loncaya alınırken günümüzde de geçerli olan
fakat bazı değişikliklerin yer aldığı ünlü “Hipokrat Yemini” ederlerdi.

Eski Hipokrat Yemini’nde tıp tanrısı olarak kabul edilen Asklepios adına yemin edilirken, yeni
yeminde kutsal inançlar üzerine yemin edilmektedir.



2400 yıldan beri mesleğe adım atan tüm hekimlerin değişik şekillerini okuduğu Hipokrat
Yemini; sanılanın aksine Hipokrat’ın bizzat kendisi tarafından değil, büyük olasılıkla oğlu veya
öğrencilerinden biri tarafından milattan önce 5. yüzyılda yazıya dökülmüştür. 

Hipokrat yemini tıbbi etik ile ilgili bilinen en eski metinidir ve prensipleri değişikliğe uğramış
olsa bile zaman, yer, sosyal düzen ve dinlerden bağımsızdır.Hipokrat’ın ilk kuralı; hekimin
gerek düşünceleri gerekse seçtiği tedavi ile “hastaya zarar vermemesi”dir. 

Hipokrat yemini hekimlik sanatının önemli sembollerinden birisidir.Hippokrat andı herhangi
bir bağlayıcılığı ve yasal yaptırımı olmamasına rağmen metin hekimlik tarihi ve yasaları
açısından önem taşımaktadır. Hipokrat, yaklaşık olarak MÖ 377 yılında Yunanistan‘ın Larissa
şehrinde 83 yaşında ölmüştür.Hipokrat’ın iki oğlu vardı; onlara hekimliği Hipokrat öğretmiştir.
Oğullarının adları Thessalus ve Dracon idi. Bir kızı vardı ve damadı ünlü bir hekim olan Polybe
idi.

Kızlar o çağda hekim olamıyorlardı. Birçok erkek torunları O’nun adını (Hipokrat III, Hipokrat
IV ve nihayet Hipokrat VII) aldılar ve hepsi de O’nun okulunda hekim oldular.Tıpta yemin
denilince ilk akla gelen “Hipokrat Yemini”dir.

Hipokrat yaklaşık 2500 yıl önce tıbbın özellik arz eden bir san’at olduğu fikrini benimseyerek,
bu sairleştirmek ve san’atın kutsallığını ifade edebilmek amacı ile böyle bir metni gelecek
kuşak hekimlere miras bırakmıştır.

Hipokrat bazı hastalıkları ilk kez tanımlamıştır “Çomak Parmak” adlı hastalığa “Hipokratik
parmaklar” denilmektedir. Çünkü ilk kez Hipokrat bu hastalığın tanımını yapmıştır. Diğer
tanımladığı hastalıklar ise; “akciğer kanseri”, “akciğer hastalığı”, “siyanotik kalp
hastalığı”dır.



Adana İlinin tarihi ilk çağlara (M.Ö. 3000) yıllarına kadar uzanmaktadır. Adana´nın Seyhan
Nehri kıyısına bir konak yeri olarak kurulduğu tahmin edilmektedir.

Adana´ya ait en eski yazılı kayıtlara ilk defa, Anadolu´nun en köklü medeniyetlerinden olan
Hititlerin Kava Kitabelerinde rastlanmaktadır. Bu kabilelerdeki bir yazıtta Adana ve
çevresinden URU ADANIA (Adana Beldesi) olarak bahsedilmektedir.

Yöreye M.Ö. yaşayan kavimlere DANUNA ismi verildiği kayıtlarda mevcuttur.Bir efsaneye
göre gök tanrısı Uranüs´ün Adanus ve Sarus adında iki oğlu Adana civarına savaşarak
gelmişler, Adanus adını kendi kurdukları şehre vermiştir. Seyhan Nehri de Sarus adını
almıştır.

Adana
Güneş ile yaşadıkları münakaşasının yanı sıra lezzetli

yemekleriyle bilinen Adana nedir?

Hitit etkisinde kalan Fenikeliler, tarım ve bitki tanrılarının ismi olan ADONİS´i bereketli
topraklarından dolayı Adana´ya isim olarak vermiştir.

M.S. 7. y.y.´dan itibaren İslam ordularının bölgeye gelişi ile birlikte Arap tarihçileri Adana
isminin eski peygamberlerden Yasef´in torunu EZENE´den geldiği fikrini ortaya
atmışlardır.Türkler Torosları aşıp güneye indiklerinde buraya Çukurova adını vermişlerdir.



Çukurova´nın tarihteki adı KİLİKYA´dır.
Kilikya adını kireç yataklarından
almıştır.Sümerlerden kalma "Gılgamış
Destanı"ndan itibaren sayısız kaynaklarda
sayısız olaylarla açıklanmaya çalışan yöre
adı çok renkli bir gelişim takip etmiştir.

Adana için kullanılan isimlerin karışıklıklara
sebep olması nedeniyle 1878 yılında
Osmanlılar Döneminde yayınlanan bir
fermanla yöre adının ADANA olarak
yazılmasına karar verilmiştir.Adana
tarihinde ilk çağlara ait bilgiler azdır.

Arkeolojik kazılarda elde edilen bilgilere göre
yörede en az on değişik medeniyet ve yine en
az on sekiz devlet, beylik, krallık gibi çeşitli
siyasi kuruluşların hüküm sürdüğü
belgelenmiştir. Bunun sebebi bölgenin
konumu ve tabi zenginliklere sahip olmasıdır.

Eski çağlarda Adana Bölgesini egemenlikleri
altında bulunduran gruplar şunlardır;Luvi
Krallığı (M.Ö.1900), Arzava Krallığı
(M.Ö.1500), Hitit Krallığı (M.Ö.1900-1200),
Kue Krallığı (1190-713), Asur Krallığı
(M.Ö.713-663), Kilikya Krallığı (M.Ö.663-
612), Pers Satraplığı (M.Ö.612-333),
Helenistik Dönem(M.Ö.333-323), Selökidler
(M.Ö.312-133), Korsanlar Dönemi (M.Ö.178-
112), Romalılar Dönemi (M.Ö.112-
M.S.395).M.Ö. 1.Y.Y´da Pampe tarafından
Roma İmparatorluğuna bağlanmıştır.

Roma İmparatorluğu M.S.395´de ikiye
ayrılınca Çukurova,Doğu Roma´nın(Bizans)
payına düşmüştür.M.S.638 yılında Emeviler
zamanında Çukurova fethedilmiş, Abbasiler
Döneminde buraya yerleşilmiştir.M.S.1083
yılında Çukurova Anadolu Selçuklu Devleti
´ne katılmıştır.

Haçlı Seferleri sırasında Ermenilerin eline
geçen Çukurova bir süre sonra yeniden
Konya Selçukluları tarafından
alınmıştır.Anadolu´daki Moğol istilası
Anadolu Selçuklu Devleti´ni zayıflatmış ve
beylikler dönemi başlamıştır.



Bu dönemde Çukurova´da kurulan Beylik Ramazanoğulları olmuştur. (1377-1516) Mısır
seferine giden Yavuz Sultan Selim, Beyliği Osmanlı Devletine katılmıştır. 

Ramazanoğulları 1516´da Osmanlı Eyaleti olmasına rağmen 1608 yılına kadar içişlerinde
serbest bir beylik olarak devam etmiş, Pir Mansur´un kendi isteği ile idareyi bırakması sonucu
Osmanlı Devletine tam bağlı bir eyalet haline gelmiştir.

Adana bir ara devlete baş kaldıran Mısırlı Mehmet Ali Paşanın oğlu İbrahim Paşa tarafından
işgal edilip, Mısır´a bağlanmıştır. 1840 yılında Londra Antlaşması ile yeniden Osmanlı
Devletine geçmiştir.

1840 yılından sonra merkezi idaredeki bozukluklar ve ağır vergiler yüzünden aşiretler merkezi
idareye karşı isyanlar çıkarmıştır. Bu durum 1865 yılına kadar sürmüştür. Sonuçta aşiret
reisleri beylik unvanıyla başka yerlere yollanmış, göçebe durumları gurupları zorla yerleşik
hayata geçirilmiştir. 1867 yılında idari teşkilat kurularak Adana İli haline getirilmiştir. XIX. yy
´daki gergin ve huzursuz siyasi ortam Adana´yı da etkilemiştir.

XX. yy´da Osmanlı Devletinde büyük değişiklikler başlamıştır. 1908 yılında girmiş, Ermeni,
Hınçak ve Taşnak komitelerinin gayreti ile Adana´da büyük bir baskın ve kaçış yaşanmıştır.
Ermeni isyanı ile Avrupa Devletlerinin işe karışmaları ile zemin hazırlanmıştır.

Tüm bu olaylar sürerken I.Dünya savaşına (1914-1918) girilmiş ve 30 Ekim 1918´de Mondros
Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.Antlaşmaya takiben 24 Aralık 1918´de Adana Fransız
işgaline ermeni terörüne sahne olmuştur. Fransızlardan destek alan Ermeniler, Türk halkına
büyük eziyetler yapmıştır. Adana halkının bir bölümü silahlanıp dağlara çekilmiş, bir bölümü
de şehir içinde çete harbine başlamıştır.



Mustafa Kemal 1919´da Samsun´a çıkıp Sivas Kongresinde alınan kararlar uyarınca birlik
çağrısı yapmıştır. Çukurovalı mahalli kuvvetler Mustafa Kemal´in çağrısına uyarak Milli
Kurtuluş Cephesine katılmış, Pozantı´da kurulan Milli Cephede önemli başarılar kazanmıştır. 

Fransızlar işgal ettikleri yerlerde fazla tutunamamıştır. 7 Mart 1920 de Kadirli, 31 Mart 1920
´de Karaisalı, 2 Haziran 1920´de Kozan, 18 Ekim 1920´de Saimbeyli işgalden kurtarılmıştır.
Güney cephesinde kazanılan başarılar sonucu Fransızlarla Ankara´da anlaşma imzalanmıştır.
Bu Türklerin ilk siyasi başarısıdır. Düşmanlar 4 Ocak 1922´de Adana´yı boşaltmıştır. 5 Ocak
1922 sabahı İli Camii ile Büyük Saat Kulesi arasına Türk Bayrağı çekilmiş ve bu tarih kurtuluş
günü olarak kutlanmıştır. Adana 1867 yılında İl haline getirilmiştir. 

1871 yılında Adana Belediyesi kurulmuştur. Sınırları bugünkü Tepebağ Mahallesini içine alan
dar bir alanı kapsamaktadır. Adana Belediyesi 5 Haziran 1986 tarihinde çıkarılan yasa ile
Büyükşehir Belediyesi statüsüne girmiştir. 
Seyhan ve Yüreğir adlarıyla 
iki ayrı ilçe kurulmuştur.



Bizi Takip Edin!
.



AMERİKA'NIN EN GÜVENİLİRİ O!

OŞEYDERGİ

The Wash�ngton Post, Amer�ka B�rleş�k Devletler�'n�n başkent�
Wash�ngton'un en büyük ve en esk� gazetes�d�r. Yayın d�l�
İng�l�zce olan gazete, broadsheet formatında yayımlanmaktadır.

Gazete St�lson Hutch�ns tarafından 1877 yılında kurulmuştur.
Sah�b� The Wash�ngton Post Company'd�r. The Wash�ngton Post
özell�kle Watergate skandalı sırasında ünlenm�şt�r.

Pol�t�k konularda ağırlığı olan gazeten�n başkent�n yanı sıra
Maryland ve V�rg�n�a vers�yonlarının da günlük basımları
yapılmaktadır. Aynı zamanda İnternet üzer�nden gazeten�n d�j�tal
sürümü yayınını sürdürmekted�r.

Hafta �ç� baskılarda, �lk sayfa, ulusal ve uluslararası haberler, �ş
dünyası, s�yaset ve makaleler �le görüşler� �çermekted�r. Devam
eden sayfalar yerel haber, spor, st�l, pop kültürü, pol�t�ka, güzel
sanatlar ve sahne sanatları, s�nema, moda ve ded�kodu üzer�ne
bölümler� �çer�r. Son olarak gazetede �lanlar bölümüne de yer
ver�lmekted�r. Hafta sonu baskısında Style & Arts, Travel,
Com�cs, TV Week, ve the Wash�ngton Post Magaz�ne ekler�
bulunur.

Wash�ngton Post'un ABD dışında büroları da bulunmaktadır.
Bürolar Bağdat, Pek�n, Berl�n, Bogota, İslamabad, Jerusalem,
Johannesburg, Kab�l, Londra, Mex�co, Moskova, Na�rob� Yen�
Delh�, Par�s ve Tokyo'da bulunmaktadır.

2014'te, Amer�ka B�rleş�k Devletler�'n�n elektron�k casusluk
faal�yetler�n� konu alan haberler�nden dolayı The Guard�an
gazetes� �le gazetec�l�kte kamu h�zmet� dalında Pul�tzer Ödülü'nü
paylaştı.

Dünyanın en önemli haber
kuruluşlarının başında

gelen, yılların gazetesi ve
kendi içinde kültür sahibi

The Washington Post
nedir?



www.oseyderg�.com
Hayatın içindeki O ŞEY!



Larry Joe Bird, doğum tarihi 7 Aralık 1956
olan Batı Baden Springs, Indiana'lı
basketbol ismi. Emekli bir Amerikalı
basketbolcu olan Larry Bird, aktif olarak
NBA'de Boston Celtics'te 1979'dan
1992'ye kadar ter dökmüştür.

Bird, 1980'lerin seçkin bir oyuncusu olarak
kabul edilir. Üç kez (1984-86) NBA En
Değerli Oyuncu (MVP) Ödülü'nü ve Celtics
ile üç NBA şampiyonluğunu (1981, 1984 ve
1986) kazandı.

ABD Rüya Takımının bir parçası olarak
1992 Olimpiyat Oyunlarında altın madalya
kazandı.

Bir basketbol oyuncusu olarak takma adı,
efsanevi oyun tarzına işaret eden "Larry
Legend" idi.

Ekim 1998'de Bird, Naismith Memorial
Basketbol Onur Listesi'ne oyuncu olarak
girdi, ve 2010'da da Dream Team ile ikinci
kez dahil edildi.

Larry Bird
NBA'in en önemli ve dünya basketbol
tarihinin sembol isimlerinden biri olan
Larry Bird kimdir?

1997'den 2000'e kadar Indiana Pacers'ın baş antrenörü olarak görev yaptı. 2003'ten beri
spor direktörü olarak çalışmaktadır. NBA tarihinde MVP (1984–86), Yılın Antrenörü (1998) ve
Yılın Yöneticisi (2012) olarak ödül kazanan tek kişiydir. Larry Bird, Joe ve Georgia Bird'ün altı
çocuğunun dördüncüsü olarak Indiana kırsalında doğdu. Memleketi French Lick , 2.000'den
az nüfusa sahipti. İki ağabeyinden  etkilenerek basketbol oynamayı öğrendi. 

1970 yılında ilk sezonunu French Lick'te Springs Valley Lisesi'nde oynadı . İlk başta sadece
ortalama bir oyuncuydu, yıllar içinde muazzam bir gelişme gösterdi. Basketbol çılgınlığı
Indiana eyaletinde Bird memleketinin sınırlarının çok ötesinde tanındı. Lise son yılında
(1973/74) maç başına 30 sayı ve 17 ribaund ortalamaları yakaladı. Bird  Indiana
Üniversitesi'nden burs almayı seçti.

Bird, basketbolu bıraktıktan sonra değişik takımlarda antrenörlük yaptı. Antrenörlük yaptığı
Indiana Pacers takımında 1 kere de yılın koçu ödülünü aldı. Günümüzde Indiana Pacers'ta
Basketbol Operasyonlarından Sorumlu Başkanlık görevini üstlenmektedir.



Hidrojen, Yunanca’da, İdrogono (su yapan); Latince’de Hydrogenium; Osmanlıca’da
Müvellidülmâ (su yapan) olarak adlandırılmaktadır.Hidrojen, kimyasal sembolü “H” olan, 1
atom sayılı ametaldir. 

Standart sıcaklık ve basınç altında renksiz, kokusuz, metalik olmayan, tatsız, oldukça yanıcı
ve H2 olarak bulunan bir diatomik gazdır. 1.00794 g/mol’lük atomik kütlesi ile tüm elementler
arasında en hafif elementtir.Evrenin temel enerji kaynağı hidrojendir.

Güneş ve yıldızların termonükleer tepkiye göstermiş olduğu ısının yakıtı hidrojen elementidir.
Normal şartlarda gaz halinde bulunur ve renksiz, kokusuz bir gazdır. Elementler içinde en
hafifi olmasına rağmen bilinen tüm yakıtlar içerisinde birim kütle başına en yüksek enerji
içeriğine sahiptir.Güneş ve diğer yıldızların termonükleer tepkimeye vermiş olduğu ısının
yakıtı hidrojen olup, evrenin temel enerji kaynağıdır. 

-252.77 °C’de sıvı hale getirilebilir. Sıvı hidrojenin hacmi gaz halindeki hacminin sadece
1/700’ü kadardır. Hidrojen bilinen tüm yakıtlar içerisinde birim kütle başına en yüksek enerji
içeriğine sahiptir.

1 kg hidrojen 2,1 kg doğalgaz veya 2,8 kg petrolün sahip olduğu enerjiye sahiptir. Ancak birim
enerji başına hacmi yüksektir.Hidrojen 1500’lü yıllarda keşfedilmiş, 1700’lü yıllarda
yanabilme özelliğinin farkına varılmış, evrenin en basit ve en çok bulunan elementi olup,
renksiz, kokusuz, havadan 14,4 kez daha hafif ve tamamen zehirsiz bir gazdır.Hidrojen gazını
yapay olarak ilk defa T. Von Hohenheim tarafından güçlü asitlerle metalleri karıştırarak elde
etmiştir. Bu kimyasal reaksiyon sonucu elde edilen bu yanıcı gazın yeni bir element olduğunun
farkına varamamıştır.1671 yılında hidrojen Robert Boyle tarafından demir çubuk ve seyreltik
asit çözeltilerinin reaksiyonu sonucu üretilerek yeniden keşfedilmiştir.

1766 yılında Henry Cavendish metal asit reaksiyonuyla elde edilen, havada yanan, yandığı
zaman su açığa çıkaran hidrojenin ayrı bir element olduğunun farkına varmıştır. Cavendish’in
hidrojenle tanışması cıva ve asitlerle yaptığı deneyler zamanında olmuştur.

Hidrojen
Temel elementlerden biri olan Hidrojen nedir?



Başlangıçta hidrojenin cıvayı oluşturan birimlerden
biri olduğunu, cıvanın asitle reaksiyonundan ortaya
çıktığını düşünmüş, buna rağmen hidrojenin pek çok
önemli özelliğini gerçekçi şekilde tasvir edebilmiştir.

Başlangıçta hidrojenin cıvayı oluşturan birimlerden biri olduğunu, cıvanın asitle
reaksiyonundan ortaya çıktığını düşünmüş, buna rağmen hidrojenin pek çok önemli özelliğini
gerçekçi şekilde tasvir edebilmiştir.

1783’te Antoine Lavoiser, Laplace ile Cavendish’in bulduklarını tekrarlarken, yandığı zaman
su üreten bu gaza hidrojen adını vermiştir.Hidrojen, renksiz, kokusuz, metalik olmayan,
tatsız, oldukça yanıcı bir diatomik gazdır. Periyodik tablodaki en hafif elementtir.

Hidrojen, helyum elementinden sonra sıvılaşması en güç gazdır. Ayrıca yoğunluğu 0,09
kg/m³’tür. Bu da onu yoğunluğu en düşük olan gaz yapar.Hidrojen, 1A grubunda yer
almasına karşın metal değildir, ametaldir.

Hidrojen atomu artı elektrik yüklü bir proton içeren bir çekirdek ile bu çekirdeğin çevresinde
dolanan eksi elektrik yüklü bir elektrondan oluşur. Hidrojen atomları çiftler halinde
birleşerek hidrojen moleküllerini oluştururlar.

Hidrojen, kimyasal açıdan periyodik tablodaki I. ve VII. grup elementlerine benzer.
Metallerle oluşturduğu bileşiklerinde hidrojen atomu ikinci bir elektron alarak eksi yüklü
hidrür iyonu oluşturur.

Ametallerle yaptığı bileşiklerinde ise elektronunu paylaşarak; Metan - Amonyak - Su -
Hidrojen klorür gibiKovalent bağıyla bağlanmış moleküller oluşturur. Bazı durumlarda
kovalent bağı kolayca kırılır. Böylece ortaya artı yüklü hidrojen iyonu ve başlangıçtaki
molekülün geri kalan bölümündeki eksi yüklü iyon ortaya çıkar.Özellikle sulu çözeltilerdeki
çoğu asidin özellikleri hidrojen iyonun varlığından kaynaklanır.

Hidrojen, flüor ile son derece düşük sıcaklıklarda bile şiddetle tepkimeye girerken, diğer
elementlerin çoğuyla ısı yardımıyla ya da bir katalizör eşliğinde tepkimeye girer.Hidrojenin
bilinen üç izotopu vardır.İlki H simgeli bildiğimiz hidrojendir. Diğer adı protyumdur. Bu
%99,98’ini oluşturur. D simgeli ağır hidroje ya da döteryum geri kalan bölümünü oluşturur.
ilk olarak 1931 yılında gözlendi. Günümüzde suyun ayrımlı elektroliziyle elde edilir. Su ağır
suya dönüşür ve 500 santigrat derecede magnezyum aracılığıyla indirgenir.

T simgeli radyoaktif trityum ise bütünün içinde çok az bir kesimi oluşturur. Eser miktarda
bulunur. Yapay olarak da elde edilebilir. yarı ömrü 12,26 yıldır.Hidrojenin oksijenle yanması
sonucu yaklaşık 2600 santigrat derecelik bir sıcaklık meydana gelir.

Hidrojen moleküllerinin bir elektrik arkı ya da akkor bir tungsten teli yardımıyla ayrıştırılması
sonucunda oluşan hidrojen atomlarının yeniden birleşmesiyle de 3400 santigrat derecenin
üzerinde sıcaklık elde edilir.Hidrojenin en yaygın doğal izotopu, nötronsuz protiyumdur.



Hidrojen pek çok elementle bileşik verebilir, suda
ve pek çok organik molekülde bulunur. Suda
çözünen moleküller arasındaki asit-baz
tepkimlerinde önemli rol oynar. Schrödinger
denkleminin analitik olarak çözülebildiği tek
nötral molekül olduğu için, hidrojen atomunun
enerji basamakları ve bağ özellikleri kuantum
mekaniğinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Isı ve patlama enerjisi gerektiren her alanda
kullanımı temiz ve kolay olan hidrojenin yakıt
olarak kullanıldığı enerji sistemlerinde,
atmosfere atılan ürün sadece su ve/veya su
buharı olmaktadır. Hidrojen petrol yakıtlarına
göre ortalama %33 daha verimli bir yakıttır.

Hidrojenden enerji elde edilmesi esnasında su
buharı dışında çevreyi kirletici ve sera etkisini
artırıcı hiçbir gaz ve zararlı kimyasal madde
üretimi söz konusu değildir.

Isı ve patlama enerjisi gerektiren her alanda
kullanımı temiz ve kolay olan hidrojenin yakıt
olarak kullanıldığı enerji sistemlerinde,
atmosfere atılan ürün sadece su ve/veya su
buharı olmaktadır. Hidrojen petrol yakıtlarına
göre ortalama %33 daha verimli bir yakıttır. 

Hidrojenden enerji elde edilmesi esnasında su
buharı dışında çevreyi kirletici ve sera etkisini
artırıcı hiçbir gaz ve zararlı kimyasal madde
üretimi söz konusu değildir.



Hayatı kolaylaştıran Çamaşır Makinesi nedir?

Çamaşır Makinesi

Çamaşır makinesi, giysi, havlu ve çarşaf
gibi çamaşırları yıkamak için tasarlanıp
üretilmiş bir makinedir. Çamaşır makinesi
terimi, sadece su ile yıkama yapan
makineler için kullanılır.Bütün çamaşır
makineleri mekanik ile termal enerji ve
kimyasal hareketlerle çalışır. 

Üstten kapaklı çamaşır makinesi
çalışırken pervane, önden kapaklı çamaşır
makinesi çalışırkense tambur şeklindeki
hazne dönerken mekanik enerji kullanılır.
Yıkama suyunun sıcaklığı ile termal enerji
sağlanır. Bu makinelerdeki dönüş hızı,
dakikada 500-1600 devir arasındadır.

Yıkama ve sıkma makineleri
kategorisindeki ilk İngiliz patenti 1691’de
çıkarıldı. Bir çamaşır makinesine ait ilk
resim, İngiliz yayını olan “The
Gentlemen’s Magazine” dergisinin Ocak
1782 nüshasında çıktı. 

Almanya’da Jacob Christian Schäffer'ın
çamaşır makinesi tasarımı 1767’de
yayımlandı. 1782’de döner hazneli bir
çamaşır makinesi için Henry Sidgier’e
İngiliz patenti verildi.“Çamaşır yıkama”
adlı ilk ABD patenti 1797’de New
Hampshire eyaletinden Nathaniel Briggs’e
verildi. Bir yangında patent ofisindeki
bütün belgeler yandığı için, bu makineye
ait bir bilgi günümüzde yoktur. Bu
yüzden, Briggs’in nasıl bir makine icat
ettiği de bilinememektedir.

1843’te Saint John, New Brunswick
eyaletinden John E. Turnbull “Merdaneli
Çamaşır Makinesi” patentini alana kadar,
hem yıkayıp hem sıkan bir mekanizma
ortaya konmamıştı.Elektrikli çamaşır
makineleri, 1904’te gazetelere konu
olmaya başladı.



New Brunswick, New Jersey eyaletinden Louis
Goldenberg 1800’lerin sonu ile 1900’lerin
başlarında ilk elektrikli çamaşır makinesini icat
etti. O zamanlar Goldenberg, Ford Motor
Şirketi’nde çalışıyordu ve kontrata göre Ford’da
çalışırken icat ettiği her şey Ford’a ait oluyordu. 

Patent, Ford veya Louis Goldenberg’e ait
olmalıyken elektrikli çamaşır makinesi patenti,
yanlışlıkla Alva J. Fisher adına verildi. ABD patent
ofisinde Bay Fisher’ın 966677 numaralı
patentinden önce en az bir patent kaydı daha
bulunmaktadır.

İlk otomatik çamaşır makinelerinde kompresör
çarkının hızı, mekanik olarak ya da motorun güç
kaynağındaki reosta tarafından sağlanıyordu.
Fakat 1970’lerden beri motor hızının elektronik
kontrolü, fiyatı yüksek çamaşır makinesi
modellerinde ortak özellik haline geldi.

İlk önden kapaklı çamaşır makinelerinde, özellikle
Akdeniz ülkelerinde üretilenlerde (örn: İtalya)
dönüş hızı çok düşüktü (dakikada 800 devir ya da
daha az). Bugünlerde çamaşır makinesi için
dakikada 1200 devirlik dönüş hızı en yaygın
olanıdır. 

Bazı çamaşır makinesi modelleri de, dakikada 360
devir kadar az bir hıza sahipken, bazı eski üstten
kapaklı çamaşır makineleri yer çekimine duyarlı
olmadıklarından dakikada 1000 devri aşan dönüş
hızına sahipti.

Amerika’da çoğu üstten kapaklı çamaşır
makinesinin dönüş hızı, dakikada 1000 devirden
daha azdır.1990’lerın sonlarında İngiliz mucit
James Dyson, zıt yönlerde dönen iki silindirli
çamaşır makinesi modelini piyasaya sundu.





Bu çamaşır makinesi ile ilgili, yıkama süresini azalttığı ve daha
temiz yıkadığı iddia ediliyordu, ama bu model artık
üretilmiyor.1990’ların başlarında lüks piyasadaki çamaşır
makineleri üretiminde zamanlama işlemi için mikro denetleyiciler
kullanıldı. Bunun güvenilir olduğu kanıtlandı, böylece
günümüzdeki birçok ucuz çamaşır makinesi üretiminde de
mekanik süreölçerler yerine mikro denetleyiciler
kullanılmaktadır. Çamaşır makineleri, klasik bir bulanık mantık
uygulamasıdır. 

Glenn Isbister tarafından Alberta, Kannaskis’te üretilen Miele,
önden kapaklı çamaşır makineleri arasında en iyi olan makineydi.
Bu çamaşır makinesinin üretilmesi, Kanada’da çamaşır yıkama
alanında bir devrim başlattı. 1994’te Staber Sanayileri,
Amerika’daki tek üstten kapaklı yatay eksenli çamaşır makinesi
modeli olan Sistem 2000 çamaşır makinesini üretti. Altıgen
hazne, önde kapağı olan makineler gibi döner, fakat onların
kullandığı suyun sadece 2/3’ü kadar su kullanırdı. Bu çamaşır
makinesi sistemi, verimliliğinden dolayı Energy Star ödülü
almıştır.Whirlpool Şirketi, 2001’de ilk dikey eksenli ve yüksek
performanslı üstten kapaklı çamaşır makinesi Calypso’yu sundu. 

Haznenin dibindeki levha, çamaşırları zıplatmak, çalkalamak ve
sallamak üzere yerleştirilmiştir. Bu işlemlerle deterjanlı su,
çamaşırların üzerine dağıtılırdı. Çamaşır makinesi, giysileri iyi
temizliyor olarak kabul ediliyordu. Ancak sık sık bozulduğu ve
çamaşırları yıprattığı yaygın olarak biliniyordu. Bundan dolayı,
makineye kollektif hukuk davası açıldı ve söz konusu çamaşır
makinesi üretimden kalktı.

2007’de Sanyo ilk “Air Wash” (deterjansız yıkama teknolojisi)
işlevli tamburlu çamaşır makinesi modelini sundu. Bu çamaşır
makinesi, geri dönüşüm modunda sadece 50 litre su
kullanmaktadır.

2008’de Leeds Üniversitesi bütün yıkama boyunca sadece 280 ml
su kullanan bir çamaşır makinesi üretti. Diğer çamaşır
makinelerinde kullanılan su ve enerjinin sadece %2’sini
kullandığından çamaşırlar, makineden neredeyse kuru olarak
çıkmaktadır.
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VE UNUTMAYIN



Uluslararası Af Örgütü veya Af Örgütü (İngilizce: Amnesty International veya Amnesty (AI)),
dünya çapında 7 milyondan fazla üyesi ve destekçisi olan insan hakları üzerine çalışmalar yürüten
bir sivil toplum örgütüdür. Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve diğer uluslararası standartlarca
belirlenmiş her türlü İnsan haklarını savunma ve teşvik etmeyi amaç edinmiştir.

Uluslararası Af Örgütü, 28 Mayıs 1961'de avukat, Peter Benenson tarafından "The Forgotten
Prisoners (Unutulmuş mahkûmlar)" adlı makalesinin The Observer'da yayınlanmasının ardından
Londra'da kuruldu. 

Örgüt, insan hakları ve uluslararası sözleşmelerin ihlallerine karşı kampanyalar düzenlemektedir.
Bu kampanyalar sayesinde hükûmetlere baskı yaparak kamuoyunu harekete geçirmeyi
hedeflemektedir. Kuruluş, işkenceye karşı yürüttüğü kampanyalar sayesinde 1976 yılında
Erasmus Ödülü, 1977 yılında Nobel Barış Ödülü ve 1978 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Ödülü'nün sahibi oldu.

Uluslararası Af Örgütü (AI) 1961 yılında, Londra'da İngiliz avukat Peter Benenson ve Eric Baker
adlı, Quaker dinine mensup bir barışsever tarafından kurulmuştur. Benenson'un bu kurumu
kurma fikri, gazetelerde defalarca,  hükûmetlerin kendi halklarına karşı haksız davranışlarını
okuduğunda oluştu. Okuduğu makale, "Özgürlük" kelimesinin o zamanlar yasak olduğu
Portekiz'de iki üniversite öğrencisinin bir lokantada "özgürlük" şerefine kadehlerini kaldırdıkları
için yedi yıl hapse mahkûm edilmeleri hakkındaydı. 28 Mayıs 1961 tarihinde Benenson, İngiliz
gazetesi The Observer'da bu vaka hakkında "Unutulmuş Mahpuslar" (The Forgotten Prisoners)
başlıklı makaleyi yayınladı. Bu makalede okuyucularını, bu gençlerin salıverilmesi için hükûmete
mektup yazmaya çağırıyordu. Benenson şöyle yazıyordu "Gazetenizi haftanın herhangi bir günü
açtığınızda, dünyanın bir yerinde, birisinin, görüşleri veya inançları hükûmetince
beğenilmediğinden, tutuklandığını, işkence gördüğünü ya da idam edildiğini okuyabilirsiniz".
Yazısı o kadar etkili oldu ki bunu izleyen yıl zarfında bir düzine ülkede haksızlık kurbanlarının
haklarını savunmak için mektup yazma grupları oluştu. Bu eylem, "Appeal for amnesty" (Türkçe
yaklaşık anlamı: 'politik tutukluların bırakılma çağrısı') olarak Amnesty International'ın başlangıcı
kabul edilirUluslararası Af Örgütü'nün 150'den fazla ülkede 1,79 milyon üyesi vardır. 

55 ülkede devamlı bir insan hakları garantisi sağlanması amacıyla şubesi vardır. Büyük şubelerde,
bir sekreter ve çalışanlar bulunur. Şube, üyelerinin çalışmalarını koordine eder ve Londra'daki
Merkez Sekreterlik ile gruplar arasında köprü görevi görür. 

Şubeler, organizasyonun iki yılda bir toplanan ve kuruluşun uluslararası platformdaki en üst
mercii olan Uluslararası Konsey Toplantısı'na temsilciler gönderir. Konsey, uygulanacak
politikaları ve çalışma sistemini belirler. Ayrıca organizasyonun devam eden işlerini yürütmekle
görevli Uluslararası Yürütme Kurulu'nu (UYK) seçer. UYK, Londra merkezli Uluslararası
Müdürlüğü oluşturur ve bir Genel Sekreter atar. Hâlen genel sekreterlik görevini Salil Shetty
yapmaktadır.

İnsan hakları için çalışan sivil toplum kuruluşu 
Uluslararası Af Örgütü nedir?

Uluslararası Af Örgütü





İstanbul Modern Sanat Müzesi, Beyoğlu’ndaki geçici mekânında yer alan sürekli ve süreli sergi
alanlarında, yenilikçi ve disiplinlerarası bir anlayışla Türkiye ve dünyadan modern ve çağdaş sanat
sergileri düzenler.

Müzenin geçici mekânının 2. ve 3. katlarında İstanbul Modern’in koleksiyonu sergilenir. Periyodik
olarak yenilenen koleksiyon sergilerinde, Türkiye’de 20. yüzyılın başından günümüze dek üretilen
resim, heykel, yerleştirme, video, yeni medya ve fotoğraf gibi farklı çalışmalar; Türkiye’deki
modern ve çağdaş sanatın ana hatlarını ve geçirdiği dönüşümü izleme olanağı veren, açıklayıcı
metinler eşliğinde sunulur. Ayrıca, farklı coğrafyalardan günümüz sanatının önemli temsilcileriyle
Türkiye’den sanatçıların çalışmaları kesişen temalar etrafında bir araya getirilerek dünya
sanatının güncel örneklerinden bir kesit sunulur.

Geçici mekânın -1. ve 1. katlarında süreli sergiler izleyiciyle buluşur, modern ve çağdaş Türkiye
sanatına dair kavramsal sergiler ve sanatçı retrospektifleri düzenlenir. Görsel sanatlardaki güncel
dönüşümlere işaret eden büyük ölçekli küresel veya bölgesel sergiler de bu katlarda sunulur. 4.
katta yer alan Fotoğraf Galerisi’nde ise Türkiye ve dünyada fotoğrafın başlangıcından günümüze
geçirdiği süreç ve dünyadaki sanat akımlarının fotoğraf alanındaki yansımalarını inceleyen grup
sergilerinin yanı sıra Türkiye ve farklı coğrafyalardan önde gelen fotoğrafçılarının sergileri
düzenlenir.

İstanbul Modern
Sanat Müzesi

İstanbul'un en güzel müzelerinden biri olan 
İstanbul Modern Sanat Müzesi nedir?



İstanbul Modern’in tohumları, 1987 yılında, 1. Uluslararası Çağdaş Sanat Sergileri’nde,
bugünkü adıyla Uluslararası İstanbul Bienali’nde atıldı. Serginin İstanbul sanat ortamına
getirdiği ilgi ve dinamizmden etkilenen İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın kurucusu Dr. Nejat
F. Eczacıbaşı, İstanbul’da daimi bir modern sanat müzesi kurmak üzere harekete geçti.Uzun
bir arayış sonrasında Haliç’te, 19. Yüzyıl sanayi alanı olan Feshane, çağdaş sanat müzesine
dönüştürüldü.

Bina, 1991 yılında 3. İstanbul Bienali’ne ev sahipliği yaptı, fakat uzun vadeli proje
gerçekleşemedi. O günden bu yana pek çok projeyle İstanbul’da bir modern sanat müzesi
düşünün gerçekleşmesi denendi, ancak uygun bir mekân bulunamadığından girişimler sonuca
ulaşamadı. Proje, 2003 yılında 8. İstanbul Bienali’nin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Akademisi'nin yanında yer alan dört numaralı gümrük antreposunu ana mekânı olarak
kullanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan
antreponun daimi olarak kullanılmasını onayladığında, müze projesinin önündeki ana engel
kalkmış oldu. T.C. Denizcilik İşletmeleri için kuru yük antreposu olarak inşa edilmiş olan 8000
m2’lik bina, Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından,  tam donanımlı, modern bir müzeye
dönüştürüldü.Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olarak 14 yıl boyunca
faaliyetlerini bu binada sürdüren İstanbul Modern, Mayıs 2018 itibariyle Beyoğlu’ndaki geçici
mekânına taşındı. 

Meşrutiyet Caddesi’ndeki tarihi Union Française binası, İstanbul Modern’in Galataport sahası
içinde yer alan ve müzenin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ile ana sponsoru Doğuş
Holding – Bilgili Holding’in ortaklaşa katkısıyla yapılacak yeni binası tamamlanana kadar tüm
faaliyetlerini eksiksiz olarak sürdüreceği bir biçimde hazırlandı.İstanbul Boğazı'nın Haliç’i
çevreleyen bölgesi, binlerce yıl boyunca doğal bir liman işlevi görerek kenti, dünya üzerindeki
diğer ticaret ve kültür merkezleriyle birleştirdi.

13. yüzyılda, çeşitli Latin kolonileri bu bölgede liman kurmaya başladı. Bunlardan biri,
Tophane mahallesinin yer aldığı Galata bölgesini yaratan Ceneviz limanıydı. 17. Yüzyıl’a
gelindiğinde, Tophane rıhtımları, Avrupa’dan gelen gemilerin ana limanı haline gelmişti. İlk
başta, her gemicilik şirketinin gemilerini demirlediği ayrı bir şamandırası ve mallar ile
yolcuları karaya çıkaran ayrı bir kürek takımı vardı.  Taşımacılık trafiği ve yolcu sayısı artınca
bu sistem yetersiz hale geldi ve 1879 yılında sahil boyunca rıhtımlar inşa edilmeye
başladı.1910 yılında rıhtımlara antrepo ve hangarlar inşa edildi. 

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte bu rıhtımlar, 1984 yılında Türkiye
Gemicilik İşletmesi adını alan Gemicilik ve Limanlar İşletmesi yönetimine verildi. İstanbul
Modern’in kurulduğu bina Tophane Meydanı’nın 1957-58 yıllarındaki düzenlenmesi sırasında
ambar olarak, ünlü mimar Sedad Hakkı Eldem yönetiminde inşa edildi. Rıhtım, 1990 yılına
kadar İstanbul’un ana limanı olarak kullanıldı.

İstanbul Modern’in 3 yıl boyunca faaliyetlerini eksiksiz olarak sürdüreceği geçici mekânı,
kültür ve sanatın kalbi Beyoğlu’nda yer alıyor. Meşrutiyet Caddesi’ndeki Alexandre Vallaury
imzasını taşıyan Union Française binası, 19. yüzyılın sonunda İstanbul toplumsal hayatında
önemli bir grup halini alan Fransızlar için lokal olarak inşa edilmişti. Bina şu anda İstanbul
Modern’in geçici mekânı olarak sanatseverlere hizmet vermektedir.



Tango, izlerken insanlarda aşk, tutku, biraz hüzün ve yoğun bir hissiyat oluşturan, insanların
duygularını harekete geçirerek romantizm duygusunu ortaya çıkarmak için önemli bir adım
oluşturan dans ve müzik çeşididir.

Tangonun kelime anlamının ortaya çıkışı, net olmamak ile birlikte Afrika tamtamlarında
vuruşlarla birlikte ortaya çıkan “tan-go” seslerinden veyahut Latince kelime anlamı dokunmak
olan “tangere” fiilinden geldiği düşünülmektedir. Afrika kökenli olduğu düşünülen tango, bu
dilde “buluşma yeri” veya “özel yer” olarak adlandırılan kelimelerden ileri geldiği de
söylenilmektedir. Ancak görüldüğü üzere, sadece Afrika özlü değil, tango aynı zamanda Latin
etkilerinde kalmış, Kızılderili ritimlerine sahip olmuş bir karışımdır.Tango‘nun kökeni, çıkış
noktası olan Arjantin, Buenos Aires, Montevideo ve Uruguay‘a dayanmaktadır.

Tango müzikleri neredeyse dans ile bütünleşmiş olup, birlikte anıldığında daha büyük bir
anlam taşır hale gelmiştir. Tangonun çıkış öyküsü de, şu an günümüzde daha çok belli
kesimlerin tercihi ile ters düşecek şekilde sıradan, acılı, kötü hayat koşulları yaşayan
insanlardan ve onların yaptıkları danslardan gelmektedir.Tango, çıkış yıllarının ilk
dönemlerinde genel olarak “basit tango” veyahut başka bir deyişle “tango criollo” olarak
anılmaktaydı. Ancak zaman içerisinde gelişen müzik ve dans kültürü sayesinde, günümüzde
çok daha farklı tango adlandırmaları ile karşılaşmaktayız. Örneğin, dansın doğduğu
toprakların adıyla kendini bulan ve genel bilinen adıyla Arjantin Tangosu’nun yanı sıra,
Amerikan Tangosu, Çin Tangosu, Fin Tangosu, uluslararası tango stilleri gibi dans çeşitleri
gelişmiş ve bu yeni adlandırmalar günümüzde sıkça kullanılır hale gelmiştir.

Tango, duygu yüklü ve duygulara doğrudan hitap eden, dans edenlere oldukça farklı figür
uygulamaları ve doğaçlama dans yeteneği kazandıran, izleyenler için aşkı ve tutkuyu ruhen
hissettiren özel bir danstır. Bu nedenledir ki, tango zarafet taşıyan ve diğer dans çeşitleri
arasında çok özel bir yer edinmiş müzik ve dans türü olarak öne çıkmaktadır.Tango
müziklerinin yaratılmasında öne çıkan, aslında üretimi bir Alman icadı olsa da tangonun
doğuşunun kökeni sayılan Arjantin Tangosu ile öne çıkarak daha çok bilinirlik kazanan müzik
aleti, bir akordeon türlerinden sayılan bandoneondur. Dünya Kültür Mirası olarak belirlenen
tango dansı, UNESCO listesinde yer almaktadır.

Tango
Aşkın ve tutkunun büyüsü Tango nedir?





Nostradamus, 16. yüzyıl’da Fransa‘da yaşamış
astronom, doktor ve kahin. Hala gizemi
çözülememiş kehanetleri sayesinde dünya
çapında büyük bir üne kavuşmuştur.
Nostradamus olarak tanınmış Michel de Nostre
Dame, 14 Aralık 1503 yılında Fransa’nın Saint
Ramy bölgesinde dünyaya geldi.

Babası Jaume de Dame bir noterdi. Küçük yaşta
Nostradamus’taki öngörü yeteneğini ilk
keşfeden dedesi Jehan ise kralın doktorluğunu
yapıyordu.Bir rivayete göre Nostradamus’un
babası, bir Yahudi kabilesi olan İsaşar soyundan
gelmektedir.

İsaşar, eski Ahit’te adı geçen birçok
peygamberin üyesi olduğu kabiledir. İşaya,
Yaremya ve Malaki ile Nostradamus arasında
doğrudan bir kan bağı olduğu da söylenenler
arasındadır.

Küçük yaşta ondaki yeteneği keşfeden dedesi,
yahudi mistizmi Kabala ve astroloji konusunda
Michel’i yetiştirdi. Küçük yaşta Yunanca,
Latince ve İbranice bilen Michel, dedesi ölünce
15 yaşında, eğitimini tamamlaması için
Avignon‘a gönderildi.

Nostradamus
Kehanetleri ve öngörüleriyle tanınan Nostradamus kimdir?

Ardından tıp öğrenimi görmek için Montpellier Tıp Okulu’na girdi. Aynı yıllarda veba salgını
Avrupa‘yı kasıp kavuruyordu. Michel de öğrenimini yarıda kesip, Taulouse ve Bordeaux
şehirlerinde gönüllü doktorluk yaptı. Ardından Montpellier’ye geri dönerek doktorasını aldı.

Hayatını doktorluk yaparak ve çeşitli bitkilerden imal ettiği parfüm ve bazı ilaçları satarak
kazanıyordu. Bu sırada bir çok yer gezdi. Daha sonra Agen’e gelerek burada soylu bir ailenin
kızıyla evlendi. Çiftin iki çocuğu olduysa da 1534‘teki salgında karısıyla birlikte öldüler. 

Burada bulunduğu yıllarda okültizm hakkında geniş bir bilgi birikimi edindi ve buradan ayrılıp
sekiz yıl sürecek olan Fransa ve İtalya seyahatlerine çıktı. Rivayete göre durugörü yeteneği
de bu seyahatlerinden birinde ortaya çıktı; bir gün yolda rastladığı genç bir keşişin önüne
giderek diz çöktü, yanındakiler onun bu davranışına çok şaşırdılar. Nostradamus, soran
gözlerle bakan arkadaşlarına ”Papanın önünde diz çökülür” yanıtını verdi. Gerçekten de keşiş
yirmi yıl sonra IV. Sixte adıyla papalık tahtına oturdu. Bu yıllarda eski çağ gizem bilimlerine
merak salan ünlü kahin, Babil ve Mısır‘daki majik çalışmalar üzerine araştırmalar yaptı.



1544‘te veba salgını korkunç boyutlara ulaşınca, bu
amansız hastalıkla savaşmak için önce Marsilya‘ya
ordan da Lyon‘a gitti. İnsanlar onun bu
bölgelerden nasıl olup da sağ çıkabildiğine
şaşırıyorlardı. Hazırladığı özel tedaviler ve ilaçlarla
kısa sürede ün yaptı.

1547 yılında kardeşi Berthard de Noste Dame’ın
daveti üzerine Salon’a gitti. Burada ikinci eşiyle
tanıştı ve buraya yerleşti. Çiftin altı çocuğu oldu.
Milano seyahati sırasında tanıştığı bir simyacıdan
öğrendiği bilgileri derlediği ilk kitabını 1552 yılında
yayımladı. Artık yerleşik ve düzenli hayatın getirisi
olarak yazmaya daha çok zaman ayırıyordu. 1555
yılında ”Centuries” adı verilen kehanetlerinin ilk üç
bölümünü yayınladı. Dörtlü mısralar halinde
yazılan kehanetlerin yüz tanesi bir araya gelince
bir ”Yüzlük” oluşturuyordu. 

Büyük yankı uyandıran bu kehanetlerin yedinci
bölümü 1557‘te tamamlandı. 1558’de kitabını daha
da genişleterek krala ithaf etti. Kitaplarını Michel
de Nostradamus adıyla yayınlıyordu. Nostradamus,
latincede ”bizde olanı veriyoruz” anlamına
gelmekteydi.

Ününün iyice yayılması üzerine Kralın daveti ile
Paris‘e gitti.1560 yılında saray doktoru olarak
atandı. Bu arada Kraliçe ve çocukları için
kehanetlerde bulunuyordu. Kraliçe o kadar
etkilenmişti ki bir gün ünlü kahini evinde ziyaret
etti. Ancak Nostradamus, gut hastalığı ve
romatizma yüzünden iyice zayıf düşmüştü.1781
yılında kehanetlerinden dolayı kilise tarafından
afaroz edildi ve yazılarını, kilise ve koyu dindar
sınıfın saldırılarından korumak için simgeleştirdi.
Bir okültist olan Nostradamus, geleceğe ait
bilgilerini verirken aynı zamanda bu gerçeğe
herkesin ulaşmasını engelledi. Böylece bilginin
yanlış ellere geçmesini de önlemiş oluyordu.

Hastalığı iyice ilerleyen Nostradamus, 12 Temmuz
1566 gecesi 62 yaşında, bir akşam önce
kehanetinde de söylediği gibi hayata gözlerini
kapadı.



Rüzgar Gibi Geçti
Tüm zamanların en güzel filmlerinden biri olarak 

Rüzgar Gibi Geçti nedir?
Rüzgar Gibi Geçti, orijinal adıyla Gone with the
Wind, Margaret Mitchell`ın Pulitzer Ödüllü
aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmış
1939 ABD yapımı bir filmdir.Film 14 dalda
Oscar`a aday olmuş ve 9 dalda bu ödülü
kazanmıştır. 

Zamanında Türkiye sinemalarında da
gösterime girmiş, defalarca televizyonlarda
oynamıştır.Amerikan Film Enstitüsü`nün
hazırladığı tüm zamanların En İyi Filmleri
listesinde dördüncü sıradadır. 

Zamanında tüm dünyada toplam 400,176,459
$ hasılat yapmış olup film tüm zamanların en
çok izlenen filmidir. İrlandalı Scarlett O`Hara
(Vivien Leigh) Tara isimli çiftlikte
yaşamaktadır. 12 Meşeler Çiftliği`nin varisi
Ashley Wilkes`e (Leslie Howard) aşık olduğunu
düşünmektedir.

Ashley`nin, kuzeni Melanie (Olivia de
Havilland) ile evlenme kararı aldığını öğrenir.
Scarlett, Ashley`nin evinde Rhett Butler (Clark
Gable) ile tanışır. Ashley ve Melanie`nin
evlenmesine engel olamayan Scarlett,
çevresindeki erkeklerden biriyle acele bir
evlilik yapar.

Bu sırada Kuzey-Güney Savaşı patlak
vermiştir. Melanie ve Scarlett`in kocası
savaşagider. Scarlett`in kocası savaşta ölür.
Savaş, Güney`in şartlarını çok ağırlaştırır.
Scarlett annesini kaybeder. Babası ise aklını
yitirmiştir.

Melanie ve Scarlett Tara`da birlikte yaşamaya
başlarlar. Ashley`den haber alınamamaktadır.
Savaş biter ve Ashley geri döner. Tara`nın
vergilerini ödeyemeyen Scarlett, kızkardeşinin
nişanlısı ile evlenir ve çiftliği kurtarır.

Scarlett`in yeni özgür olmuş fakir zenciler
tarafından saldırıya uğraması üzerine Rhett,
Ashley ve karısı intikam almaya giderler.
Scarlett`in ikinci kocası da çatışma sırasında
ölür.Scarlett`in Ashley`e olan takıntısı devam
etmektedir. Ancak, Rhett Buttler ile ikinci
evliliğini yapar. Bir kızları olur. Rhett, Ashley`i
kıskanmaktadır. Bir gün kızını alır ve Paris`e
gider. Ancak kızın annesini özlemesi nedeniyle
üç ay sonra geri dönerler. Bu arada Scarlett
ikinci çocuğuna hamiledir.

Dönüşte yaşanan tartışma sonucu Scarlett
bebeğini kaybeder. Bebeğin ardından kızlarının
da ölümü ilişkilerini iyice sarsacaktır.Melanie
ölümcül şekilde hastalanır. Scarlett`ten Ashley
ve oğluna bakmasını ister. Bu arada Scarlett
Rhett`e aşık olduğunu farketmiştir.





Melanie`nin evinde Scarlett`in Ashley ile ilgilenmesi Rhett`in Scarlett`i terketmesine neden
olur.Bu trajik aşk dörtgeninin fonunda, kuzey-güney savaşı ve güneyin yeniden
yapılandırılması, Atlanta`nın yanışı, yaralı güney eyaletleri federasyonu üyeleri ile dolu
tarlalar da kullanılmıştır. Titizlikle hazırlanmış sahneler, gün batımı görüntüleri, dramatik ve
romantik müzik, trajik savaşı somut hale getirmek için kullanılan güney halk şarkıları, nükteli
diyaloglarla Rüzgar Gibi Geçti, sinema tarihindeki büyük epik dramlardan biri olarak kabul
edilir. 

Film bazı eleştirmenlerce Güney`in değerlerini övmesi ve kölelik düzenini romantik dille
anlatması gerekçeleriyle eleştiriye uğramıştır. Ancak, gerek filmin çekildiği yıl gerekse daha
sonra filmi izleyenlerin çoğu bu eleştiriyi paylaşmamıştır.

Hattie McDaniel tarafından canlandırılan Mammy karakteri köleliğin en güzel örneği
eleştirisine uğrasa da Mammy`nin Scarlett`in yetişmesinde oynadığı rol ve katı tavırları bu
eleştirilerin sönük kalmasına yol açmıştır.

Hattie McDaniel, 1930 ve 1940`lı yıllardaki zencilere yönelik tavır nedeniyle filmin Atlanta,
Georgia`daki ilk gösterimine katılamamıştır. Buna karşın, aldığı En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
ödülüyle siyahi Amerikalılar için bir gurur kaynağı olmuştur.



Tam adı Taylor Alison Swift olan Taylor Swift, 13
Aralık 1989 tarihinde Pennsylvania eyaletinin
Wyomissing kasabasında Andrea Gardner ve Scott
Kingsley Swift’in kızı olarak doğmuştur. Amerikalı
country şarkıcısı, söz yazarı, banjo ve gitar
müzisyenidir. 

Taylor Swift opera şarkıcısı olan büyükannesinden
ve bir başka country-pop şarkıcısı olan “LeAnn
Rimes‘tan etkilenerek büyür. 10 yaşındayken
Taylor Swift kendi kasabasında çeşitli festivallerde
ve karaoke yarışmalarında şarkı söylemeye başlar.

11 yaşındayken demo kasetini hazırlar ve Nashville
kasabasına giderek çeşitli plak şirketlerine verir
ama bir sonuç alamaz ve “Lucky You” adlı şarkıyı
yazar. Daha sonraları ailesiyle beraber
Tennessee’deki Hendersonville kasabasına
taşınmıştır. Hendersonville lisesinden 2008 yılında
mezun oldu. Ve sonra da Nashville kasabasına
taşınarak “The Bluebird Cafe” adlı mekanda şarkı
söylemeye başlar. Taylor Swift, 24 Ekim 2006’da
ilk çıkışını yapmış ve ilk albümü “Taylor Swift”i
satışa sunmuştur.

Şarkılarının çoğunluğunu kendinin yazdığı albüm,
listelere 19 numaradan giriş yapar ve ilk
haftasında 61,000 adet satılır. Başarısı dolayısıyla
Good Morning America adlı programda ve 2006
Akademi Country Müzik Ödüllerine katılır ve canlı
olarak “Tim McGraw”şarkısını seslendirir.

Taylor Swift
Whitney Houston'ın 33 yıllık rekorunu kıran Taylor Swift kimdir?

15 Mayıs 2007 tarihinde hayranı olduğu sanatçı Tim McGraw ile Academy of Country Music
Awards’ta beraber sahne almıştır.Başta “Should’ve Said No”, “Teardrops On My Guitar” ve
“Our Song” olmak üzere “country” listelerinin üst sıralarında yer alan şarkılar çıkaran Swift,
2008’de ise “AT&T TEAM USA Soundtrack” albümü için “Change” adlı şarkısını yayınlamıştır.
2006 yılında Tim McGraw adlı şarkısıyla Yılın En İyi Çıkış Yapan Country Video’su ödülü alır.
13 Şubat 2007’de Jay Leno Şov’a katılır. Swift 2007 yılında Faith Hill ile turneye çıkar.

Taylor Swift aynı ne iletişim kaynağı olarak kullanan ilk country şarkıcılarındandır. Genç
olması sebebiyle bir çok genç izleyici hayran kitlesine de bu şekilde ulaşmaktadır. 2010 yılında
“Valentine’s Day” adlı filmde rol aldı.



2010 yılında yapılan 52. Grammy Ödülleri’nde, 8 Grammy adaylığı bulunmaktadır.Taylor Swift
Speak Now adlı 3. albümünü 25 Ekim 2010 tarihinde yayınlamış; albüm, ilk haftasında
1,047,000 kopya satarak “ilk haftasında en çok satan albüm” unvanını taşımaktadır.

Forbes ‘ın 2009’da yayınladığı en güçlü ünlüler listesinde 18 milyon doları bulan servetiyle 69.
sırada yer aldı, 2010’daki listede 45 milyon dolarlık servetiyle 12. Sırada, 2011’deki listede de
7. Sırada yer aldı. 

Swift toplamda 50 milyonu geçen albüm satışı ve 150 milyon single dijital indirmesiyle dünya
genelinde en çok satan müzik sanatçılarından biridir. 2019'da American Music Awards'da "On
Yılın Sanatçısı" ödülüne layık görülmüştür. 

Billboard tarafından "21.Yüzyıl'da çıkış yapan en iyi sanatçı" seçilmiştir. Şarkıcılığın yanı sıra
söz yazarlığı ile Nashville Songwriters Association ve Songwriters Hall of Fame tarafından
ödüllendirildi. Ayrıca 2015'te Rolling Stone tarafından listelenen Tüm Zamanların En İyi 100
Söz yazarı'ndan biridir. Toplamda 10 Grammy, 1 Emmy, 23 Billboard Müzik Ödülü ve 12
Country Müzik Ödülü kazandı ve 6 Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutmaktadır.

Time dergisinin seçtiği dünyadaki en etkili 100 insanından biridir. Forbes dergisinin müzikte
en çok kazanan kadınlar, Dünyanın En Güçlü 100 Kadını listelerinde yer almış, Celebrity 100
listelerinde bir numara seçildi. Bu listelerde yer alan en genç kadındır.

Müzik dışında oyunculukla da ilgilendi; televizyon dizileri Kanıt Peşinde ve New Girl, sinema
filmleri Loraks ve The Giver ve Cats' te yer aldı. 

Sanat eğitimi, çocuk eğitimi ve doğal afetlerde zarar görmüş kişiler için bağışlar yapmakta;
LGBT ve hasta çocuklar için kurulmuş kuruluşları desteklemektedir.



Vezüv, İtalya'da Napoli'nin sekiz kilometre güney - doğusunda, 1.280 metre yükseklikte bir
yanardağ. Bu yanardağın tarihte ilk püskürmesi 1979 yılında olmuş ve Herculanum, Pompei
şehirlerini lavlarıyla örterek yok etmiştir. 

O zamandan beri yanardağ kül ve lavlar saçmıştır.Vezüv aktif bir yanardağ olup, zaman
zaman buhar, duman, lav fışkırtır. Lav kraterinin çapı 1200 metredir. 

Vezüv'ün daha önceleri kuzeydoğusunda rastlayan Monte Somma Yanardağı olarak faaliyet
gösterdiği yapılan kazı ve incelemelerden anlaşılmıştır. Bu eski yanardağın kraterinin çapı 16
kilometreyi bulmaktadır.

Vezüv Yanardağı sönmüş bir volkan dağıyken M.S. 79 senesinde bir anda kırmızı lavlarla
kaplanmıştır. Vezüv Yanardağının bu ani faaliyete geçişi ile Pompei ve Herculaneum şehirleri
lavlar altında kalmıştır. Pompei'de yapılan kazılarda insan, hayvan, bitki ve yapılar yer yer
açığa çıkarılmıştır.Vezüv zaman zaman aktif yanardağ haline geçmiştir. 

203, 472, 512, 685, 993, 1036, 1139, 1560 senelerinde de faaliyete geçen Vezüv 1631
senesinde büyük bir patlamayla yine etrafına lavlar saçmıştır. Vezüv 1794, 1872, 1906
senelerinde de volkanik faaliyetini göstermiştir. 

3 Haziran 1929 günü Vezüv'ün tekrar faaliyeti çok ani olmuş, binlerce ton taş parçaları infilak
neticesinde çevreye dağılmış, krater ağzı açılarak lavlar çevreye yayılmaya başlamıştır. 

Krater ağzında patlamalar devam ederken kül bulutunun taşıdığı elektrik yükleri arasında
kuvvetli şimşek patlamaları görülmüştür. Vezüv'ün en son faaliyete geçişi İkinci Dünya
Savaşı'nda İtalya'nın işgal edildiği günlerde 18 Mart 1944 günüdür.

Pompei'de insanların buharlaşmasına sebep olan 
Vezüv Yanardağı nedir?

Vezüv Yanardağı



Birsen Tezer

Birsen Tezer, Türk müzisyen. Müzikle ortaokul yıllarında tanışan Birsen Tezer 1982 - 1983
yıllarında katıldığı Milliyet Liseler Arası müzik yarışmalarından çeşitli dereceler ile ayrılır.

Yüksekokul tercihini müzik eğitiminden yana kullanan sanatçı 1984 yılında İ.T.Ü Türk
Musikisi Devlet Konservatuvarı sınavlarına girerek eğitime başlamaya hak kazanır. Bir
şans eseri kanun enstrümanını seçtikten sonra öğretmeni Erol Deran'dan dersler alır.

Sesiyle büyüleyen, düetleriyle şarkıları farklı bir boyuta taşıyan
Birsen Tezer kimdir?

Mezuniyeti ile birlikte profesyonel müzik yaşamıma başlar ve ilk önceleri tek bir gitar ile
başlayan serüveni 1990 yılında zenginleşerek yerini grup sounduna bırakmaya başlar. 

İstanbul'un çeşitli mekanlarında grubu ile birlikte kendi zevkine uygun repertuvarını
oluştururan performanslar sergiler. 1998 yılında Bülent Ortaçgil'in Light adlı albümünde
Ortaçgil'le Kimseye Anlatmadım isimli şarkıda düet yapar. Daha sonra yine Ortaçgil'in
şarkılarından oluşan tribute albüm olan Şarkılar Bir Oyundur'da, Çığlık Çığlığa adlı şarkıyı
seslendirir. Bunun yanı sıra İlhan Şeşen, ve Gürol Ağırbaş ile çalışmalar yapar. İlhan Şeşen'in
hazırladığı bir film müziğini seslendirir.

10 yıl süren Bodrum macerasından sonra İstanbul'a ayak basar basmaz bunca yılın birikimini,
yıllardan beri aynı sahneyi paylaştığı grup arkadaşları ile sözel ve müzikal anlamda anlatmaya
başlayacağı bir proje ile devam ettirir. 

Cihan isimli ilk albümü 2009 yılında yayınlanır. Albümde kendi bestelerinin yanı sıra Bülent
Ortaçgil, Erkan Oğur , İlhan Şeşen ve Zafer Cınbıl 'ın eserlerini yorumlar. Ayrıca bu albümde
yer alan Aşk Bu Değil isimli şarkı dünyaca ünlü sanatçıların da içinde olduğu Babylon Bar
Vol:2 albümünde yer alır. 

Bülent Ortaçgil'in Sen albümünde İstediğini Yap isimli şarkıda vokal de yapan Tezer ayrıca
Hüsnü Arkan'ın Solo isimli albümünde de Hoş Geldin isimli şarkıda kendisi ile düet
gerçekleştirir.



Hiram Abas

Hiram Abas, Türk istihbaratçı. Hiram Abas, 1932 yılında İstanbul‘da doğmuştur. Tam adı
Mustafa Hiram Abas’dır. Anne tarafından dedesi, Osman Hamdi Bey‘in yeğeni olan eski
müzeler umum müdürü Mübarek Galip Eldem ve anneannesi Munise Eldem’dir.

Babası kaptanlık yapan Hilmi Abas, annesi Fatma Roksan Abas’tır.İstanbuden mezun oldu.
1957 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şubesi’ni bitirdikten sonra,
aynı yıl MİT‘te göreve başladı. 18 Mayıs 1967 tarihine kadar İstanbul’da müfettiş yardımcılığı
ve sorgu müfettişliği yaptı. 1965 yılında ABD‘ye gönderilen Abas, 4 yıl süreyle eğitim gördü.
Sorgulama ve istihbarat konularında uzmanlaştı.

Müfettişlik görevinden sonra askerliğini yedek subay olarak yaparken MİT’te çalışmaya
başlayan Hiram Abas, ABD’den döndükten Batum, Atina ve Beyrut‘ta görev yaptı. 1970’e
kadar Beyrut’ta bulundu. 12 Mart muhtırasından sonra İstanbul’da Orgeneral Faik Türün‘ün
operasyonlarını yönetti ve ünlü Ziverbey Köşkü sorgulamalarında bulundu. Özellikle ASALA ile
mücadelede resmi ve gayri-resmi operasyonlarda etkin rol aldığı bilinmektedir.

Aydınlık Gazetesi’nin ileri sürdüğüne göre 1972 yılında Fındıkzade’de Dev-Genç’in maliyecisi
Ziya Yılmaz’ın yakalandığı operasyonda yaralandı. THKP-C liderlerinden Ulaş Bardakçı’nın
öldürüldüğü çatışmadaki operasyonu yönettiği de söylenir. 12 Mart 1971 döneminde MİT‘te
etkin görevlerde bulunan Hiram Abas, 12 Eylül darbesinden önce 1980 yılında kendi isteğiyle
emekliye ayrıldı. Dönemin TİSK Genel Başkanı Halit Narin‘in yanında çalıştı.

1983 yılında ikinci kez MİT’e dönen Hiram Abas, Turgut Özal‘ın başbakanlığı döneminde
Suriye‘ye yaptığı resmi geziye katıldı. Ve bu ülke istihbarat yetkilileriyle bölücü örgütler
konusunda görüşmelerde bulundu.

Bay Pipo lakabı ve aynı isimle yazılan biyografisiyle bilinen
Hiram Abas kimdir?



1988 yılında yayımlanan MİT raporu
olayında sorumlu görülerek, raporu
kaleme alan Mehmet Eymür ve Korkut
Eken ile birlikte pasif göreve alınmak
istenince, ikinci kez teşkilattan ayrıldı.

Hiram Abas, Amerikan silah firmalarının
Türkiye temsilciliğini yapan bir şirkette
çalışırken 26 Eylül 1990 sabahı işine
gitmek için yola çıktığında uğradığı
suikastta yaşamını yitirdi. Evinin
yakınlarında, belediye işçisi gibi giyinmiş
kişileri olay yerinde öldü.

Hiram Abas, 26 Eylül 1990 tarihinde
İstanbul’da 58 yaşında ölmüştür.Hiram
Abas, Gülşen Abas ile evli idi. Cengiz
Abas adında oğluve Cenan Abas adında
kızı vardır. 1999 yılında gazeteci yazar
Soner Yalçın, Hiram Abas hakkında “Bay
Pipo” adlı bir araştırma kitabı yazmıştır.



Buz Hokeyi

Buz Hokeyi adından da anlaşılacağı gibi buzun üzerinde iki takımla oynanan bir spor veya
oyundur. Oyuncular hokey patenlerini giyip hokey sopalarıyla diski (pakı) kontrol etmeye
çalışırlar. Oyuncular diski kaleye sokarak sayı bulurlar. 

Takımda biri kaleci olmak üzere altı oyuncu molasız oynar. Aslen bir takımda 20′den fazla
oyuncu vardır. Bir oyuncu kuralları ihlal ederse hakem ceza olarak takımı bir süreliğine 5
kişiyle oynatır. 26×56 mt. genişlikte bir alanda oynanır. 15 ya da 20 dakikalık üç devreden
oluşur.

Buz hokeyi oynamak isteyen bir kişinin öncelikle buzda kaymayı oldukça iyi derecede bilmesi
gereklidir. İyi derecede kayabilmek için ise küçük yaşlarda eğitim almaya başlamak büyük
önem taşımaktadır.

Öte yandan,  buz hokeyi eğitimi, buz hokeyi ülkelerinde çocuk yaşlarda başlamakla birlikte,
ülkemizde yirmili yaşların başında kaymayı öğrenen oyunculara da rastlamak mümkündür.
Fakat Türkiye’de buz pateni ancak sınırlı sayıda ilde yapılabilmektedir. Ankara, İstanbul,
İzmit, Bursa ve Erzurum’da olimpik ölçülerde olsun ya da olmasın buz pateni pistleri vardır. 

Buz Pateni yapmak isteyenler Ankara’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Buz Pateni Sarayı‘na
ve İzmit’te Büyükşehir Belediyesi Buz Pateni Tesisi‘ ne başvurabilirler. Ankara’da ayrıca
Eryaman’da açılan Optimum Outlet Center‘ da küçük bir buz pisti mevcuttur. Ayrıca
Erzurum’da da 2011 kış olimpiyatları için pistler mevcuttur ve birkaç pistte yapım
aşamasındadır. Bu pistlerde buz hokeyi eğitimi tecrübeli eğitmenler tarafından verilmektedir.

Kanadalı güvertecilerin çıkardığı Buz Hokeyi nedir?



Buz hokeyi oynamak isteyenler bu buz pistlerindeki kulüplere ya da ilgililere başvurarak
gerekli bilgiye ulaşabilir ve buz hokeyine merhaba diyebilirler. Buz Hokeyi sporu 19. yy’da
ortaya çıkmış bir spordur.  Kanadalı güverteciler tarafından ortaya çıkarılan spor NHL’de
1917 yılında ilk kez oynanmıştır. 2007 yılından beri doğu ve batı konferansı isimleriyle 15’lik
iki lig bulunmaktadır.

Buz Hokeyi ilk kez Kuzey  Avrupalılar tarafından oynanmıştır. İlk kez ortaçağda oynanan oyun
19. Yy ortalarında Kanada’da oynanmaya başlanan spor o zamanlarda ilkel olarak
oynanmıştır. 1855 yılında Kingston Ontario’da ilk resmi hokeyin oynandığı söylenmektedir.

1865 yılında Robertson tarafından düzenlenen maç kayıtlara geçen ilk maç olma
niteliğindedir. Daha sonrasında Robertson’un üzerine yaptığı çalışmalar ile buz hokeyi
kuralları ilk kez konuldu. Bu kurallara göre iki takımda da 9’ar kişi bulunuyordu ve kare
şeklinde bir disk kullanılıyordu. Sonrasında Montreal’de toplanan komitenin belirlemesi ile
takımlardaki kişi sayısı 7’ye düşürülmüştür.

En son olarak 1909 yılında Ulusal Hokey Kurulu tarafından yapılan son düzenlemede
takımdaki kişi sayısı altı olmuştur.  1893 yılında Hokey Sporunda Stanley Kupası oyunları
başladı. Bu Lord Stanley Ödülü Kanada’daki en iyi hokey takımına verilmekte olup günümüzde
hala devam eden bir gelenektir.



Radyasyon, elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerjinin emisyonu  veya
aktarımıdır. Bilindiği gibi maddenin temel yapısını atomlar meydana getirir. Atom ise, proton ve
nötronlardan oluşan bir çekirdek ile bunun çevresinde dönmekte olan elektronlardan
oluşmaktadır. Eğer, herhangi bir maddenin atom çekirdeğindeki nötronların sayısı, proton sayısına
göre oldukça fazla ise bu maddeler kararsız bir yapı göstermekte ve çekirdeğindeki nötronlar
dönüşerek β- (negatron) yayarlar. Eğer protonlar, nötronlardan fazla ise protonlar dönüşerek β+
(positron) yayarlar. Atom çekirdeğinden ayrılan nöronlar ve protonlar kararlı olmayan atom
çekirdeği gama (γ) ışını yayar.

Ağır çekirdekler alfa(α) ışını(helyum çekirdekleri) yayabilir veya fizyon reaksiyona maruz
kalabilirler. Bu tepkimelere maruz kalarak parçalanan maddelere ‘radyoaktif madde’, çevreye
yayılan alfa, beta ve gama gibi ışınlara ise ‘radyasyon’ adı verilmektedir.

X ışınları, ultraviyole ışınlar, görülebilen ışınlar, kızıl ötesi ışınlar, mikro dalgalar, radyo dalgaları
ve γ-ışınları elektromanyetik spektrumun farklı parçalarıdır. Elektromanyetik  alanlar, frekans ve
dalga boyları ile tanımlanır. X ışınları ve γ- ışınları  çok yüksek frekanslarda olduğundan, oluşan
radyasyon kimyasal bağları kırabilecek enerjiye sahiptir. Bu radyasyona iyonlaşan radyasyon
denir.

İyonlaşabilen elektromanyetik radyasyonları, hücrenin materyali olan DNA’yı parçalayacak kadar
enerji taşımaktadır. DNA’nın zarar görmesi ise hücreleri öldürmektedir. Bunun sonucunda doku
zarar görür. DNA’da çok az bir zedelenme, kansere yol açabilecek kalıcı değişiklere sebep olur.
Radyoaktif kirleticiler özellikle insan, hayvan ve bitki sağlığına olumsuz etkiler yaparak çevreyi ve
ekolojik dengeyi bozmaktadır. Ayrıca radyasyon, canlılarda genetik değişiklere de yol açmaktadır.
Radyasyonun etkisi; cins, yaş ve organlara göre değişmektedir. Özellikle göz en fazla etkilenen
organ olup, görme zayıflığı, katarakt ve göz uyumunun yavaşlamasına sebep olmaktadır.

Radyasyon
Çernobil'den kaynaklı etkilerinin hala devam ettiği radyasyon nedir?



Deri ise, radyasyona karşı daha dayanıklıdır. Radyasyonun
zararları genellikle zamanla ortaya çıkan bir etki olup, ani etki
ancak atom bombalarının yol açtığı ölümler ve yüksek
radyasyondaki yanmalar şeklinde kendini göstermektedir. X ışınları
ya da röntgen ışınları temas ettikleri maddelerin elektron
kaybetmelerine yani iyonize olmalarına neden olan yüksek enerjili
radyasyondur. Bu ışınlar tanı amaçlı kullanılan filmlerin
çekilmesinde kullanılırlar. 

Doza bağlı olarak hücre bölünmesi ve genetik yapısında
bozulmalara neden olabilirler. Röntgen ışınlarının da dahil olduğu
iyonize radyasyona en hassas olan hücreler hızlı bölünen
hücrelerdir. Bu nedenle gelişmekte olan fetus ve ona ait dokular bu
ışınlardan en fazla zarar görmesi beklenilen yapılardır. Burada
dikkat edilmesi gereken nokta sadece ışın ile temas eden dokunun
etkilenmesi ve bu ışınların vucüt içinde seyahat etmemesidir.
Örneğin çekilen bir el filminde alınan ışınlar vücut içinde ilerleyerek
rahime kadar ulaşmaz. Tüm  tanı ve tedavi yöntemlerinde olduğu
gibi röntgen filmlerinin de potansiyel yarar ve zararları mevcuttur.
Bu hem hamile olan hem de olmayan kişiler için geçerlidir.

İyonize radyasyon hızlı bölünen ve çoğalan hücreler üzerinde daha
fazla tahrip edici etkiye sahip olduğu için gelişmekte olan fetus
üzerinde de zararlı etkileri olabilir. Ancak bu etkilerin doz ve
süreye bağlı olduğu unutulmamalıdır.





Mokgadi Caster Semenya, 7 Ocak 1991 doğumlu, Güney Afrikalı orta mesafe koşucusu ve
2016 Olimpiyat altın madalyası sahibidir. 

Yeni kişisel rekoru 1: 55.16'da 1: 55.45, 2016 Yaz Olimpiyatları ve 2017 Dünya
Şampiyonası'nda 2009 Dünya Şampiyonası'nda bayanlar 800 metrede altın madalya kazandı. 

Mariya Savinova'nın doping diskalifiye edilmesinden sonra, hepsi 800 metrede 2011 Dünya
Şampiyonası ve 2012 Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya ile ödüllendirildi.

Semenya, 5α-Redüktaz eksikliği nedeniyle XY kromozomları ve doğal olarak yükselmiş
testosteron seviyeleri ile doğumda dişi atanan interseks cisgender bir kadındır. 2009 Dünya
Şampiyonası'ndaki zaferinin ardından seks testine tabi tutulduğu açıklandı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) geri dönmesi için izin verdiği 6
Temmuz 2010 tarihine kadar uluslararası yarışmadan çekildi. 

2019'da, Semenya gibi kadınların testosteron seviyelerini düşürmek için ilaç kullanmadıkları
sürece 400m, 800m ve 1500m etkinliklerine katılmalarını engelleyen yeni IAAF kuralları
yürürlüğe girdi.Semenya, Time dergisinin 2019'un En Etkili 100 Kişisi'nden biri seçildi.

Semenya, Güney Afrika'da Polokwane (daha önce Pietersburg olarak adlandırılıyordu)
yakınlarındaki Ga-Masehlong köyünde doğdu ve Güney Afrika'nın kuzey Limpopo eyaletinin
derinliklerinde bulunan Fairlie köyünde büyüdü. 

Üç kız kardeşi ve bir erkek kardeşi var. Semenya, Nthema Secondary School ve University of
North West'e spor bilimi öğrencisi olarak katıldı. Futbol için antrenman olarak koşmaya
başladı. Temmuz ayında Semenya, 800 m'de 2008 Dünya Gençler Şampiyonasına katıldı ve
finale kalamadı.

Caster Semenya
Günümüzde bile hala tartışılan kadın mı erkek mi tartışmalarında

başrollerden biri olan Caster Semenya kimdir?



2008 Commonwealth Gençlik Oyunlarında 2: 04.23'lük derecesiyle altın
madalya kazandı. Afrika Gençler Şampiyonası'nda Semenya sırasıyla 1:
56.72 ve 4: 08.01'lik dereceler ile hem 800 m hem de 1500 m yarışlarını
kazandı. Bu yarışla 800 m kişisel rekorunu dokuz aydan kısa bir sürede yedi
saniye artırdı, sadece bu yarışta dört saniye de dahil. 800 m zamanı, o
tarihte 2009 yılında dünyanın önde gelen saatiydi. Aynı zamanda ulusal bir
rekor ve şampiyonluk rekoruydu. 

Semenya, sırasıyla 1: 58.85'te Zelda Pretorius ve 2: 00.90'da Zola Budd
tarafından tutulan Senior ve Junior Güney Afrika rekorlarını da geçti.

Ağustos ayında Semenya, Dünya Şampiyonası'nda 800 metrede finalde 
1: 55.45 ile altın madalya kazandı ve yine yılın en hızlı zamanını belirledi.
Aralık 2009'da Atletizm Haberleri Semenya'yı yılın Bir Numaralı Kadın 800
metre koşucusu seçti.



Şam

Şam Suriye'nin başşehri veya “Dımaşk” şehrinin merkez olarak kabul edildiği Suriye bölgesine
verilen ad. Bu bölgenin merkezi olan Dımaşk şehrine “Şam” da denilmektedir. Şehir merkezi
Suriye'nin güneybatı kesiminde yer almaktadır. 

Akdeniz'e uzaklığı 96 km, denizden yüksekliği ise 685 metredir. Şam şehrinin kuzeyinde
Kasiyun Dağı, batısında Cebelü'ş-Şarki ve Lübnan Dağları vardır. Doğu ve güney tarafları ise
çevredeki ovalara açılmaktadır. El-Gute Vahasının ortasında yer alan şehre, ortasından geçen
Barada Irmağı hayat vermektedir. Irmağın vahasında çeşitli meyveler, sebze, zeytin ve tahıl
yetiştirilmektedir.

Son yıllardaki şehirleşme şehrin tabii ve yeşil görünümünü bozmakta, her geçen gün meyve ve
sebze bahçelerinin azalmasına sebep olmaktadır. Mükemmel bir karayolu ağı ve iki demiryolu
hattıyla Beyrut, Halep, Amman ve Bağdat'a bağlanan Şam şehri milletlerarası hava limanı
sayesinde daha da önem kazanmaktadır. Şehre bazı yeni sanayi tesisleri kurulmuş olup,
zeytinyağı, çimento ve cam fabrikaları, dokuma ve ayakkabı imalathaneleri vardır. Kılıç yapımı
ve kesici silahlar imalatı ortadan kalktıysa da halı, pamuklu ve ipekli kumaş, koku, bakır ve
tahta eşya imalatı devam etmektedir.

Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden olan ve Şam adı verilen bölgenin batısı Akdeniz ve
Mısır, kuzeyi Anadolu, doğusu Cezire ve Berrü'ş-Şam denilen çöl, güneyi Arabistan
Yarımadası ve Kızıldeniz'le çevrilidir. Bu bölge sırasıyla Firavunlar, Aramiler, Fenikeliler,
Amalikalılar daha sonra İbraniler hakimiyetinde kaldı. Birçok ticaret ve kültür merkezleri
kuruldu.

Yetiştirilen kayısı ile şarkıya ve deyime konulan Şam nedir?



Hazret-i Davud ve oğlu Süleyman aleyhisselam zamanlarında Şam bölgesinin hemen her tarafı
İsrailoğulları Devletinin hakimiyeti altına girdi. Ancak daha sonra Âsurlular ve Babilliler bu
bölgeyi işgal edip, Davud aleyhisselam tarafından temeli atılan ve Süleyman aleyhisselam
tarafından inşa edilen Beyt-i Mukaddesi (Mescid-i Aksa'yı) tahrip ettiler ve hakiki Tevrat'ı da
yakarak yok ettiler. 

İran hükümdarlarından Keyhüsrev Babil Devletini yıkarak, ülkesinin sınırlarını Akdeniz'e
kadar genişletti ve Şam'ı hakimiyeti altına aldı. Büyük İskender'in ortaya çıkışına kadar İran
idaresinde kalan Şam bölgesi, İskender tarafından zapt olundu. Büyük İskender'in ölümünden
sonra onun kumandanları arasında anlaşmazlıklara sebep olan bu bölge birçok kanlı
çarpışmalara sahne oldu. Daha sonra Selefkiler (Selevkoslar) bu bölgeye hakim oldular.
Onların kurdukları devlet Suriye Devleti diye meşhur oldu.

Hz. İsa'nın doğumundan 64 sene önce Romalıların hakimiyetine girdi. Roma
imparatorlarından birçoğu Şam ordusu tarafından hatta birkaçı Şamlılardan seçildi. Hz. Îsa
Şam bölgesinde doğduğu ve hak dini insanlara orada tebliğ ettiği için Hristiyanlar bu bölgeye
özel önem verdiler. Şam bölgesindeki Filistin, Hıristiyanlar için umumi ziyaret yeri oldu.
Hıristiyan Araplar da Romalılar zamanında bu bölgeye yerleştiler. Şam kısa zamanda bir
piskoposluk merkezi oldu. Bizans İmparatoru I. Theodosius Şam'da bir kilise inşa ettirdi. Bu
kilisenin içine Hz. Yahya'nın başının bulunduğu bir türbe de yaptırdı. Bizans devrinde
Romalılarla Persler arasındaki savaşlarda büyük zarar gören Şam, son olarak Bizans'a bağlı
Gassanilerin hakimiyetinde kaldı.

 İslam tarihi boyunca önemli idare, ilim, kültür, ticaret merkezlerinden olan Şam şehri ve
civarı Hazret-i Ömer'in halifeliği sırasında Halid bin Velid ve Ebu Ubeyde bin Cerrah
idaresindeki İslam orduları tarafından fethedildi. Şam (Dımaşk) şehri Şam vilayetinin merkezi
oldu. Emeviler zamanında İslam Devletinin hilafet merkezi olan Şam şehri fevkalade bir önem
kazandı. Başta Ümeyye (Emeviyye) Camii olmak üzere birçok cami ve medrese inşa edildi.
Abbasiler devrinde hilafet merkezi Bağdat'a nakledilince de önemli bir ilim, kültür ve ticaret
merkezi olma özelliğini korudu. Dımaşk'ta, Haleb'de, Kudüs'te, Hama'da Humus'ta ve diğer
kasaba ve şehirlerdeki medreseler, İslam kültür ve medeniyetinin yayılış merkezi oldular. 

Abbasiler zamanında bir ara Mısır'da idareye hakim olan Tolunoğulları tarafından idare edilen
Şam şehri bölgesi Tolunoğulları Devletinin yıkılmasından sonra İhşidoğulları Fatımiler ve
Karmatilerin hakimiyetinde kaldı. Fatımiler zamanında Şam'da birçok karışıklık ve yangın çıktı.
Bu yangınlardan birinde Ümeyye Camii de yandı. 1076'da Büyük Selçuklu Emiri Atsız
tarafından zabt edilen Şam'da, hutbe yeniden Abbasi halifesi adına okundu. Atsız'dan sonra
Sultan Melikşah'ın kardeşi Tutuş Şam emiri oldu. Tutuş'un oğlu Dokak'ın ölümünden sonra
Atabeg Tuğtekin Şam'da Böriler Hanedanını kurdu. Şam bölgesinin bazı kısımları
Mirdasoğulları, Artukoğulları, Atabeglerden Aksunguroğulları gibi bazı beylikler tarafından
idare edildi.

1154'te Halep Atabegi Nureddin Zengi'nin idaresine girdiği sırada büyük gelişme ve
değişikliklere sahne oldu. On ikinci yüzyılda Haçlı orduları Şam'ı ele geçiremediler fakat
çevresindeki ovayı defalarca yakıp yıktılar. Şam, Eyyubiler ve Memlukler döneminde de gelişti.
Bir ara Moğol, istilasına uğradıysa da kısa zamanda tekrar Memluklere geçti. Memluk
sultanlarından Baybars, saltanatı sırasında uzun müddet Şam'da oturdu. Şehirde birçok cami,
medrese ve köşk yaptırdı. Şehrin surlarını tamir ettirdi.



Şam, Memluklerin Kahire'den sonra ikinci büyük şehri oldu. 1400 senesinde Timur Han Şam'ı
ele geçirip ilim adamı ve zanaatkarları Semerkant'a götürdü.Yavuz Sultan Selim 1516
senesinde Mercidabık'ta Memluk Sultanı Kansu Gavri'yi mağlup edince bütün Şam bölgesiyle
birlikte Şam (Dımaşk) şehri de Osmanlı hakimiyetine girdi. Osmanlılar zamanında Şam'da
pekçok cami, medrese ve ticari hayatın canlanması için han ve kervansaray yaptırıldı.
Suriye'nin Akdeniz kıyılarındaki limanlarının Avrupalıların ticaretine açılmasından sonra ticari
faaliyetler fazlalaştı.

Mekke ve Medine'ye giden hac yolu üstündeki en önemli menzillerden biri olması da Şam'a
büyük kazançlar sağladı.Şam 1832-1840 seneleri arasında Mısır Valisi Mehmed Ali Paşanın
idaresine geçti. 1840'ta tekrar Osmanlı idaresine döndü. Bundan sonra Osmanlı Devletinin
parçalanmasını ve yıkılmasını isteyen İngilizler ve diğer Hristiyan devletlerin teşvik ve
tahrikleriyle hareket eden gayrimüslim Osmanlı tebaasıyla Müslümanlar arasında birçok
çatışmalara sahne olan Şam, Birinci Dünya Savaşı sırasında bir müddet 4. Ordu Kumandanı
Cemal Paşanın karargahı oldu. Şam Yıldırım Orduları grubunun, Nablus Meydan Savaşında
uğradığı mağlubiyetin arkasından Osmanlı hakimiyetinden ayrıldı.Mart 1920'de Suriye
bağımsızlığını ilan etti ve Emir Faysal kral oldu.

Şam ise Suriye'nin başşehri oldu. Nisan 1920'de İtalya'nın San Remo şehrinde toplanan
konferansta Fransa'ya Suriye ve Lübnan üzerinde manda hakkı tanındı. 25 Temmuz 1920'de
Şam, Fransız kuvvetlerince işgal edildi. Ekim 1925'te meydana gelen büyük bir ayaklanma
üzerine Fransızlar tarafından şehir bombalandı. 1941'de Şam Fransız kuvvetlerinin merkezi
haline geldi. Suriye 1946 yılında kesin olarak bağımsızlığını ilan edince, Şam şehri başşehir
oldu. Bugün Suriye'nin en kalabalık şehri olan Şam'ın nüfusu her geçen gün hızla artmaktadır.
Nüfusun çoğunluğunu sünni Müslümanlar teşkil eder. Şiilerin azınlıkta bulunduğu Şam'da
Hıristiyanlar ve Filistinliler de yaşamaktadır. 

Şam'ın yüzölçümü 18.032 km2 ve nüfusu yaklaşık 2.824.000 kadardır.İslam tarihinde önemli
ilim, irfan, kültür ve ticaret merkezlerinden olan Şam'daki Ümeyye Camiinin içinde Yahya
aleyhisselamın başının bulunduğu türbe vardır. Ayrıca pekçok İslam meşhurunun kabri ve
ticari hayatın canlandırılması için yaptırılmış olan hanlar ve kervansaraylardan bir kısmı
bugün halen mevcuttur.



Kıbrıs`ta Türklerle Rumların eşit ortak olarak kurduğu Kıbrıs Cumhuriyeti`ni yürütmek yerine
Türkleri ortadan kaldırarak tüm Kıbrıs`a egemen olmak için Rumlar çeşitli planlar yaptılar. Bu
çerçevede Anayasa`da 13 maddelik değişiklik önerisinde bulunan Rumlar bu önerileri reddedilince
önceden yaptıkları plan gereği, eğittikleri silahlı güçleri de devreye sokarak Türklere saldırı
başlattı. Tarihe kanlı Noel olarak geçen bu saldırılar 1963 Aralık ayında başladı. 

20 Aralık gecesi Lefkoşa`nın Tahtakale semtinde evlerine gitmekten olan bir grup Türk`ün
otomobillerine açılan ateş sonucunda Zeki Halil ve Cemaliye Emirali adlı iki Türk şehit düştü, bir
grup Türk de açılan ateş sonucunda yaralandı.

21 Aralık günü bu saldırıyı kınamak için Lefkoşa Türk Lisesi bahçesinde toplanan Türk öğrencileri
EOKA çetesi mensupları tarafından kurşunlandı. Aynı gün Lefkoşa`daki Atatürk büstüne de
saldırıldı. Bir gün sonra Türkiye Büyükelçilik binası ile Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Yardımcısı`nın ikametgahına ateş açıldı. Akritas Planı artık fiilen uygulamaya konulmuştu. 1963 yılı
Kanlı Noel saldırılarının hedefi Lefkoşa idi. 

Rumlar, merkeze hakim olmakla bütün Kıbrıs`a hakim olacaklarını sanıyorlardı. Bunun için de
kendilerine en büyük engel Lefkoşa`ya bağlı Küçük Kaymaklı kasabası idi. 1960 nüfus sayımına göre
kasabada 5.126 Türk, 1.133 Rum yaşıyordu.

Kasaba önemli bir Türk yerleşme merkezi durumundaydı. Kasaba çevresinde 19 Aralık`tan itibaren
faaliyetleri gözlenmeye başlandı. Rum saldırısından şüphelenen Türk Mücahit Teşkilatı`na üye
gençler, halkı olası bir saldırıya karşı hazırlamaya çalıştı.

Rum saldırısı 22 Aralık günü başladı. Küçük Kaymaklı`nın dış dünya ile bağlantısı tamamen
kesilmişti. 23 Aralık`tan itibaren yeni takviye kuvvetleri alan Rum saldırganların başına EOKA`cı
katil Nikos Sampson geçmişti. Diğer yandan Ada`daki Yunan alayı da saldırganlarla birleşmiş ve
Rumlar bütün güçlerini bölgeye teksif etmişti. Makarios`un 22 Aralık günü Garanti Antlaşmaları`nı
tanımadığını ilan etmesi, Rum saldırganlara daha da cesaret vermişti.

Kanlı Noel
Kıbrıs'ta yaşanan Kanlı Noel olarak anılan katliam nedir?



Türk direnişçiler, 5.000 Türk`ün sorumluluğunu üzerilerine almaları nedeniyle bölgeden
ayrılmaya karar verdiler ve bunu 24 Aralık gününden başlayarak uygulamaya koydular. 3.000
Türk Hamitköy`e, 2.000 civarında Türk de Lefkoşa`nın emin bölgelerine gönderildi. 

Rum çeteleri, kadın-erkek, genç-ihtiyar demeden Türklere karşı vahşice saldırırken; Türkler,
Küçük Kaymaklı`da bulunan Rum aileleri de kendi korumaları altında Büyük Kaymaklı`ya
göndermişti. Geride kalan 550 kadar yaşlı, kadın ve çocuk Türk topluluğu Rum çetecilerce esir
muamelesine tabi tutuldular. Bu arada seksenlik imam Hüseyin İğneci ve yatalak 18 yaşındaki
oğlu Rumlar tarafından vahşice şehit edildi. 

Nikos Sampson`un anılarını yayınlayan Eleftheria gazetesi, 1963 Kanlı Noel`inin gerçek
sorumlularını gözler önüne sermektedir.

Makarios hükümetinin, İçişleri Bakanlığı`nın ve üçlü karargahın Yunan kanadına mensup
subayların emri ile hareket ettiğini açıklayan Nikos Sampson, Küçük Kaymaklı savaşlarını da
"Yunanlıların Balkan Savaşları dışında Türklere karşı elde ettikleri tek zafer" olarak ilan
etmiştir. Bu gelişmeler üzerine Türkiye, 23 Aralık 1963`te İngiltere ve Yunanistan
hükümetleri nezdinde harekete geçti. Rum saldırılarının önlenmesi için birlikte harekete
geçilmesini istedi. 

Türkiye`nin bu girişimi üzerine, 24 Aralık 1963`te Lefkoşa`da Türkiye, Yunanistan ve İngiltere
adına bir ortak bildiri yayınlandı. 18- Bildiride şu ifadeler yer aldı: "Türkiye, İngiltere ve
Yunanistan hükümetleri Garanti Antlaşmasını imza eden devletler sıfatı ile Kıbrıs Hükümeti ile
Türk ve Rum cemaatlerini halihazır karışıklıklara son vermeye müştereken çağırırlar.

Üç hükümet, bu gece ateş kesilmesi için uygun bir saatin tespitine ve her iki cemaatten buna
riayetini istemeye Kıbrıs Hükümeti`ni davet ederler. Üç hükümet ayrıca hukuk nizamının
korunması lüzumunu göz önünde tutarak bugünkü durumu doğuran güçlüklerin haline yardım
maksadıyla tavassutta bulunmayı teklif ederler." Bu çağrıya rağmen çatışmalar durmadı. 

Rum silahlı güçleri 24 Aralık günü Lefkoşa ve diğer Türk bölgelerine saldırıya devam etti. 24
Aralık günü Kumsal bölgesine saldıran Rumlar, Kıbrıs`taki Türk Alayı`nda doktor olarak görev
yapmakta olan Binbaşı Nihat İlhan`ın eşi ile üç çocuğunu vahşice katlettiler.

Saldırılar sonucunda 18.667 Kıbrıs Türk`ü yaşadığı 103 köyü terk etmek zorunda kaldı.
Birleşmiş Milletler aracılığı ile köylerini terk etmek zorunda kalan Türklerle ilgili araştırma
sonuçlarına göre, 1964 yılında Lefkoşa kazasında 39, Girne kazasında 7, Baf kazasında 49,
Larnaka kazasında 21 ve Mağusa kazasında 21 köy olmak üzere 124 köy zarar görmüş,
yüzlerce Türk ölmüş, binlercesi yaralanmış veya köylerini terk etmek zorunda kalmışlardı.
1963 yılında başlayıp 1964`te de devam eden olaylarda 364 Türk şehit olmuştur. 

Makarios`un görüşmelere yanaşmaması ve saldırıların devam etmesi üzerine Türkiye,
garantörlük hakkını tek başına kullanmaya karar verdi. 25 Aralık 1963 tarihinde Türk alayı,
garnizonundan ayrılarak gerekli mevzilere yerleşti. Bu sırada Türk Hava Kuvvetleri`ne bağlı
savaş uçakları da Lefkoşa üzerinde uyarı uçuşlarına başladılar. Diğer yandan Türk toplumuna
karşı acımasız bir şekilde saldırıya geçen Rum Radyosuna cevap vermek ve Türk toplumunun
moralini yükseltmek amacıyla Bayrak Radyosu yayına başladı.



1867 yılında İstanbul da doğan Tevfik Fikret,
Servet-i Fünun devri şairlerindendir. Çankırılı
Hüseyin Efendi ile Refia Hanımın oğlu olan
Tevfik Fikret’in asıl adı Mehmet Fikret’tir.

Fikret, ilkokulu bitirdikten sonra Galatasaray
lisesine gitmiş ve daha sonrasında da uzun bir
eğitim hayatı olmamıştır. Çok küçük yaşlarda
şiir yazmaya başlayan şairin şiirleri gazel,
tevhid ve nazire gibi divan şiirleri biçimindedir.

Liseden sonra bir dönem katiplik yapan Fikret,
daha sonrada bir kolejde öğretmenlik yaptı.
Açılan bir şiir yarışmasında Sultan Abdulhamid
Hanı öven şiiri ile birincilik kazandı. 1895
yılından sonra beş yıl boyunca Servet-i
Fünun’un baş yazarlığı yaptı. Bu dönem içinde
de toplumsal meselelerden uzak ağır dilli
eserler verdi. Beş yılın sonunda Servet-i
Fünun’dan ayrılan Fikret kendisini kolejdeki
derslerine adamıştır.

Hayatının belli dönemlerinde belirsiz bir
tezatlık içine giren Fikret, bir dönem övgüler
yağdırdığı Sultan Abdulhamid Han'a yeri
geldiğinde yerden yere vurmuş, bir dönem
yerdiği Bayrağımızı bir dönemde Ey şanlı vatan
bayrağı olarak överek dönem dönem şair
tezatlıklar yaşamıştır.

Tevfik Fikret
İstanbul'un şairlerinden biri Tevfik Fikret kimdir?

Eserlerinde bahsettiği ve çok sevdiği oğlu Haluk, şair için çok kıymetliydi. Kıymetli oğlunu
vatana ve millete yararlı bir evlat olarak yetiştirmek istediğini eserlerinde de anlatmıştır.
Çalıştığı kolejde oğlunu okutup, daha sonra yurtdışında eğitim alması için Hristiyan bir ailenin
yanına yerleştiren Fikret, oğlunun mühendis olarak ülkesine dönmesi beklemekteydi. Beklediği
gibi mühendis olan oğlu Haluk, yanına yerleştiği ailenin etkisinde kalarak din değiştirerek
Hıristiyanlığa geçmiştir. Daha sonra din üzerinde ilerleyerek başrahip yardımcı olmuştur.
Şairin oğlu vefat ettiğinde bir kilisenin baş rahibi idi.

Hayatı boyunca bir çok işte çalışan ve her girdiği işten ayrılan Fikret’in, istikrarlı bir şekilde
tek devam ettiği işi 1901 yılında ders vermeye başladığı kolej olmuştur. Sayısız eser bırakan
Tevfik Fikret, geçirdiği bir ameliyatın ardından 15 ağustos 1915 yılında vefat etmiştir. Tevfik
Fikret kayın pederine, kendi evinin bahçesine gömülmeyi vasiyet etmiş olmasına rağmen oraya
gömülmeyerek Eyüp aile mezarlığına gömülmüştür. Daha sonra vasiyetinde geçen Aşiyan’daki
evinin müze haline getirilmesi üzerine, 24 Aralık 1961 yılında vasiyet ettiği bahçeye
nakledilmiştir.



Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan ticaret yolu 
Süveyş Kanalı nedir?

Süveyş Kanalı

Süveyş Kanalı, Mısır topraklarında yer alan yapay yollarla işlenmiş bir su geçidi olarak
bilinmektedir. Kanalın ilk inşa sürecinde uzunluk ölçüsü 164 kilometre olarak belirlenmiştir.
Süveyş Kanalı'nın inşasına Osmanlı Devleti'nin Mısır Valisi Said Paşa zamanında bir Fransız
şirketi tarafından başlandı. 

Kanal, Mısır valisi İsmail Paşa zamanında 1869 yılında tamamlandı. Süveş Kanalı'nın açılışına
karşı olan İngiltere, 1882'de Mısır'ı işgal ederek Kanal'ın kontrolünü ele geçirdi. Süveyş
Kanalı geçen yıl geçişlerden 6 milyar 492 milyon dolar gelir elde etti. 1869 yılında
tamamlanan Süveyş Kanalı sayesinde Akdeniz'deki gemiler Afrika'nın güneyinden dolaşmak
yerine Kızıldeniz üzerinden Asya ülkelerine ulaşabiliyor. Bu sayede yaklaşık 4.300 kilometre
daha az yol gidiyor.

Asya ve Afrika'yı birbirine bağlayan Süveyş Kanalı, Mısır ile Önasya arasında bir köprü
vazifesi görür. Aynı zamanda önemli bir deniz ticaret yolu olması sebebiyle tarih boyunca
değeri hiç azalmamıştır. Bu yüzden birçok askeri ve siyasi olaylara sahne olmuştur.

Süveyş Kanalı dar olduğu için tek şeritlidir. Gemiler konvoy halinde geçiş yapar. Bir geminin
kanalı geçişi 12-16 saat arası sürer. Kanaldan günde ortalama 74 gemi geçer. Akdeniz ve
Kızıldeniz'i birbirine bağlayan 193 kilometre uzunluğundaki Süveyş Kanalı'nın inşasına
Fransız diplomat Ferdinand De-lesseps'in Hidiv Said ile anlaşmasının ardından 1859 yılında
başlandı. 

10 yılda tamamlanan kanal yapımında 2.4 milyon kişi çalışmış ve 125 bin kişi hayatını
kaybetmiştir. Süveyş Kanalı 17 Kasın 1869 yılında trafiğe açılmış ve gösterişli bir konvoy
düzenlenmiştir.



Umoja (Unity - "Birlik")
Kujichagulia (Self-Determination - "Özgür irade")
Ujima (Collective Work and Responsibility - "Dayanışma ve sorumluluk")
Ujamaa (Cooperative Economics - "Müşterek iktisat")
Nia (Purpose - "Amaç")
Kuumba (Creativity - "Yaratıcılık")
Imani (Faith - "İnanç")

Kwanzaa, Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan kültüründeki Afrika mirasını
onurlandıran ve bir hafta sürecek bir kutlamadır. Kutlamalar genellikle Afrika kültürüne ait
şarkıları söylemeyi ve dans etmeyi, hikaye anlatmayı, şiir okumayı, Afrika davullarını çalmayı
ve muhteşem Afriak mutfağından ziyafetleri içerir.

Kwanzaa'nın yedi gününden her biri bu ilkelerden birine adanmaktadır. Kelimelerin orijinali
swahili dilindedir. Bu ilkeler;

Kwanzaa

Amerika'da yaşayan Afrikalı'ların bayramı olarak başlayıp
tüm dünyaya yayılan Kwanzaa nedir?



1966 yılında Ron Karenga tarafından, kendisi Kaliforniya'da yaşarken ortaya atılmıştır.
Karenga daha sonraları başlarda Kwanzaa'yı Noel Bayramı'na ve Amerikan kültürünün baskın
(dominant) öğe ve imgelerine karşı siyasî bir alternatif olarak başlattığını belirtmiştir.

Kwanzaa sözcüğü, Swahili dilinde "ilk meyveler" anlamındaki "matunda ya kwanza" dan
gelmektedir. Bir Doğu Afrika dili olan Swahili'nin ismin geldiği dil olması, etkinliğin Pan-
Afrikancı yönünü simgesel bir şekilde vurgulamaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri Posta Servisi Kwanzaa anısına ilki 1997, ikincisi ise 2004 yılında
olmak üzere iki kez özel posta pulu basmıştır. Her ne kadar bugün Kwanzaa'yı ne kadar kişinin
kutladığı tam olarak kesinleşmemişse de, 2004 yılında Ulusal Perakende Vakfı tarafından
yapılan bir pazarlama anketi sonucuna göre;10- ABD vatandaşlarının %1.6'sı (bu sayı Afrika
kökenli Amerikalıların yaklaşık olarak %13'üne tekâbül etmektedir) Kwanzaa'yı kutlamaktadır;
bu da yaklaşık olarak 4.7 milyon kişinin Kwanzaa kutladığı anlamına gelir.

2006 yılında yaptığı bir konuşmasında,Karenga Kwanzaa'nın 28 milyon kişi tarafından
kutlandığını iddia etmektedir. Daima Kwanzaa'nın dünya çapında kutlandığını söylemektedir.
Lee D. Baker sayının 12 milyon olduğunu söylemektedir. 

Kwanzaa'yı kutlayan aileler, evlerini sanatsal eşyalarla süsler, renkli Afrika kıyafetleri giyer
(kadınların giydiği kıyafetler Uwole'dir) ve Afrikalı idealizmini temsil eden taze meyveler yer.
Geleneksel olarak çocuklar da bu törenlere katılır ve atalarına saygı ve şükranlarını sunar.
"İçilen içkinin bir kısmının tanrının şerefine yere dökülmesi" anlamına gelen "libations" işlemi
de hep birlikte ve genellikle tek bir kadehle yapılır.





Gaspar Noe
Gaspar Noé, Arjantin'li Fransız yönetmen, film
yapımcısı ve senarist.Arjantin'in başkenti Buenos
Aires'te dünyaya gelen Gaspar Noé, çocukluğunu
Buenos Aires ve New York'ta geçirdikten sonra
12 yaşlarında iken ailesiyle Fransa'ya göç etti. 

Lise eğitiminden sonra Paris'te felsefe ve sinema
eğitimi aldı. Üniversite sonrası, 1985 yılında
Arjantinli yönetmen Fernando Solanas'ın
yönettiği El exilio de Gardel (Tangos) adlı filmde
yardımcı yönetmen olarak görev aldı.

İlk yönetmenlik deneyimini yine 1985 yılında,
Tintarella di luna filmi ile kazandı. 18 dakikalık
bu kısa filmde Noé, bir kasabada yaşayan,
kocasını terk edip nehrin öbür yakasındaki
sevgilisine giden bir kadının hikâyesini
anlatmıştı. Bu çalışmasını 1987'de, yine bir
başka kısa film olan Pulpe amère takip etti. 1988
yılında Noé, yeniden Arjantinli yönetmen
Fernando Solanas'ın Sur adlı filminde yardımcı
yönetmenlik yaptı.

1991 yılında üçüncü kısa film çalışması Carne ile
ilk defa uluslararası arenada kendisinden söz
ettirmeye başladı. 40 dakikalık bu çalışma, 1991
Cannes Film Festivali'nde ödül kazandı.

1998 yılında ilk uzun metrajlı filmi olan Seul
contre tous'yu (Herkese Karşı Tek Başına) çekti.
Bu film başta Cannes olmak üzere pek çok film
festivalinden ödülle dönmeyi başardı.

4 yıllık aradan sonra 2002 yılında ikinci uzun
metrajlı filmi Dönüş Yok (Irréversible) ile 2002
Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye aday
oldu.

2009 yılında gösterime giren, Enter the
Void(Boşluk) adlı filmi de, yine aynı şekilde 2009
Cannes Film Festivali'nden Altın Palmiye'ye aday
olmayı başardı. 2018 yılında Cannes Film
Festivali'nde Climax adlı filmi ile Art Cinema
ödülü aldı.

Climax gibi birçok filme
imza atan Gaspar Noe
kimdir?



Sicilya, Akdeniz'in en büyük adası ve İtalya'nın 20 bölgesinden birisidir. İtalya'nın beş özerk
bölgesinden biri olan Sicilya'nın nüfusu yaklaşık 5 milyondur.

Ovalar açısından fakirdir. Çevresinde küçük adalara ev sahipliği yapar (Eolie veya Lipari,
Ustica, Egadi, Pantelleria Adası ve Pelagie.)

Doğu Sicilya’nın iç kısmında bulunan Etna Yanardağı Avrupa'nın en yüksek (3323 m) aktif
yanardağı olarak bilinir. Stromboli ve Volcano Adaları da aktif yanardağlar arasındadır.

Sicilya'ya havayoluyla, trenle, otobüsle veya denizyoluyla ulaşmak mümkündür. 

Roma, Venedik ve Milano istasyonlarından hareket eden trenler ve yüksek hızlı trenler,
Messina Boğazı'nı tren feribotuyla geçerek Sicilya'ya ulaşmaktadır.

En meşhur Sicilya yemekleri, arancini (malzeme dolgulu pirinç köftesi, aşağıda solda),
sfincione (pizza), pane con la milza (etli sandviç), jaw (çene), panelle (nohutlu börek) ve
pasta alla norma (patlıcanlı domatesli makarna).

Sicilya
Akdeniz'in incisi Sicilya nedir?





Wounded Knee Katliamı (Yaralı Diz Katliamı), Lakota Siyuları ile Birleşik Devletler arasındaki son
büyük çatışma. Güney Dakota'da Pine Ridge Kızılderili Rezervasyonunda Wounded Knee Deresi
(Lakotaca: Čhaŋkpé Ópi Wakpála) yakınlarında 29 Aralık 1890'daki olaylarda 62'si kadın ve çocuk
en az 153 Kızılderili (çoğu Minikonju 38 kişi de Hunkpapa Lakotası) öldürülmüştür.

General Nelson A. Miles tarafından Yerli İşleri Komisyonu'na yazılan bir mektupta çatışma
sonrasındaki olaylar katliam olarak nitelendirilmiştir. Alaska'da Kodiak Adası'nın yakınındaki
Sitkalidak adasında 1784 yılında Rus kürk tüccarları tarafından yerli Supiklere karşı yapılan
Awa’uq Katliamı'nı arkeolog Rick Knecht Wounded Knee of Alaska (Alaska'nın Yaralı Diz Katliamı)
olarak nitelendirir.

1890'da ABD hükûmeti Amerikan yerlilerinin (Kızılderililer) yaptığı "Hayalet Dansı" nın bir savaş
dansı olduğundan şüpheleniyordu. Ancak bu dans Kızılderililer için kutsal bir tören idi ve bazı
yerliler ellerinden alınan haklara bu kutsal dansı icra ederek kavuşacaklarına inanıyorlardı.

Savaş Bakanlığı yerlilerin bir isyan hareketine kalkışacakları düşüncesiyle 7. Süvari alayını Pine
Ridge ve Rosebud bölgelerindeki Lakota yerlilerinin kamp yerine göndermiş, bu kutsal dansı icra
edenleri tutuklamak istemişti. 29 Aralık 1890'da Birleşik Devletlerin beş yüz kişilik 7. Süvari alayı
Minikonju Lakotalarının kamp yerlerini çevirmiş ve çıkan çatışmada yirmi beş süvariye karşılık,
aralarında altmış iki kadın ve çocuğun yer aldığı en az 153 Siu öldürülmüştür. Ancak çatışma
sırasındaki kargaşada tam olarak kaç kişinin öldüğü bilinmemektedir. 

Amerikan Ordusu katliam sonrasında ölüleri gömmek için sivil vatandaşlar kiraladı. Savaş
meydanına gelenler soğuk havada 84'ü erkek, 44'ü kadın, 18'i çocuk Lakota cesedi ile karşı karşıya
kaldı. Katliamdan yaralı kurtulan 7 Lakotalı Wounded Knee Creek bölgesindeki Pine Ridge
hastanesinde öldü.

Yaralı Diz Katliamı
Demokrasi ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nin sicilinden başka
bir katliam olan Yaralı Diz Katliamı nedir?



Behice Boran
Türkiye'de sol siyasetin en önemli isimlerinden olan Behice Boran kimdir?

Behice Sadık Boran Türkiye İşçi Partisi'nin
genel başkanlığını yapmış, siyasetçi,
akademisyen ve sosyologtur. 1 Mayıs 1910
Bursa doğumlu olan Behice Boran, 10 ekim
1987'de Brüksel'de hayata veda etmiştir.

Ailesi 1890’larda Bursa’ya göç etmiş Kazan
Tatarı’ydı. Tahıl ticareti yapan Sadık Bey ile
Mahire Hanım’ın kızı olarak 1910’da Bursa’da
doğdu. Üç kardeşin en küçüğüydü.

Boran, ilkokula Bursa’da başladı. Kurtuluş
Savaşı döneminde Yunanlar Bursa’ya girince,
ailesiyle İstanbul’a göç etti. Orta öğrenimini
Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinde yaptı.
Babası okuryazar, aydın bir adamdı.

Çocuklarının yabancı dil eğitimine çok önem
veriyordu. Bu sebepten Fransız okuluna
yazdırıldı. Bu okul kapatılınca Arnavutköy’deki
Amerikan Kız Koleji’nde okumaya başladı

Amerikan Kız Koleji'nin, yani şimdiki adıyla Robert Kolej'in, 1927’de orta, 1931’de lise kısmını
birincilikle bitiren ilk Türk kız öğrenci oldu. Manisa Orta Mektebi İngilizce muallimeliğine
atandı. Amerikan Michigan Üniversitesi (ABD) ona burs verme teklifinde bulundu. Kendini bu
üniversiteye öneren kişi, Amerikan Kız Kolejindeki tarih öğretmeniydi. Michigan Üniversitesinde
sosyoloji doktorasını tamamladıktan sonra 1939'da Türkiye'ye döndü ve Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesinin (DTCF) sosyoloji bölümüne doçent olarak atandı. Aynı dönemde Yurt ve Dünya ve
Adımlar dergilerinin yayın faaliyetine katıldı.

1946'da Nevzat Hatko ile evlenen Boran, 1948'de siyasi görüşleri nedeniyle üniversiteden
uzaklaştırıldı. 1950 yılında kurucusu ve başkanı olduğu Barışseverler Cemiyeti, Menderes
hükûmetinin Kore'ye asker göndermesini kınayan bir bildiri yayımlayınca 15 ay hapis cezası aldı.
1962'de Türkiye İşçi Partisine üye olan Boran, 1965 seçimlerinde Urfa'dan milletvekili seçildi.
Birkaç dönem Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'yi temsil etti. TİP genel başkanı Mehmet Ali
Aybar'a karşı tavır aldı ve 1970 yılındaki parti kurultayında genel başkan seçildi. 12 Mart 1971
muhtırası ile birlikte tutuklandı ve partisi kapatıldı. Boran, 15 yıl hapis cezası aldı. 1974 yılında
ilan edilen genel aftan yararlanarak serbest kaldı. 1975'te tekrar kurulan TİP'in genel başkanı
seçildi.

12 Eylül 1980 darbesinin ardından kısa süre ev hapsinde tutulan Boran, daha sonra yurt dışına
çıktı. “Sosyalist doğulmaz, sosyalist yaşanır.” sözüyle hafızalarda yer edindi. 1981'de
yurttaşlıktan çıkarıldı. Yurt dışında iken TKP ile TİP'in birleşme kararı aldıklarını duyurdu ve iki
gün sonra da öldü. Cenazesi Türkiye'ye getirilen Boran, İstanbul'da düzenlenen törenlerin
ardından 18 Ekim'de İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



2020
Bugün artık son, 2020 nedir?

24 Ocak akşamı Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8
büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 6,75 kilometre olan
depremde 37’si Elazığ’da, dördü Malatya’da olmak üzere en az 41 kişi
hayatını kaybetti, bin 607 kişi de yaralandı. Arama-kurtarma
çalışmaları sonucunda 45 kişi enkazdan sağ çıkarıldı.

Van-Bahçesaray karayolunda 5 Şubat’ta üzerine çığ düşen minibüsteki
2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken, can kurtarmaya gidenler
bölgeye düşen ikinci çığda canlarından oldu. 11 asker, 9 korucu, 2
itfaiye erinin aralarında bulunduğu 41 kişi hayatını kaybetti.

22 Ocak’ta Manisa’nın Aksihar ilçesinde  5.4 büyüklüğünde deprem
meydana geldi. 2020 Ege Denizi Depremi, 30 Ekim 2020 günü,  saat
14.51'de, merkez üssü Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında İzmir
ilinin Seferihisar ilçesine 23 km mesafede bulunan, yerin 16,5 km
altında 6,9 Mw büyüklüğünde yaklaşık 16.5 saniye süren deprem
olmuştur. Türkiye ve Yunanistan'da toplam 119 kişinin ölümüne ve
1053 kişinin ise yaralanmasına neden olan deprem, 2020 yılında
yeryüzünde meydana gelen depremler arasında en ölümcül deprem
olarak kayıtlara geçti.

Pegasus Havayolları’nın İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı, 5 Şubat
akşamı Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıktı. İçinde
ikisi bebek 177 yolcu ve altı mürettebat bulunan uçak savrularak üçe
bölündü. Kazada üç kişi öldü, 180 kişi yaralandı.

Son dönemin en büyük yangınlarından birisi Avustralya’da meydana
geldi. Eylül 2019’da başlayan ve ocak ayında etkisini arttıran
yangınlarda 28 kişi öldü, 10.3 milyon hektar alan yok oldu, yaklaşık 2
bin ev küle döndü.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Avustralya, yaptığı en son
açıklamada 1,25 milyar hayvanın direkt yangınlarda ya da
yangınlardan ötürü hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini belirtti.

Ülke yangınların ardından bölge sel felaketi, kum fırtınası ve ceviz
büyüklüğünde doluyla karşılaştı. 2017’den beri yükselen sıcaklıklar,
düşük yağış ve kuraklık koşulları, eski Avustralya başbakanı Kevin
Rudd’un “ulusal kıyamet” olarak adlandırdığı felaketi yarattı.



Ocak ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp hızla tüm
dünyaya yayılan ve henüz tedavisi bulunamayan corona virüsü
nedeniyle bugüne kadar 618 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaştığı
teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18'e çıktı. Yeni tip corona
virüsü, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12
Aralık’ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31
Aralık’ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması
bulunan 27 kişide daha “gizemli” hastalığın görüldüğünü
açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Kore yapımı 'Parazit' filmi ilk kez Oscar ödülleri tarihinde
İngilizce olmayan bir dilde Yılın En İyi filmi Oscar'ı ödülünü
kazandı.

Genel seçimlerden sonra Birleşik Krallık, geri çekilme anlaşması
ile 31 Ocak 2020’de saat tam 23:00’da Avrupa Birliği'nden resmi
olarak ayrıldı.

Doğu Afrika için ‘çekirge felaketi’ uyarısı verildi. BM, Kenya'da
son 70 yılın, Etiyopya ve Somali'de ise son 25 yılın en kötü çekirge
istilasının yaşandığını ve 13 milyon kişinin gıda güvenliğinin
tehlikede olduğu uyarısı yaptı.

Siyahi bir genç olan George Floyd, ABD polisi tarafından bilerek
ve alenen öldürüldü. Gencin ölümü üzerine ülke çapında birçok
gösteri ve eylem yapıldı.

Hatay, Belen'de başlayan yangın, diğer ilçelere sıçradı. Toplamda
400 hektar orman yandı. Birçok hayvan hayatını kaybetti.

20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli romancılarından biri kabul
edilen ve daha çok roman ve öykü türündeki eserleriyle tanınan
Adalet Ağaoğlu, çoklu organ yetmezliği sebebiyle 90 yaşında 14
Temmuz 2020'de hayatını kaybetti.



NBA’in efsane basketbolcusu Kobe Bryant 26 Ocak'ta 13
yaşındaki kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında hayatını
kaybetti. 5 kez NBA şampiyonluğu, 3 kez MVP ödülünü kazanan
Bryant’ın ölümü tüm basketbol dünyasını hüzne boğdu.

Maradona, 25 Kasım 2020'de kalp krizi geçirerek hayatını
kaybetti.

Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro
sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, besteleriyle
Türkiye’ye damga vuran bir isimdi. Selçuk, 6 Kasım 2020
tarihinde 74 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

1970'lerden 2010'lara kadar sürdürdüğü eğlence programları ile
Türkiye'de bir döneme damga vuran 'Huysuz Virjin' yani Seyfi
Dursunoğlu, 15 gün boyunca zatürre tedavisi gördüğü hastanede
17 Temmuz 2020 tarihinde 87 yaşında hayatını kaybetti.

Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda uzun
yıllardır görev yapan Haldun Boysan, 31 Ağustos 2020'de 'Maria
ile Mustafa' dizisinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp
ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında hayatını kaybetti.

20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli romancılarından biri kabul
edilen ve daha çok roman ve öykü türündeki eserleriyle tanınan
Adalet Ağaoğlu, çoklu organ yetmezliği sebebiyle 90 yaşında 14
Temmuz 2020'de hayatını kaybetti.

Ve tabii, birçok kadın cinayeti, hayvan katli, çocuk istismarı,
aydınlatılmayan yolsuzluklar, kollanan para babaları ve mafya
liderleri ile, adalet ve hak arayan insanların mücadelesi sonuna
kadar devam etti.
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