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Türk Hava Kuvvetleri

Türk Hava Kuvvetleri, Türkiye'yi havadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir.
Türk Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük 2. kuvvettir. 

Türk Hava Kuvvetleri barışta hava sahasını korumak ve gözetlemek, savaşta kara ve deniz kuvvetlerine
destek olmak amacıyla kurulmuştur. Türk Hava Kuvvetleri'nin karargâhı Ankara'da bulunmaktadır. 

2020 sayımlarına göre envanterinde 1.055 uçak ve 497 helikopter ile birlikte çok sayıda insansız hava
aracı bulundurmaktadır. Avrupa ülkeleri arasında en kalabalık insansız hava aracı filosuna sahiptir. 

Göktürk-1 ve Göktürk-2 isimli uydular da hava kuvvetleri tarafından kullanılmaktadır. Göktürk-3 ise
geliştirme aşamasındadır.

31 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe giren kanun hükmünde kararname ile bu tarihe dek Türk Silahlı
Kuvvetlerine bağlı olan komutanlık savaş dönemlerinde yine buraya bağlı kalmak üzere barış
dönemlerinde Millî Savunma Bakanlığına bağlanmıştır. Ayrıca aynı kararname ile gerekli görüldüğü
durumlarda cumhurbaşkanının ve başbakanın kuvvet komutanı ve astlarına direkt olarak emir
verebilmesi, bu emirler hiçbir kurumun onayı gerekmeden yerine getirilmesi karara bağlanmıştır.

Osmanlı Tayyare Bölükleri'nin tarihi Haziran 1909'a kadar uzanmaktadır. Osmanlıya ait hava savaş
birlikleri Balkan Savaşları'na ve I. Dünya Savaşı'na aktif katılımda bulundular. Filo Aralık 1916
tarihinde bu süreçteki en yüksek uçak sayısına ulaştı, Osmanlı Tayyare Bölükleri'nin elinde 90 adet aktif
uçak bulunmaktaydı. Osmanlı Hava Kuvvetlerinin kurula bilmesi için birçok dış yardım geldi bunların
çoğu İttifak devletleri tarafından yapıldı. Bu yardımlara bir örnek Alman İmparatorluğu
Luftstreitkräfte'da görevli As Pilot unvanına sahip Hans-Joachim Buddecke'nın Osmanlı pilotları ile
birinci dünya savaşı öncesi tatbikat uçuşu yapmasıdır.

Gökyüzünün efsaneleri Türk Hava Kuvvetleri nedir?



Birinci dünya savaşı sonrası ağır hasar gören tayyare bölükleri, Genel Hava Müfettişiliği
(Kuva-yı Havaiye Müfettiş-i Umumiliği) tarafından yeniden kurulmaya çalışılsa da personel ve
kaynak yetersizliğinden kâğıt üzerinden kalmaktan öteye geçememiştir.Birinci dünya
savaşının bitmesiyle beraber Osmanlı Devleti, itilaf devletleri tarafından işgal edilince bazı
Türk havacıları İstanbul, İzmir, Konya ve Diyarbakır gibi şehirlerde birinci dünya savaşından
kalan uçaklar ile yeni birlikler kurmaya çalıştılar. Bu süreçte kalan Türk pilotları Konya Hava
Üssünde toplandı. Mustafa Kemal ve silah arkadaşları tarafından 23 Nisan 1920’de Ankara’da
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulmasından sonra Büyük Millet Meclisi ilk iş olarak düzenli
ve disiplinli orduların kurulmasını esas kabul etmiş ve bu esasın paralelinde, Ankara hükûmeti
Millî Savunma Bakanlığının 13 Haziran 1920 tarihli emriyle, Harbiye Dairesi’ne bağlı olarak
Hava Kuvvetleri (Kuva-yı Havaiye) Şubesi kurulmuştur. Bu şube Harbiye Dairesinin yönetimi
altında süratle, elde kalan uçakların tamiri ve tekrar kullanılması üzerine çalışma yaptı.
Kurtuluş Savaşı sırasında onarılan uçaklar kullanılmıştır.

1 Şubat 1921 tarihinde teşkilat değişikliği yapılmış ve Hava Kuvvetleri (Kuva-yı Havaiye)
Şubesi’nin ismi de Hava Kuvvetleri Genel Müdürlüğü (Kuva-yı Havaiye Müdüriyeti Umumiyesi)
şeklinde değiştirilmiştir. Bunu takiben, 5 Temmuz 1922 tarihinde bir teşkilat değişikliği daha
yapılmış, Hava Kuvvetleri Genel Müdürlüğü yerine tümen yetkisinde Hava Kuvvetleri
Müfettişliği (Kuva-yı Havaiye Müfettişliği) kurulmuştur.

29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra, çağdaş havacılığa uyum
sağlayacak güçlü ve modern bir hava kuvvetlerinin kurulması için çalışmalara başlanmıştır.
1923 yılında, üç hava bölüğü, bir deniz hava bölüğü ve bir hava okulundan oluşan Hava
Kuvvetleri Müfettişliği’nin gücü 1926 yılına kadarki süreçte gittikçe arttırılarak, hava
bölüklerinin sayısı on’a, deniz hava bölüklerinin sayısı ise üç’e çıkarılmış ve bölükler, grup
komutanlıkları ve hava istasyon komutanlıkları bünyesinde sevk idare edilmiştir. 1924 yılında
uçuş eğitimi için diğer ülkelere personel gönderilmeye başlanmış 1925 yılında Eskişehir’de
Hava Okulu yeniden kurulmuş ve aynı yıl ekim ayında Hava Okulu ilk mezunlarını vermiştir.

1928 yılında Hava Kuvvetleri Müfettişliği, Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde Hava
Müsteşarlığı olarak tekrar yapılandırılmıştır. Aynı yıl, havacılığın pilot dışındaki diğer ihtisas
ve branşları için çeşitli okullar açılmıştır ve bununla beraber 1930 yılında, Fransa ve
İngiltere’ye çeşitli eğitimler için personel gönderilmiştir buna ilave olarak, İtalya ve ABD’ye
de eğitim için personel gönderilmiştir.

1932 yılının başlarında, hava alayları kurulmuş ve 1 Temmuz 1932 tarihinde yürürlüğe giren
bir kanunla havacı personel ayrı bir muharip sınıf olarak kabul edilmiştir. 1933 yılından
itibaren Türk havacıları, havacılığın sembolü olan mavi renkli üniformayı giymeye
başlamışlardır.

1937 yılında Hava Harp Akademisi açılmıştır. Bu sene içinde dünya savaş tarihinde bir ilk
meydana gelmiş ve Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen ilk kadın savaş pilotu olmuştur.
1940 yıllarına gelindiğinde hava birlikleri envanterindeki uçak sayısı yaklaşık 500 civarına
ulaşmıştır. Bu sene içerisinde hava birlikleri, Balkanların en güçlü hava birliği hâline gelmiştir.
Hava birliklerinin büyümesi ile daha kolay komuta edilebilmesi için 1940 yılından itibaren
lojistik destek yönünden Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki Hava Müsteşarlığına, Harekât
ve eğitim yönünden Hava Müşavirliğine bağlanmıştır. 1944 yılında ise tek bir komuta altında
toplanmasına karar verilmiş ve bu amaçla 31 Ocak 1944 tarihinde Hava Kuvvetleri
Komutanlığı kurulmuştur.



Böylece, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ilave
olarak, Türk Hava Kuvvetleri de, Türk silahlı kuvvetleri bünyesinde ayrı bir
komutanlık seviyesine kavuşmuştur. 

4 Şubat 1944 tarihinde kolordu seviyesinde fiilen faaliyete geçirilen Hava
Kuvvetleri Komutanlığı’nın teşkilatlanmasında, sadece muharip hava birlikleri
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlanmış, lojistik destek birlikleri Millî
Savunma Bakanlığına, eğitim kuruluşları da Genelkurmay Başkanlığına
bırakılmıştır. Türk Hava Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ismini
aldıktan sonra kuvvet komutanlığına da ilk olarak Korgeneral Zeki Doğan
atanmıştır.

1947 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ordu seviyesine çıkarılmış ve 1948
yılında lojistik destek kuruluşları, 1950 yılında da Hava Harp Akademisi
dışında kalan bütün hava birlik ve kurumları Hava Kuvvetleri Komutanlığına
bağlanmıştır. Bunu takiben, havacılığın gelişen teknolojilerine bağlı olarak,
havacılığın pilot dışındaki diğer ihtisas ve branşları ile ilgili personelin
yetiştirilmesi için çeşitli dönemlerde açılmış olan okullar, 1950 yılında tek
komuta altında toplanmış ve bu amaçla Hava Teknik Okullar komutanlığı
kurulmuştur.Bu gelişmelere ek olarak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı
envanterindeki uçak tiplerine artı olarak 1950 yılında jet uçaklarının
alınmasına karar verilmiştir. Bu nedenle, 15 Ekim 1950’de ABD’ne jet eğitimi
için sekiz uçuş personeli gönderilmiş ve bu personeller 31 Ağustos 1951’de
eğitimlerini tamamlayarak yurda döndükten sonra jete intibak öğretmeni
olarak görevlendirilmişlerdir. Aynı yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığında üs ve
filo kuruluşuna geçilmeye başlanmış ve Balıkesir’de kurulan 9’uncu Jet Üs
Komutanlığı, Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk jet üssü, 191, 192 ve 193’üncü
filolar da ilk jet filoları olmuşlardır.

Türkiye’nin 1952 yılında NATO’ya girmesiyle birlikte, jet uçaklarına geçiş
dönemi hızlanmış, pervaneli uçaklar hizmet dışı bırakılmıştır. 

30 Ağustos 1956 tarihinde Hava Eğitim Kolordu Komutanlığı kurulmuş ve
Türk Hava Kuvvetlerinin eğitimle ilgili bütün birlik ve kurumları da bu
komutanlık emrinde toplanmıştır. 1957 yılında Hava Eğitim Komutanlığı adını
almıştır.



Tam adıyla Nesta Robert Bob Marley, 6 Şubat
1945 tarihinde dünyaya gelmiştir. Jamaikalı
efsane sanatçı Bob Marley, henüz 5
yaşındayken, annesinin Kingston' a taşınma
kararının ardından yeni bir hayata başlamış ve
ömrü boyunca en iyi arkadaşlarından biri
olacak olan Bunny Livingston ile tanışmıştır.
Ardından da arkadaşı ve ailesi ile birlikte
yaşamışlardır. Bob ve Bunny, çocuk
yaşlarından itibaren müzik ile uğraşmışlardır.

Bob Marley, reggae müzik türünün Jamaika
sınırlarından geçmesini sağlayarak, tüm
dünyaya bu müziği yayabilmiş bir isimdir.
Müzik ile ilgili kesimin büyük bir bölümü
Marley' i, reggae müziğin kralı olarak
tanımlamıştır. Bob Marley, aynı zamanda
gitarist, solist ve söz yazarıdır.,

Profesyonel olarak The Wailers grubu ile
müziğe başlayan Bob, bu grupta Peter Tosh ve
Bunny Livingston ile çalışmıştır. İlk hitleri ise
"Simmer Down" çalışması olmuştur. İlerleyen
zamanda ise bu üç isim de ayrı ayrı solo
çalışmalarına imza atacaklardır. 

The Wailers grubunun dağılmasından sonra,
üç kadın reggae sanatçısından oluşan "The I-
Threes" isimli gruba yardımcı olan Bob Marley,
düzenlediği ve yazdığı şarkılarda politik bir
içerik kullanmış, bunu da basit ve sade bir
üslupla ortaya çıkarmıştır.

1972 yılında, "Catch A Fire" isimli çalışmasını
yayınlayan Bob Marley, 1973 yılında "Burnin’"
ve 1975 yılındaki "Natty Dread" ve "Live"
albümleri ile müzikal yaşamını sürdürmüştür.
Avrupa ülkelerinde de beğeni ile takip edilmesi
nedeniyle, Avrupa turneleri de düzenlemiştir.

Bob Marley' in en çok bilinen iki çalışmasından
biri olan "Get Up, Stand Up", sosyal karmaşayı
konu edinen politik bir eserdir. "No Woman No
Cry" isimli eseri ise bir diğer popüler eseridir
ve politik bir yönü yoktur.

Bob Marley
Müzik dünyasının efsanelerinden Bob Marley kimdir?

Birleşmiş Milletler'in verdiği "Barış
Madalyası", 1978 yılında kendisine takdim
edilmiştir. Afrika'da yokluk çeken insanlara
yapılan insani yardımlara, şarkıları ile destek
verdiği için, Bob Marley bu ödüle layık
görülmüştür. 

Müzisyenliğinin yanı sıra, vicdanlı ve insancıl
oluşu, Bob Marley'i farklı kılan başka
yönleridir.Bob Marley'in dini de bir dönem
konuşulmuş ve tartışılmıştır. Çok az kişinin
inandığı Rastafarianizm dini, Bob Marley' in
seçmiş olduğu bir inanıştır.

Bahsedilen inanış, eski Etiyopya' dan çıkmıştır.
Saçını sürekli "rasta" yapması da dini
inancından ileri gelmiştir. Zaten Bob Marley,
rastanın moda olarak kullanılmasına karşıdır.
"Dreadlock", rastanın gerçek ismi olsa da, bu
tip saç stili, günümüzde de rasta olarak
bilinmektedir.

Bob Marley'in hayatı, 1977 yılında bir futbol
maçı sırasında değişti. Top oynarken ayak baş
parmağında bir yara açıldı. Bu yara nedeniyle
deri kanseri olduğu anlaşıldı. Tedavi ve
operasyonların bir gereği olarak, parmağının
kesilmesi gereken Bob Marley, bu durumu
kabul etmedi.



Çünkü, inandığı Rastafarianizm dininde, ölülerin mezarlarına
tek parça halinde getirilmeleri istenmekteydi. 1981 yılında,
sağlık durumu ağırlaşan Bob Marley, artık son günlerini
yaşamak için gitmek istediği ülkesine, Jamaika' ya, Almanya'
dan gelmekteydi. 

Uçakta durumu kritikleşen Marley, acil tıbbi müdahale için
Miami' ye indirildi. Ancak, tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayan Marley, 11 Mayıs 1981 sabahında, henüz 36
yaşında iken hayatını kaybetti.

Bob Marley'in son sözleri, oğlu Ziggy' ye idi. Bu söz ise uzun
bir dönem tüm dünyayı etkileyecek ve yeni nesillere çok
yerinde bir öğüt olarak aktarılacaktı; "Para hayatı satın
alamaz. "

Jamaikalı reggae sanatçısı Bob Marley'in, 130' un üzerinde
plağı ve kitlelerce bilinen yüzlerce şarkısı vardır. Bob Marley,
bir reggea efsanesi olarak kabul edilmektedir. Felsefesi
ışığında söylediği sözler ise birçok gence ilham kaynağı ve
rehber olmuştur.



Nazım Hikmet Ran

Nazım Hikmet Ran, 20 Kasım 1901 yılında Selanik’ te doğmuştur. Ailesi tarafından nüfusa 15
Ocak 1902 yılında doğduğu yazdırılmıştır. Türk şair, oyun yazarı romancı ve anı yazarı
olarak bilinen Türk Edebiyatçı Romantik Kominist ve Romantik Devrimci olarak anılır. 

Gazete yazılarının bir bölümünde Orhan Selim imzasını kullandı. Baba tarafından valiliklerde
bulunmuş ve Mevlevî tarikatından olan şair Mehmet Nâzım Paşa’nın torunudur. 

Nazım Hikmet Ran, 20 Kasım 1901 yılında Selanik’ te doğmuştur. Ailesi tarafından nüfusa 15
Ocak 1902 yılında doğduğu yazdırılmıştır. Annesi Ayşe Celile Hanım babası Hikmet Bey’dir.
Hikmet Bey Selanik’te Dış İşleri Bakanlığında Çalışan bir memurdur.

Nazım Hikmet hayatı boyunca birçok kez tutuklanmış, sürgün ve hapis hayatı yaşamıştır.
Yasaklı olduğu yıllarda başka isim kullanarak eserler çıkarmıştır. Türkiye’de çağdaş şiirin en
önemli isimlerinden ve serbest nazımın ilk uygulayıcısıdır. 

Dünya çapında adını duyuran Türk şair 20. Yüzyılın en önemli şairlerinden olarak öne
çıkmaktadır.Nazım Hikmet ilk şiirini ortaokula başladığı yıl yazmıştır. 1913 yılında ortaokula
başlayan şair, 25 Eylül 1915 yılında Heybeli Ada Bahriye Mektebine girmiştir. 

Yıllar sonra vatandaşlığımıza kabul edilebilen Nazım Hikmet Ran kimdir?



Bolu’da öğretmenlik görevi yaptı. Sonrasında Moskova’ya giderek
Doğu Emekçi Kominist Üniversitesinde siyasi bilimler ve iktisat
okumaya başladı. Kominizmle burada tanışan Türk edebiyatçı 1921
yılında Moskova’daki devrime şahit oldu. 

1924 yılında şairin yazdığı ilk şiir kitabı Moskova’da sahnelendi.
Bunun sonrasında aynı sene içinde Türk şair Türkiye’ye dönerek
Aydınlık Dergisinde yazarlığa başladı. Burada çalıştığı sürede
yazılarından dolayı hapsi istendi. Bunun üzerine Sovyetler Birliğine
gitti.

Hayatımda en sevdiğim kadın dediği Piraye ile ise 16 yıl evliliklerinde
hapis ve sürgün hayatı sebebiyle yalnızca 3 yıl çift olabilmişler, bu
evliliğin sonunda Piraye tarafından terk edilmiştir. 1963 yılında
geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayata veda etmiştir.

Nazım Hikmet ilk şiirlerini hece ölçüsü ile yazmıştır. Şiirde
ilerledikçe hece ölçüsüne takılı kalmamış yeni formlar üzerinde
gelişmiştir. Hem içerik hem biçim açısından diğer şairlerden farklı
olarak hece ölçüsünden sıyrılarak serbest ölçüyü benimsemiştir.

Şiirlerinin çoğu ahenkli biçimlerinin vasıtasıyla sanatçılar tarafından
bestelenmiştir.

Türk Şair ve Yazar birçok alanda eserler vermiştir. Mektuplar,
şiirler, oyunlar, romanlar, öyküler ve masallar olarak yelpaze çok
geniş eserlere sahiptir. Eserleri sadece Türkiye’de değil çevirileri ile
Dünya çapında üne sahiptir.

Türk vatandaşlığından çıkarılan Nazım Hikmet, ölümünden 46 yıl
sonra 5 Ocak 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan
çıkarılma işlemi iptal edilmiştir.





Maraton
Koşmanın spor hali maraton nedir?

Maraton Atletizm yarışmalarından biri. Bu yarış olimpiyat oyunlarında ve diğer maraton
koşularında 42.195 m mesafelik yollarda yapılmaktadır. Maraton mesafesinin yarısına gelindiği
zaman tekrar dönüş yapılır. 

Yoldaki iniş çıkışlar, rüzgarın esme yönü dikkate alındığından, milletlerarası koşularda tek
istikamet kabul edilmemekte, yarışın yarı mesafesinden geri dönüş yapılmaktadır. Bir maraton
koşucusu, koşu esnasında üç bin kilokalori kadar enerji harcar. Bu miktar, on saat balta ile odun
kıran birinin harcadığı enerjiye eşittir.M.Ö. 490'da Yunanistan'ın Marathon ovasında Atinalılar
ile Pers (İran) orduları arasında büyük bir savaş yapılmıştı.

Yenilgiye uğrayan Persler gemilerine sığınıp denize
açılınca, Atinalı general Miltiades kazandıkları zaferi
Atina'ya bildirmek için hızlı koşan bir adamını
görevlendirdi. Daha önce Sparta'ya da koşarak zafer
haberini götürüp geri dönen Phedipides, Atina'ya
kadar koştu.

Şehre vardığında bir adım atacak hali kalmadığından,
“zafer bizimdir” deyip öldü.1896 yılında yapılan ilk
olimpiyatlarda maraton adının kullanılması kabul
edilmişti. İlk önce 40 km olarak koşulan yarış, 1924
yılından sonra 42.195 m olarak değiştirildi.

1896 yılında 40 kilometrelik maraton yarışı 2 saat 58
dakika, 50 saniyede koşuldu. 1936 yılında Koreli
K.Son, 42.195 m olan mesafeyi iki saat otuz dakikada;
1954 yılında İngiliz Peters iki saat on yedi dakika otuz
dokuz saniyede; 1967'de Avusturyalı D.Clayton
Fukuoka, iki saat dokuz dakikada bitirerek birinci
oldular. 1976 olimpiyatlarında Demokratik Alman
Waldemar Chierpinski iki saat dokuz dakika elli beş
saniye ile olimpiyat rekorunu kırdı.



1980'deki olimpiyatlarda iki saat on bir dakika üç
saniye ile aynı koşucu 1984 olimpiyatlarında 2 saat 9
dakika 21 saniye ile Portekizli Carlos Lopez birinci
oldular. 1988 Seul Olimpiyatlarında 2 saat 10 dakika
32 saniye ile İtalyan G. Bordin birincilik kürsüsüne
çıktı.

1970 yılından sonra bayanlar da maratona iştirak
ettiler. 1975 yılında Amerikalı bayan atlet J.Hansen bu
mesafeyi iki saat otuz sekiz dakika on dokuz saniyede
koştu. Olimpiyat programına bayanlar maraton
müsabakasının alınması ilk defa 1984 Los Angeles
Olimpiyatlarında başlamıştır. Bu ilk bayanlar olimpiyat
birinciliğini 2 saat 24 dakika 52 saniye ile ABD'li Joan
Benoit kazandı. 1988 Seul Olimpiyatlarında ise
olimpiyat birinciliğini 2 saat 25 dakika 39 saniye ile
Portekizli Rosa Mota kazandı.

Türk maratoncularının en ünlüsü İsmail Akçay'dır.
1964-1965 yıllarında Türkiye maraton şampiyonu olan
İsmail Akçay, 1967 Balkan Maraton Şampiyonluğunu
kazandı. 

Başarılarına devam eden sporcu 1967 Amerika (Las
Vegas) Maratonunda ikinci, 1967 Akdeniz ve Balkan
yarışmalarında ikinci, 1968 Meksika Olimpiyatlarında
ve Milletlerarası Tokyo Maratonunda dördüncü, 1969
Dünya Maraton Yarışmasında da ikincilik kazandı. 

Son yıllardaki en iyi Türkiye maraton rekoru, Veli Ballı
tarafından kazanıldı. Derecesi 2 saat 11 dakika 30
saniyedir. Ülkemizde yapılan uluslararası nitelikteki en
önemli maraton yarışı, ilki 1979'da düzenlenen Asya-
Avrupa Maratonudur.

Türkiye'deki Ünlü maratonculardan bazılarının isimleri
şunlardır: Ali Karaduman, Mustafa Kaplan, Ahmet
Aytar, Behzat Akdeniz, Haydar Erduran, Hüseyin
Topsakal, Hüseyin Aktaş, İsmail Akçay, İsmail
Karagöz, Sadık Salman, Mehmet Terzi, Veli Ballı,
Mehmet Yurdadön





Rana Plaza

Dakka'nın birkaç dükkanını, bir banka ve konfeksiyon fabrikasını barındıran Savar'da bulunan yıkılmış
sekiz katlı ticari bina, Rana Plaza, hazır giyim işçilerinin karşılaştığı ciddi trajedinin acı veren
sembolüdür.

24 Nisan 2013 tarihinde Rana Plaza binası çökerek 1.134 kişiyi öldürdü ve binlerce insanı daha
yaralandı. Medya raporları insan ücretinin gerçek boyutunu açığa vururken, dünyanın dört bir
yanındaki insanlar şok ve dehşet içinde baktılar. 

Molozlardan kurtulmak ve hayatta kalmak için kendi uzuvlarını kesmekten başka seçeneği olmayan
insanların hayatta kalma öyküleri vardı.5- 23 Nisan 2013 tarihinde Rana Plaza binasında büyük
yapısal çatlaklar keşfedildi. Alt katlardaki dükkanlar ve banka hemen kapandı. Ancak çatlaklar ortaya
çıktıktan sonra binanın kullanılmasını önlemek için yapılan uyarılar, üst kattaki hazır giyim fabrikası
sahipleri tarafından göz ardı edildi.Giysi işçilerine ertesi gün işe dönmeleri emredildi. 

Yönetim baskısı nedeniyle 24 Nisan Çarşamba günü binlerce işçi çatlak Rana Plaza binasında bulunan
hazır giyim fabrikalarında tekrar çalışmaya başladı.Sadece birkaç saat sonra tüm bina yıkıldı.
Kurtarma işçileri de dahil olmak üzere 1.134 işçi öldü. 

Birçoğu hayatlarının geri kalanı boyunca sakat kalacak şekilde yaklaşık 2600 işçi yaralandı. Hayatta
kalanların birçoğu kurtarılmadan önce saatlerce hatta günlerce tonlarca moloz ve makine altında
kalmış, uzuvlarını keserek kurtulmuşlardır. Bu korkunç trajedi, ölen ve yaralananların binlerce işçisinin
ve ailesinin hayatını mahvetti. Onların acıları korkunçtu ve acil ve uzun süreli tıbbi bakım ve tazminat
gerekiyordu.Benetton'un uygun miktarda ödeme yapması için 1 milyondan fazla imza topladı.Rana
Plaza ile doğrudan bağlantılarını açıklayan kesin olmayan kanıtlar vardı - bina molozundaki Benetton
etiketlerinin fotoğrafları ve Rana Plaza binasındaki Yeni Dalga Fabrikası'ndan sipariş formlarının
belgelenmesi gibi. 

Rana Plaza'ya bağlantılarıyla ilgili şirketten ilk reddetmeleri takiben, daha sonra New Wave Style'ın
Benetton için bir tedarikçi olduğunu kabul ettiler. Benetton gibi markaların ayaklarını sürüklemeye
devam etmesi, Rana Plaza'dan etkilenen işçilerin acılarını uzattı. Felaketle bağlantılı bazı markalar hiç
ödeme yapmadı.

Ünlü markaların ucuza üretim sağlamak için insanların hayatlarını ve
sağlıklarını yok saydığı Rana Plaza nedir?



20 Mayıs 1799'da Fransa Tours'da doğdu. 18 Ağustos 1850'de yaşamını yitirdi. Asıl ismi Honore
Balssa. Adını Balzac olarak değiştirdi ve soyluluk ifade eden de' öntakısını ekledi. Köy kökenli bir
ailenin çocuğu.

Üretken bir yazar olan Balzac 100 den fazla roman kaleme almıştır. Eserlerinde Dante’nin İlahi
Komedya eserinden esinlenmiştir. Ayrıca İnsanlık Komedisi isimli eserinde tüm eserlerini
toplamıştır. 

Yaşamı boyunca borç içinde yaşamış öldükten sonra büyük üne kavuşmuştur. Balzac 4 yaşına
kadar bir yetimhanede büyüdü ve 4 yaşında ailesine geri verildi. İlköğrenime başlayan yazarın
babası eğitim konusunda oldukça titiz olduğunda iyi bir eğitim aldı ve Hukuk okudu. Bir süre
hukuk bürolarında staj yaptı.

Yazarın ilk çalışması Cromwell isimli tiyatro oyunuydu. Bu eserinde kendi ailesi olan sorunlarını
yansıtmıştır. İhtilalcı bir baba ve kendinden 19 yaş küçük mutsuz olan annesinin tablosu onun
küçükken karamsar bir ortamda büyümesine neden olmuştu.

Honoré de Balzac
Karakterlerle kurduğu bağlarla ön plana çıkan ünlü yazar

Honoré de Balzac kimdir?



1819 yılında yazdığı ve trajedi türünü denediği  “Cromwell” isimli eseriyle başarılı olamayınca
şansını romanda denemeye karar verdi. Para kazanmak amacıyla mizahi ve gotik romanlar
kaleme aldı. Edebiyat çevrelerince tanınması ise 1829 yılını buldu.

O yıl yazdığı “Les Chouans” isimli tarihi roman, tanınmasını sağladı. Yine 1829-1831 yılları
arasında eleştiri gazetelerine yazılar yazdı. Bu yıllarda eski ve yeni romanlarını, örf ve adet
incelemeleri, felsefi incelemeler ve çözümleyici incelemeler olarak üç ayrı bölümde toplamaya
karar verdi ve gerçekleştirdi.

Ailesinin finansal sorunlarında dolayı Villeparisis’e taşınmasından sonra yazar olma istediğini
onlara anlatmış bu konuda ailesi ile fikir ayrılığına düşmüştür.

Fransız İhtilalinde Saint Simon Akımından etkilenmiştir. Bu akım sol eğimli bir akımdır. Koyu
liberal olan babası ve ailesi ile uzaklaşmasına neden oldu. Sefalet içindeki yaşamına başlamasına
neden oldu ve hayallerinin peşinden gitti.

1835 yılında bir gazete satın aldı ve bu dönemde Vadideki Zambak kitabının yazdı. Bu dönemde
kalp krizi geçirdi ve sevdiği kadın kaybetti. Depresyona girdi ve gazetesini kaybetti. En sonunda
12 ciltlik 3 bölümünden oluşan eserini yayınladı.

Eleştirel düşüncülerini ve ideolojilerinin etkisi ile yaşama her zaman realist bir düşünce ile baktı.
Romanlarında her zaman gerçekçi ve doğal bir üslup kullandı. Roman türünde realizm ve
doğalcılık anlayışının kurucusu olarak kabul görmüştür.

18 Ağustos 1850 yılında bronşit ve kalp yetmezliği nedeni hayata
gözlerini yumdu. "İnsanlık Komedyası”, “Ugenie Grandet”,
“Goriot Baba”, “Sönmüş Hayaller” ve “Vadideki
Zambak” Balzac’ın yazdığı en önemli eserler olarak gösterilebilir.
Eserlerinde toplumun en tepesindeki insandan, en dibindeki
insanı tasvir eder ve yansıtır.

Balzac’ın romanlarında
içinde büyüdüğü aile
yapısının da önemli bir
etkisi vardı. Elli bir
yaşında olan babası, o
zaman on dokuz yaşında
olan annesiyle
evlenmişti. Bu evlilik,
Balzac’ın yaşamında
önemli izler bıraktı. Bu
sebeple eserlerinde
bolca yanlış evlilik
yapmış kadın figürünü
konu edindi. Toplumsal
sorunları tüm
çıplaklığıyla inceledi, bu
sorunlara çözümler
aradı



Los Angeles Lakers

Lakers aslen Detroit'te başlayan Detroit Gems takımının el değiştirmesiyle kuruldu. Sadece bir
sene Detroit'te kalan Gems (1946-1947), 1947 yılında Ben Berger ve Morris Chalfen tarafından
15.000$ karşılığında satın alındı.

Minneapolis şehrine taşınan takım  Minneapolis Lakers adını aldı İlk başlarda Millî Basketbol
Ligi'nde mücadele eden Lakers 1948 yılında NBL şampiyonu oldu. Ayrıca takımın Pivot'u George
Mikan'da bu dönemde draft edildi ve Mikan NBA'in resmi sitesi tarafından ligin ilk süperstarı
olarak gösterildi 1949 yılında oluşturulan NBA'den sonra takım Minneapolis adında 6 yılda 5
şampiyonluk yaşadı.

1950'lerin sonunda yaşanan ekonomik sıkıntılar ve Mikan'ın emekli olmasıyla beraber takım 1960-
61 sezonu başında Los Angeles şehrine taşındı. 

Ayrıca takımın Pivot'u George Mikan'da bu dönemde draft edildi ve Mikan NBA'in resmi sitesi
tarafından ligin ilk süperstarı olarak gösterildi 1949 yılında oluşturulan NBA'den sonra takım
Minneapolis adında 6 yılda 5 şampiyonluk yaşadı.

1950'lerin sonunda yaşanan ekonomik sıkıntılar ve Mikan'ın emekli olmasıyla beraber takım 1960-
61 sezonu başında Los Angeles şehrine taşındı.

Hall of Famerlar Elgin Baylor ve Jerry West liderliğinde, Los Angeles 1960'lı yıllarda 6 kez NBA
Finalleri'ne yükseldi, ancak ikisini başka takımlara 4'ünü ise uzun süreli bir ezeli rekabete
girecekleri Boston Celtics'e kaybettiler.

1968 yılında Lakers dört kez MVP seçilmiş Pivot Wilt Chamberlain'i, kadrosuna kattı ve 1969 ile
1970 Finalleri'nde kaybettikten sonra onlar yeni baş antrenör Bill Sharman  önderliğinde 1972
yılında NBA şampiyonu oldular. Bu takımın Los Angeles adında tarihinde kazandığı birinci
şampiyonluk oldu. West ve Chamberlain emekli olduktan sonra takım bir başka MVP seçilmiş
Pivot, Kareem Abdul-Jabbar'ı kadroya kattı, ancak 1970'lerin sonları Lakers için başarısız
denecek sonuçlarla geçti.

1980'lerde Lakers Magic Johnson liderliğinde temel olarak fast break hücumuna dayalı
"Showtime" lakaplı bir sistem üzerinden basketbol oynuyordu.

Takım bu hücum sistemi ile 1985 yılında Celtics'e karşı kazanılan şampiyonlukta dahil olmak üzere
dokuz yıllık sürede beş şampiyonluk yaşadı. Bu ekip içindeki en önemli parçalar Hall of Fame
seçilen Johnson, Abdul-Jabbar ve James Worthy ve Hall of Fame koç Pat Riley'di.

NBA'in kalbur üstü takımlarından, saygıyla andığımız Kobe Bryant'ın evi
Los Angeles Lakers nedir?



Abdul-Jabbar ve Johnson'ın emekli oluşundan sonra, takım 1996 yılında Shaquille O'Neal ve Kobe
Bryant'ı almadan önce 1990'ların başlarında hep orta sıra takımı olarak mücadele etti.

O'Neal, Bryant ve bir başka Hall of Fame koç Phil Jackson  liderliğinde Los Angeles 2000-2002
yılları arasında üst üste üç şampiyonluk kazandı. Takım böylece tarihinde ikinci three peat'ı
gerçekleştirmiş oldu.

2004 ve 2008 NBA Finalleri'ni kaybettikten sonra Lakers, Kobe Bryant önderliğinde sırasıyla
2009'da Orlando Magic'i, 2010'da Boston'u mağlup ederek iki şampiyonluk daha kazandı.

Rekorlar bazında Lakers  1971-72  sezonunda yakaladığı 33 maçlık galibiyet serisi NBA tarihinin
en uzun galibiyet serisidir. Tarihi boyunca 16 Hall of Fame seçilmiş oyuncu ve koç Los Angeles'ta
forma giydi, bunların 4 tanesi baş antrenördür.

Dört Lakers'lı Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant toplam 8
kez NBA En Değerli Oyuncu Ödülü kazandı. Lakers ilk olarak 1946 yılında Detroit'te kurulan
Detroit Gems takımının el değiştirmesiyle kuruldu. Sadece bir sene 1946-47 sezonunda Detroit'te
kalan Gems, 1947 yılında  Minnesota'lı bir yatırımcı grubu olan Ben Berger ve Morris Chalfen
tarafından 15.000$ karşılığında satın alındı. Minneapolis sporyazarı Sid Hartman iki tarafın
anlaşmasının perde arkasında önemli rol oynadı. Daha sonra ekip takma adını "10.000 Göller
Ülkesi" olarak belirledi. Hartman ayrıca takımın baş antrenörlük konusunda St. Thomas Koleji'ni
çalıştıran John Kundla'yı koçluğa getirmesinde önemli rol oynadı.

Lakers o dönemde forvet Jim Pollard, oyun kurucu Herm Schaefer, ve pivot George Mikan gibi
NBL'in dominant oyuncularını kadrosuna kattı. Nitekim takım ilk sezonunda 43-17'lik bir derece
elde ederek lig lideri oldu. Los Angeles Lakers, Los Angeles, Kaliforniya  merkezli bir Amerikan
profesyonel basketbol takımıdır. NBA'de Batı Konferansı'na bağlı Pasifik Grubu'nda mücadele
etmektedir. İç saha karşılaşmalarını Staples Center'da oynamaktadır. Lakers şu anda birçok
yorumcuya göre tarihin en başarılı takımlarından birisi konumunda yer almaktadır.





Hipermetrop
"Diva" En sık karşılaşılan

görme rahatsızlıklarından
hipermetrop nedir?

Cisimlerin görüntüleri ağtabakanın gerisinde
kaldığı için yakını iyi göremeyen göz
rahatsızlığıdır.

Mercekte kırılan ışınların gözün arka kısmında
odaklanması bulanık görüntüye neden olur.
hipermetropa neden olan bir diğer faktör ise gözün ön ve
arka uzunluklarının normalinden kısa olmasıdır. Bu
durumda mercek görüntüyü algılamakta zorlanarak
bulanık görmeye neden olur.

Hipermetrop olup olmadığınız şu şekilde anlaşılabilir;

Yakın objeleri bulanık görme.    
Gözleri kısarak bakma.     
Gözde ağrı ya da yanma.     
Okumak, yazmak, bilgisayar kullanmak, çizim
yapmak gibi uzun süren yakın mesafe işleri yaparken
göz ağrısı ya da baş ağrısı hissedilmesi.     
Sık sık göz kırpma.

Zamanla yorgunluk ve ağrıya neden olan  hipermetrop  uygun derecelerdeki gözlük veya lens
desteğine ihtiyaç duyar. Hipermetrop herkeste doğuştan varolan bir görme kusurudur. Ayrıca
bir görme kusuru olan hipermetropinin oluşmasında genetik faktörlerde etkili bir rol
oynayabilir.

Yetişkinler, kendilerinde ortaya çıkan belirtilerin çok çabuk farkına varabilirken, çocuklarda
semptomların fark edilmesi zaman alabilir. Bu nedenle çocukların belirli aralıklarla göz
muayenesi olmaları önemlidir. Bunun yanı sıra, tedavi edilmeyen yüksek dereceli hipermetropi
çocuklarda göz tembelliğine neden olabilir.

Hipermetropi tedavisinde gözlük, kontakt lens ya da cerrahi operasyon seçenekleri
bulunmaktadır. En sık kullanılan ve tercih edilen tedavi şekli gözlüktür. Pratik olması, fazla
bakıma ihtiyaç duymaması ve ucuz olması nedeniyle gözlükler, hipermetropi kusurlarını
düzeltmede en sık tercih edilen merceklerdir. Bunun yanında hipermetrop derecesi arttıkça
gözlük camı kalınlaşacağından, görüntü kalitesinde bozulma meydana
gelebilmektedir. Kontakt lens gözün direkt üzerini kaplar. Kullanırken hijyen kurallarına
dikkat edilirse çoğunlukla sorun çıkartmaz.



Apandisit
Şahsına münhasır bir rahatsızlık olan apandisit nedir?

Apandisit, kalın bağırsaktan uzanan 8-9 cm uzunlukta bir doku tüpü olan ekin
iltihabıdır. Apandis (apendiks) kör bağırsak olarak da bilinir, ince bağırsaklar ile kalın
bağırsağın birleşme yerindeki solucan benzeri yapıdır, bu organın iltihaplanmasına 
apandisit denir.

Apandis bedenimizde, sağ kasığın biraz üstünde bulunur. Apandist ağrısı genelde gaz sancısı ve
kadınlarda regl, pms dönemi ağrıları ile karıştırılmaktadır. Apandisitin Belirtileri göbek
çevresinde ağrı varsa, daha sonraları hafif ateşle ağrı karnın sağ alt bölümüne iner.

Apendikste oluşan herhangi bir tıkanıklık bakterilerin organ içinde çoğalmasına neden olur.
Tıkanıklık nedeniyle basınç artışı meydana gelir ve kan damarları sıkışır. Sıkışan damarlar kan
akışına engel olarak kangrene neden olabilir. Apendiks kangren nedeniyle koparsa kalın
bağırsaktaki dışkı karın bölgesini doldurabilir. Enfekte olan apendiks sızdırma yaparsa apse
oluşturur. Yaygın olarak görülen apandisit belirtileri: Karnın sağ alt kısmında elle
bastırıldığında hassaslık, bıçak saplanması şeklinde hissedilen ve kişiyi iki büklüm hale getiren
keskin ağrı, ağrının zamanla şiddetinin artması mide bulantısı ve kusma, ağız ve dilde kuruluk,
iştahsızlık, göbek çevresinde künt bir ağrı, sindirim güçlüğü, kabızlık ya da ishal, yüksek ateş,
hızlı kalp atımı, gaz çıkaramama, dışkıda zorlanma ve ağrı hissi.

Gebelerde apandisit ağrısı yan veya arka bölgede görülür. Bulantı, kusma ve iştahsızlık gibi
apandisit belirtileri, gebeliğin normal semptomları olduğu için hamilelerde apandisit teşhisi zor
olabilir. Apandisit teşhisi için doktor tarafından fizik muayene yapılır. Karın bölgesinde
hassasiyet ve ağrı söz konusu ise bakteriyel enfeksiyonu olup olmadığına dair bilgi için kan
sayımı testi istenebilir. Apandisit teşhisini doğrudan tespit edebilecek kesin bir kan tahlili
yoktur.

Hastalığın tedavisi kişiden kişiye değişebilir ancak genellikle ameliyat ile tedavi edilir.
Ameliyatın tipi hastanın durumuna göre değişiklik gösterir.

Eğer apendiks bölgesindeki apse patlamamış ya da yırtılmamış ise doktor tarafından öncelikli
olarak antibiyotik tedavisi uygulanır. Daha sonra ciltte geçirilen bir tüp yardımıyla organ
içindeki apse boşaltılır ve bu işlemden sonra gerek görülürse apendiks alınabilir.

Eğer apendikste yırtılma ya da sızma söz konusu ise acilen ameliyat yapılmalıdır. Apendektomi
olarak adlandırılan apandiksin alınması açık ameliyat ya da laparoskopik cerrahi şeklinde
olabilir. Çok nadir vakalarda apandisit ameliyat olmadan iyileşebilir.



Dan Brown
Kripto hikayelerin akla ilk gelen ismi Dan Brown kimdir?

22 Haziran 1964 tarihinde Amerika’nın
New Hampshire eyaletinde dünyaya geldi.
Dan Brown, lise yıllarında müzikle ilgiliydi;
çünkü hayattaki tek amacı albümleri çok
satan başarılı bir müzisyen olmaktı. Okulda
müzik kulübüne katıldı.

Amherst Üniversitesi’nde İngilizce ve
İspanyolca eğitimi aldı. İspanya’da Sevilla
Üniversitesi’nde Leonardo Da Vinci’nin Son
Akşam Yemeği slaytı önünde bir hocanın
açıklamalarını dinledi. Bu ders ona Da
Vinci Şifresi kitabı için ilham kaynağı
olacaktı.

Brown, 1991’de Los Angeles’a taşındı ve
buradaki Beverly Hills Hazırlık Okulu’nda
İspanyolca öğretmenliği yapmaya başladı.
Burada ilerde eşi olacak Blythe ile tanıştı.
Blythe aynı zamanda Dan Brown’ın
menajerliğini üstlenmişti. Bu sayede
“Melekler ve Şeytanlar” adlı albümünü
ortaya çıkardılar; ancak albüm hiç ilgi
görmedi. Tek yararı, Dan Brown'ın
sonradan yazacağı bir romanın ismi
olmasıydı.

Dan Brown’un babası matematik profesörü,
annesi ise ilahiyat müzisyeniydi. Bu, dinin
ve bilimin bir arada yaşadığı bir ailede
büyüyen Dan Brown’ın edebiyat hayatındaki
en önemli etkendi ve ilham kaynağıydı.

Melekler Ve Şeytanlar adlı kült eserin
ortaya çıkma nedeni buydu. Yazarın bu
kitabı, din ve bilim kurumlarının arasında
geçen mücadeleyi anlatıyordu.

Dan Brown’ın 2013’de yayımladığı
Cehennem adındaki kitabındaki olayların bir
kısmı İstanbul’da geçmekteydi.

Dan Brown Melekler ve Şeytanlar, Da Vinci
Şifresi, Kayıp Sembol ve Cehennem
kitaplarını Robert Langdon serisi olarak
adlandırmıştır. Bu serinin baş karakteri
tıpkı, Agatha Christie’nin Hercule Poirot’su
olduğu gibi, Robert Langdon’dur.



Dan Brown, büyükbabasının
da mason olduğunu pek çok programda
açıklamıştır. Evlerinde garip önlükler ve
beyaz eldivenler bulduğunu
söylemiştir. Kayıp Sembol adlı romanını da
bu yüzden yazdığı düşünülmektedir.
Kitabın konusu da masonluktur.

Ayrıca, 2003 yılında çıkardığı ve tüm
dünyada satış rekorları kıran Da Vinci
Şifresi kitabının da yazarıdır. Da Vinci
Şifresi, Melekler ve Şeytanlar ve Cehennem
kitaplarının filmi de çekilmiştir.



Superman, çizgi roman kahramanı. Tüm
çizgi roman dünyasının en popüler ve
tanınan hayalî karakterlerinden biri ve
önemli bir Amerikan kültürel ikonudur.İlk
Superman 1933 yılında yaratılmış kel bir
karakterdir. 

Uzaydan üstün güçleri ile gelip dünyayı
istila edecek bir kötü adam olarak
düşünülmüştü ama Jerry Siegel ve Joe
Shuster bu konsepti satamadılar. 1938'e
kadar Superman'in tasarımları değiştirilip
duruyordu.

Haziran 1938'de "DC Comics #1"
dergisinde Superman ilk defa halka
sunuluyor. Bu bildiğimiz Superman
kostümünün tasarımı o zamanki sirklerde
gösteri yapan "güçlü adam"ların giydiği gibi
tayttır. Kostüm renkleri Amerikan
bayrağına gönderme yapmak için mavi-
kırmızıdır.

Yıllar boyunca birçok kahramanın Batman
dahil, kostümü değiştirilirken, Superman
değişmez, değiştirilemez 71 yıl boyunca,
çünkü o kostüm görsel olarak bir
ifadedir.1938'de göğsünde bir üçgen içinde
adının baş harfi vardır. Bu üçgen Amerikan
polis rozetine göndermedir. 

Tabii daha sonra bu yavaş yavaş şimdiki
elmas şeklindeki "S" amblemine dönüşür.
Man of Steel filminde Jor-El tarafından bu
amblemin "Umut" anlamına geldiği
belirtilmiştir.Güçlerine gelince, giderek
daha fazla arttırılır.

İlk başta sadece çok güçlü ve hızlıdır,
uçamaz, çok yükseğe zıplar; ama uçaklar
hayatımıza girince, sıradan insan bile
Superman'den hızlı hareket edebilir,
uçabilir hale gelir. O zaman Superman'e
yazarları tarafından uçma gücü verilir.

Superman
Clark Kent ile hayatımıza giren SuperMan kimdir?



Yani Superman'in güçleri teknolojinin gelişmesi ile artar, çünkü o her zaman teknolojinin ve
onu kullanan sıradan insanın önünde olmazsa süper insan olamaz. Superman Nietzsche'nin
Übermensch (üstün insan) kavramı temele alınarak yaratılmıştır. 

Bu kavramda önemli olan fiziksel güç değil erdemdir.Gerçek kimliğini gizlemek için Clark Kent
adını kullanır. 1.91 m boyunda ve 102 kilodur.Jor-El ve annesi Lara Lor Van tarafından
patlamak üzere olan Krypton gezegeninden kurtulması için bir roket ile Dünya'ya gönderilir. 

Jor-El'in Kal-El'i Dünya'ya göndermesinin sebebi sarı güneşin ona çok üstün güçler vereceğini
bilmesidir. Kansas'ta Smallville kasabası yakınlarına düşen Kal-El'i Martha ve Jonathan Kent
isminde iki çiftçi bulur ve ona Clark ismini vererek kendi çocukları gibi yetiştirirler.

Üniversiteyi okumak için Metropolis kentine gelir. Üniversiteyi bitirince Daily Planet
gazetesinde işe başlar. Burada Lois Lane ile tanışır ve olaylar gelişir. Superman ismini ona
veren Lois Lane'dir. Ayrıca birçok lakabı vardır. Bunlardan bazıları: "The Man of Steel", "The
Man of Tomorrow" ve "The Last Son of Krypton". Anlamları ise "Çelik Adam", "Yarının
Adamı" ve "Kripton'nun Son Oğlu".

Süpermen kendi gezegeninde doğduğu
zaman insanüstü güçleri yoktu, sebebi
kendi gezegenlerinde değişik türlerde
kripton maddeleri mevcuttur ve
gezegenlerinin sisteminde kırmızı güneş
vardır, 

Bunlardan dolayı kripton halkı kripton
gezegeninde normal dünyalı insanlarla aynı
özelliktedir, üstün güçleri yoktur. Devasa
depremlerden dolayı kripton gezegeni
patlamadan önce ailesi tarafından bir uzay
aracı ile dünyaya gönderildiği sırada
güneşe yakın giden uzay aracında güneşten
gelen radyoaktif ışınlardan sonra aşağıdaki
güçlere sahip olmuştur. Dünyada
büyüdükçe farklı güçlerini fark etmiş,
kontrol etmesi gelişmiştir. Sarı yıldızlara
yaklaştıkça gücü artar, güneş üzerinde
gezebilmektedir. 

Kripton gezegeni patladığı sırada uzayda
bazı kripton halkından kişiler kurtulmuştur,
Superman bu kişilerden daha güçlüdür.
Superman nadirde olsa zarar görürse, sarı
yıldız (güneş) ışınlarını görünce hemen
iyileşir ve güçlenir.



Global Wellness Day
“Bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir” sloganıyla, her yıl Haziran ayının ikinci Cumartesi günü kutlanan
Global Wellness Day, uluslararası bir “İyi Yaşam Günü”dür.GWD hiçbir ticari amaç gütmeyen, kendini iyi
yaşamaya adamış gönüllüler tarafından hayata geçirildi. 

Global Wellness Day, herkesi bir gün bile olsa “Nasıl daha sağlıklı ve iyi yaşarım?” düşüncesine
yönlendirmek, hem bireyleri hem toplumu “İyi yaşam” konusunda bilinçlendirmek için  var.

Günün temel amacı; Yaşamımızın kıymetini bilmek,Senede bir gün de olsa durup düşünmek, Şehir
yaşamının stresinden ve gündelik kötü alışkanlıklardan arınmak, Kendimizle barışmak, Sadece bugün
değil, kalan 364 günde de iyi yaşam yönünde farkındalık yaratarak motive etmektir.

İyi Yaşam Günü olarak bilinen Global Wellness Day nedir?

2012 yılında, dünyada iyi yaşamaya adanmış “ilk” gün olarak
Türkiye’de kutlanmaya başlanan ve dünya genelinde kabul gören
Global Wellness Day, 2019 yılında çeşitli etkinliklerle 8000’den
fazla noktada; Kanada’dan Tayland’e, İşveç’ten Güney Afrika’ya
kadar 150’den fazla ülkede, 45K’lık maraton koşusundan zumbaya,
Tayland ve Myanmar sınırındaki çocukların tıbbi bakımı ve Tai
Chi’den yaşlılar evinin ziyaretine kadar birçok ücretsiz aktiviteler
ile kutlanarak takvimlere girme başarısını göstermiştir.2020
yılında Global Wellness Day 13 Haziran, Cumartesi günü
kutlanacaktır.

“Wellness”, sağlıklı ve tatmin edici bir yaşamın farkında olmaya ve
böyle bir yaşam için tercihlerde bulunmaya yönelik aktif bir
süreçtir. “Wellness” hasta olmamanın ötesinde; dinamik bir
değişim ve gelişim sürecidir.

İyi veya tatmin edici bir varoluş durumudur; sağlık, mutluluk ve başarı özelliklerini taşıyan bir
durumdur.Birçok çalışmaya göre, depresyon dünyadaki en yaygın sağlık sorunu. Bu sorun çoğunlukla
uykusuzluk, stres, yetersiz beslenme, hareketsizlik, obezite, kalp hastalıkları vs. şeklinde ortaya
çıkıyor.Wellness kişinin yaşı, bedeni veya dış görünüşünden bağımsız olarak, yaşamın mihenk
taşıdır. 

Nasıl göründüğümüzü, hissettiğimizi, insanlarla nasıl etkileşim kurduğumuzu sosyal ve iş
hayatımızda başarılı olma şeklimizi belirleyen “wellness”tır.“Wellness” bütün benliğin bilinçli
gelişimidir.

“Wellness” yolculuğuna çıkmak sizi daha sağlıklı ve daha mutlu bir insan yapacak uygun araçları
arama ve bu araçları sürekli büyüme ve gelişme için kullanmak için kendi etkili yöntemlerinizi
keşfetme sürecidir.

“Wellness” ile ilişkili çeşitli kavramların hepsinin en azından aşağıdaki ilkeleri içermesi gerektiğini
anlamak önemlidir:Bütünlük – sağlığınız ve iyi olmanız yaşamın ve “Wellness”ın çeşitli doğal
boyutlarının sürekli etkileşiminin sonucudur.



Her boyut diğer boyutlarla bağlantılıdır. Amaç kendinizin bir
bütün olarak ve tam bir kişi olarak farkında olmanız ve hayatı
mümkün olduğu kadar dolu dolu yaşamanızdır.

Denge – hayatınızın sürekli değişen yapısını kabullenirken her
boyuta önem vererek hayatınızı dengelemeye çalışırsınız. Bu
boyutlardan herhangi birine yeterince önem vermemek birey
olarak idealin altında gelişme ile sonuçlanacaktır ve kronik
mutsuzluğa sebep olabilir.

Öz Sorumluluk – İyi yaşam felsefesini benimsemiş bir insan
sağlığı ve mutluluğu için sorumluluk üstlenir, başkalarının
kendisi adına karar vermesine izin vermez. Kendinden sorumlu
olmak kişinin davranışlarının hem nedenlerinin hem de
sonuçlarının gittikçe daha çok farkında olması sürecini içeren öz
farkındalığı gerektirmektedir.

Olumlu ve Proaktif Olmak – “Wellness”, olumlu bakış açısıyla ve
değerlerle yaşarken, güçlü bir amaç ve bilinçli, kararlı eylemler
de gerektirir.

Zaman içinde değişmeyen bu ilkeler basit bir çerçeve
niteliğindedir. Bu çerçevenin içini nasıl dolduracağınız iyi yaşam
yolunda vereceğiniz kararlara bağlıdır.



Mandolin

Müzik enstrümanları dünyasındaki aletlerden biri olan mandolin, telli çalgılardan bir tanesidir.
Mandolin dış görünüş itibari ile, ud ailesinden olan çalgılara da oldukça benzemektedir.

Mandolini sosyal açıdan incelemek gerekirse, her ne kadar çoğu çalgının etkilendiği nesil
çalgılarından olsa da, günümüzde popülarite ve kullanım anlamındaki yaygınlık olarak değeri az
olan bir telli çalgıdır. 

Genel olarak zahmetsiz ve nispeten daha basit müzik yapmak ve şarkı çalmak isteyenler
tarafından tercih edilmektedir. Gitar ya da keman öğrenmeye başlamadan önce de, mandolin
çalınması tavsiye edilmektedir. 

Mandolin çalmanın kolay öğreniliyor olması sebebiyle, bir çalgı aletiyle ya da müzikle yeni
tanışanların ilk aşamada tercih ettiği bir müzik aleti olma özelliği de, mandoline eğitim dünyası
içinde ayrı bir anlam yüklemektedir. Birçok okul, eğitim kurumu, okul öncesi eğitim kurumları gibi
yerlerde, küçük yaştaki çocuklara müzik sevgisini aşılamak ve bir enstrüman çalabilme becerisini
kazandırabilmek adına, flüt, org ya da mandolin eğitimi verilmektedir. Yine bir kısım ünlü ve
yetenekli gitaristin de, mandolin çaldıkları bilinmektedir. Mandolin, mızrap ile çalındığı zamanı
daha iyi ve daha net bir ses vermektedir. Fakat günümüzde daha sık karşılaştığımız modern
mandolinlerde, genellikle pena kullanımı söz konusudur. 

Mandolinin mızrap ile çalınması özelliği ise, bu çalgı aletini lut ve gitardan ayırmaktadır. Bilindiği
gibi, özellikle elektro gitar ve ona benzer çalgılar pena ile çalınmaktadır. Mandolin üzerinde, 8
adet tel bulunur ve çift çift konumlanmış şekilde yer almaktadır. Bu şekilde, dört çift teli bulunan
mandolinin, ses düzeni de kemandaki gibidir. Sol – re – la – mi tam beşli aralığında akort edilen bu
telli enstrüman, “tremola tekniği” kullanılarak çalındığında ise karakteristik özelliklerinin dışa
yansımasını en üst seviyeye çıkarmaktadır.

Mandore, pandurina, ud, terbo, arşilut ve gitar, mandolinin yakından akrabaları arasında
gösterilmektedir. Bu ailedeki en yaygın çalgı ise, şüphesiz ki gitardır.Mandolin ile gitarın
arasındaki en önemli fark ise, gitarın diğer çalgılara göre oldukça fazla çeşitte çok seslilik
içermesi; mandolinin ise daha tek düze ve daha basit sesleri oluşturmasıdır.

Müzik dünyasının sevimli müzik aleti mandolin nedir?



Hattori Hanzo

Hattori Hanzo, 16. yüzyılda Japonya’da yaşamış bir samuray ve ninjadır. Hattori Masanari
adıyla da anılır. Günümüz de ise birçok konuda kullanılan bir kişilik olmuştur. Hattori
Yasunaga'nın oğlu olarak dünyaya geldi. Matsudaira klanının hizmetinde bulundu. Daha
sonra korkusuz taktiklerinden dolayı Oni no Hanzo (Şeytan Hanzo) olarak anıldı. Bu isim
ona ayırt edilebilsin diye Watanabe Hanzo tarafından verilmiştir. Hattori Hanzo daha 16
yaşındayken ilk savaş tecrübesi olan Udo kalesindeki gece saldırısına katıldı. 

Deli cesareti isteyen ninja taktikleri yüzünden ”Şeytan” ismiyle anılır oldu. Savaşlarda
defalarca rakip ninjalara üstünlük sağladı, bu başarıları çoğu zaman ordunun kaderini
etkileyecek cinstendi.

Hayatı boyunca hizmet ettiği Shogun Tokugava Ieyasu‘nun birkaç kez hayatını kurtarmış
olan sadık ninjası Hanzo‘nun üstün ninjutsu yeteneğinin yanında telepati ve olacakları
önceden görme gibi insan üstü özellikleri vardı.

Ninja lideri olarak Edo kalesinin güvenliğini sağladı. Bugün Tokyo‘da İmparatorluk
Sarayı‘nda onun koruduğu giriş kapısı Hanzomon‘la adı ölümsüzleştirildi. Hanzo'nun
Mikawa eyaletinde doğduğu ve büyüdüğü düşünülmektedir.

Kendisi sık sık Hattori ailesinin merkezi olan Iga eyaletine gitmiştir. İlk savaşına 16
yaşında katılmıştır. Bir yerden kaybolup başka yerde görünme, psikokinezi ve önsezi gibi
doğa üstü yetenekler kendisine atfedilmiştir. 85 yaşında ölmüştür. Bir çok video oyunu,
anime ve filmde kendisine karakter olarak yer verilmiştir. Roman Shamin tarafından
tasarlanan, Hattori Hanzo adlı bir font bulunmaktadır. Kill Bill, The Machine Girl gibi
filmlerde adından bahsedilmiştir.

Hanzo karakteri olarak bildiğimiz Hattori Hanzo kimdir?



Excalibur
Mitolojik efsanelerden biri olan Excalibur nedir?

Efsanevi Britanya Kralı Kral Arthur`un taşıdığı, Glaston Gölü ve Avalon Adası`nın Ladysi
Vivien tarafından kendisine verilmiş olan kılıcın ismidir. Excalibur hakkında iki efsane
bulunur. İlkinde Robert de Boron`un Merlin adlı şiirinde "Sword in the Stone(taştaki kılıç)"
olarak geçer, Kral Arthur kılıcı saplandığı taştan çekip çıkarır ve bu sayede gücünü ve
hakimiyetini ispatlar. 

Sir Thomas Malory`nin kaleme aldığı Kral Arthur efsanesine göre ise Kral Arthur Kral
Pellinore`la dövüşürken kılıcı kırılır, gölün hanımı tarafından Kral Arthur`a başka bir kılıç,
yani Excalibur verilir. Kral Arthur`un ölümüyle Sir Bedivere kılıcı göle atmış gölden
yükselen bir el de kılıcı kaparak kaybolmuştur. Kral Arthur`un büyülü güçlere sahip kılıcı
Excalibur Büyük Britanya`nın haklı egemenliğiyle de iliştirilir. Bu iki kılıç kimi yerde aynı
kılıç olarak geçse de bazı kaynaklarda birbirlerinden farklı olduğu söylenir. Söylenenlere
göre bu kılıç, yeryüzüne düşen bir meteorun madeninden yapılmıştır ve çekilir çekilmez
otuz meşale yakılmış gibi düşmanların gözünü kamaştırması, güçlü kını sayesinde sahibinin
ölümcül yaralar almasını önlemesi ve yaralanan yerin kanamaması gibi özellikleri
vardır.Kılıç, Arthur’un gücünü ve erdeminin sembolü olarak ününü sürdürmeye devam
ediyor. Sonraki çalışmalar, Roland’ın Şarkısı ve El Cid dahil olmak üzere, kendi
kahramanları için Excalibur’un sembolik değerinden yararlanmıştır. 

J.R.R. Tolkien’ın ünlü üçlemesi Yüzüklerin Efendisi, gerçek kralın geri dönüşü kavramını
iletmek için kırılmış ve tekrardan birleştirilmesi gereken bir güç kılıcının sembolizmine
dayanır. 10- Kitaptaki olay örgüsü Uther Pendragon’un ölümünden sonra meşru kral sihirli
kılıcı taştan çekene kadar ülkenin ıstırap çekmesiyle aynı Taştaki Kılıç motifini kullanır.  

Edebi bir anlatım tekniğinden fazlası olan Excalibur, Arthur dönemi hikayelerinin en asil
yönlerini temsil eden bir aşamaya geldi. 

Her zaman güç kılıcı olarak tanımlanmasına rağmen, bu güç, kralın kişisel çıkarları için
değil, halkın ve adaletin en önemli çıkarlarında kullanıldı. Excalibur Arthur’a büyü
vasıtayla, Gölün Hanımı tarafından verildi. Yani bu kılıç, var olan, hikâyenin geçtiği
dünyada değil de başka bir dünyada dövülmüştür. Kılıç başka bir diyardan gelmiştir bu
yüzden Arthur yenildiğinde ve öldüğünde oraya geri döndürülmelidir. Bu motif başlangıçta
Kelt geleneğinden alınmıştır, yani sadece Arthur dönemi efsanelerine özgü değildir.



Anti-Aging
Yaşlılıkla savaşma yolu Anti-Aging nedir?

Anti-aging "Yaşlılığa Karşı" olarak tercüme
edilebilir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
yaşlı popülasyonun her geçen gün artması
nedeniyle, Anti-aging uygulamaları koruyucu
hekimliğin önemli bir parçası haline gelmiştir. 

Anti-aging uygulamalarda amaç cilt dokusunu ve
bağlayıcı hücreleri yenilemek, hormonal
dengesizlikleri erkek ve kadında ayrı ayrı ele alarak
yeniden düzenlemek, cinsel gücü ve sağlığı
artırmak, yaşlanma sonucu oluşabilecek
hastalıklara karşı erken tanı ve tedavi sağlamaktır.

Özetle Anti-aging uygulamalarda hedef, yaşlanma
sonucu oluşabilecek hastalıkları önlemek, güç
kaybını engellemek ve daha uzun süre genç kalmayı
sağlamaktır. Bu bilimsel çalışmalara göre
yaşlanmaya neden olan iç ve dış etmenler
şunlardır: serbest radikallerin ortaya çıkması,
glikozilasyonun artması, hormonların azalması,
sağlıksız ve hareketsiz yaşam, sigara, stres,
kalitesiz yaşam, sağlıksız beslenme. Buna karşı
vücudun geliştirdiği savunma mekanizmaları ise
şöyledir: Apoptozis, DNA onarımı, bağışıklık
sisteminin güçlenmesi, longevity (uzun yaşama)
geninin varlığı, egzersiz, iyi ve kaliteli yaşam
koşulları, diyet, sağlıklı yaşam, Anti-aging vitamin
ve besin destekleridir.

Serbest radikallerin vücudumuzda neden olduğu
oksidatif stres (modern terminoloji ile reaktif
oksijen türevleri) yaşlanmanın en önemli ve ana
nedenidir. Nefes alıp verirken vücuda giren
oksijen, aynı zamanda serbest radikal denilen,
elektronlarını kaybetmiş zararlı maddelerin ortaya
çıkmasına neden olur. Serbest radikaller,
buldukları dokularla birleşerek, onları
fonksiyonlarını yapamaz hale getirir.



Bu etki 30 yaşında başlar, 40'lı yaşlarda artarak
ilerler ve 50'li yaşlardan itibaren dramatik bir şekilde
fark edilen bir yaşlanmaya ve pek çok hastalığın
ortaya çıkmasına neden olur. Ancak ne kadar şanslıyız
ki, vücudumuzda serbest radikallerin verebileceği
zarara karşı savunma mekanizmaları vardır. Bunlar
antioksidan enzimler, düşük molekül ağırlıklı
antioksidanlar ve besinler yani bedenin dışarıdan
hazır olarak aldığı maddelerdir.

Antioksidan tedavide öncellikle vücudun serbest
radikallere karşı geliştirdiği savunma mekanizmalarını
korumak ve güçlendirmek gerekir.

Bedenimizdeki antioksidan enzim sistemleri eğer dış
etkiler sebebiyle (sigara, kirli hava soluma, stres
yoluyla biriken toksik yük) yetersiz kalmışsa yaşlanma
hızlanır. Anti-aging check-up'da amaç organlarımızın
sağlık durumlarını tespit edip bedenimizin antioksidan
savunma mekanizmalarının yeterince güçlü olup
olmadıklarını belirlemektir.

Çünkü eğer organlarımız tam sağlıklı değil ise
antioksidan savunma mekanizmamız zayıf kalır. Anti-
aging check-up'da bir diğer amaç da kişinin doğru
beslenip beslenmediğini ortaya koymaktır. Bu sebeple
vitamin mineral seviyelerine, kolesterol, trigliserid vs
seviyelerine bakılır. 



Bedenimizdeki hormon değişiklikleri ve endokrin
bozukluklar yaşlanmayı hızlandırır. Bu amaçla
Anti-aging check-up'da kişinin hormon düzeyleri
de tespit edilir.Yaşlanmanın en önemli
faktörlerinden bir diğeri de zamanla vücutta
oluşan hormonal dengesizliklerdir. 

Örneğin insan büyüme hormonu (HGH),
dehidroepiandosteron sülfat (DHEA-SO4),
testesteron, melatonin ve östrojen
hormonlarının eksikliklerinde yaşlanmanın
hızlandığı bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir.

Özellikle insan büyüme
hormonu (HGH) düzeyi
gençlik çağındaki
seviyenin 1/5'ine
düşmekte ve bu nedenle
hücreler
yaşlanmaktadır. 

Erişkinlerde insan
büyüme hormonu
yetmezliği sonucu kilo
artışı, yağlanma, kas
kitlesinde azalma,
egzersiz kapasitesinde
azalma, kas gücünde
azalma, kemik yapısında
zayıflama, uyku
bozuklukları ve genel
olarak kendini iyi
hissetme duygusunda
azalma görülmektedir.

IGF-1 (Insulin Growth Factor 1) ise
beyinden salgılanan insan büyüme
hormonunun karaciğerde dönüştüğü
aktif metaboliti olup kan tahlillerinde
büyüme hormonunun vücuttaki
seviyesini değerlendirmemizi sağlar.



Son yıllarda yaşlanmanın en önemli mekanizmalarından birinin
vücudun kendi kendini tamir etme ve onarma yetisindeki noksanlık
olduğu ve yaşlanmayla vücudun dengesini sağlamada güçlük çektiği
savından yola çıkılarak yeni tedavi yöntemleri geliştirilmeye
çalışılmaktadır. Bu amaçla hücreler ve organizma kısa süreli strese
maruz bırakılarak gen regulasyonunun strese yanıtından faydalanılmak
istenmektedir. Kısacası zararsız küçük uyarılar ile vücudun kendi
kendini onarma yetisi sürekli uyarılmakta ve gen regülasyonu
artırılmaktadır. Bunun adı hormezisdir. Örneğin ısı şoku, ışınlama (UV,
gamma, x-ray), egzersiz, alkol, asetilaldehid, ağır metaller, pro-
oksidanlar ve kalori kısıtlaması gibi pek çok hormezis yöntemi vardır.



Senaryo
İzlediğimiz yapımların yazılı hali Senaryo nedir?

Sinema teknolojisinin geliştirdiği bir yazı türüdür. Senaryo, filmin kâğıt üzerindeki ilk halidir.
Sinemada ya da televizyonda gösterilmek üzere, çekim için hazırlanan yazıdır. Senaryo yazımı
sessiz film döneminde pek önem kazanmamıştır. 

Sinemada hem yazarın hem oyuncuların hem de yönetmenin izleyenler üzerinde etkisi vardır.
Komposizyonla ilgisi yazılı olarak hazırlanmasından, duygu ve hayale yer vermesindendir;
edebiyat değeri pek taşımaz, çünkü o haliyle halkın karşısına çıkmaz.

Güzel sanatların son örneğidir. Bir filmin hazırlanmasında ilk adımdır. Önce senaryo yazılır,
sonra stüdyo çalışmaları yapılır; sonra da laboratuvar işleri.Senaryo, uzun plânlı yazıdır; yapı
olarak sanki iç içe birçok öyküden kurulmuştur.



Senaryo yazarının yaşamdan bir sanal kesit olarak sunduğu olaylar, oyuncu, stüdyo, yönetmen
ve gerekli teknik elemanlarla çok kalabalık bir ekip çalışması sonunda, senaryonun gerektirdiği
yer-çevre koşulu yaratılarak beyaz perdeye ya da ekrana aktarır.

Ortaya çıkan eser hem söz hem göz, hem de eylem sanatıdır. Senaryolar izleyicisine iletiyi çok
çabuk veren, karşılığını da hemen alan eserlerdir.Senaryonun Ögeleri: Kişiler, olay ya da
durum, yer, zaman, oyuncular, yönetmen, izleyicilerdir.

Kişiler: Senaryonun konusu olan olay, bir kişinin ya da grubun başından geçer. Kişiler olayla
ilgilerine göre birinci derecede ve ikinci derecede önemli kişiler diye ayrılır. Kimi senaryolarda
olay hayvanların başından geçmiş gibi gösterilir. Oyuncu olarak eğitilmiş hayvanlarla çalışırlar.
Senaryo yazarı kişileri doğal ve toplumsal çevre içinde verir; onları çevresinden soyutlamaz.
Tip ya da karakterler çizer.

Olay ya da Durum: İnsan başına gelebilecek her türlü olay, insanın karşılaşabileceği her durum
konu olabilir. Konu, kahramanının kendisiyle ya da çevresiyle çatışmasından doğar. Onun
eyleme dönüşmüş beğenme, istek,özlem, tutku, öfke, korku... gibi duygularından, destek
alarak gelişir, sonuca ulaşır. Senaryoda olay plânı yine üç bölümdür: Serim, düğüm, çözüm.

Yer: Senaryo, sinema, tiyatroya göre çevreyi çok özgür kullanır. Dünyanın her yeri mekân
olarak karşımıza çıkabilir.

Zaman: Senaryoda zamanın verilişinde de sorun çıkmaz; kronolojik zaman,düğümden
başlatılan zaman, sonuçtan başlatılan zaman,. düzensiz zaman anlatımlarından biri seçilebilir.

Oyuncular: Senaryolarda karşılıklı konuşma çok önemlidir; senaryonun başarısını etkiler. Rol
yapan erkek ise aktör, bayan ise aktris denir. Günümüzde her ikisi için de oyuncu terimi daha
çok kullanılmaktadır. Oyuncular canlandırdıkları kişiliğe uymak için makyaj yaparlar; rollerine
uygun kostüm giyer aksesuar kullanırlar.



Yönetmen: Oyuncuları denetleyen, olaylar arasındaki bağlantının kopmamasını sağlayan hep
yönetmendir. Bir senaryo ancak iyi bir yönetmenle sahne başarısına ulaşır.

İzleyiciler: Günümüzde senaryonun, filmin başarısı izleyici sayısıyla ölçülmektedir. Bu nedenle
ayrı bir sektör haline gelen sinema, televizyon dünyası daha çok izleyici toplamak için her gün
yenilik peşinde koşmaktadırlar. 

Hatta film-izleyici ikilisi artık pazarlamacıların bile dikkatini çekmiştir ve reklâmcılar dizi film
gibi reklâm senaryoları çekimi yapmaktadırlar. İzleyici sinemaya vaktinde gitmeli; oturuşu ve
davranışıyla çevresini rahatsız etmemelidir.



Postmodernizm

Postmodernizm ile modernizm kavramları arasında
bir bağlantı bulunmaktadır. Bu sözcük “Post” ile
“Modern”in bir araya getirilmesiyle
oluşturulmuştur. İngilizcede “Post” kelimesi bir
şeyin sonrası anlamına gelmekteyken “Modern” de
yeni olan, geçerliliği olan şey manalarını taşır. 
Dolayısıyla “Postmodernizm” modernizm ötesi yani
yeninin, şu an geçerli olanın sonrası anlamlarına
gelmektedir.Modernizmden sonra gelen, onu
eleştiren, onun özelliklerine karşı gelen veya onu
tamamlayan bir düşünce hareketidir. Burada iki
nokta vardır. 

Modernizmden sonra gelmesi ve onun eksik
yönlerini tamamlaması.Postmodernizm, II.dünya
savaşından sonra, önce Amerika’da, sonra
Avrupa’da çıkan bir düşünce hareketidir. Bazılarına
göre bu kelime ilk kez 1934 yılında, diğer bir görüşe
göre ise 1939’da Tombie tarafından ilk kez
kullanılmıştır. Bunların dışında Wirginia Wolf adlı
kadın yazarın da bu hareketin başlamasında büyük
bir katkı sağladığını söyleyebiliriz.

Wirginia Wolf’a göre gerçeklik dışta değil insanın
içindedir. Asıl gerçeklik insanın duyguları,
düşünceleri, hayalleridir. İşte bazı araştırmacılar
bu yazarı postmodernizmin başlangıcı sayarlar.

Tüm ideolojileri reddeden postmodernizmin ilk
adımları modernizmi sorgulamakla atılmış olur. 
 Eleştiriler modernizm insanlara vaat ettikleri
üzerine yoğunlaşmıştır. Modernizmin insanlara
vaat ettikleri ise şunlardır:
Özgürleşmek
Zenginleşmek
Barışı sağlamak
Mutluluğu getirmek

Felsefi bir görüş olan
Postmodernizm nedir?



Bu vaatler özellikle II.Dünya Savaşı’yla
birlikte gerçekleşmekten uzaklaşmıştır.
Tüm dünyada büyük yıkımlar meydana
gelmiş, milyonlarca insan hayatını
kaybetmiş, dünya iyice fakirleşmiş ve
tüm bunların sonucunda insanlarda
mutsuzluk hakim olmuştur. 

Modernizmin insanlara vadettiği şeylerin
gerçekleşmemesi üzerine bazı
düşünürler bu hareketi eleştirmeye
başlamış ve reddetmişlerdir.1950’lerin
sonlarına doğru artık bu sanat akımı tüm
dünyada kendinden bahsettirmeyi
başarmış ancak asıl popülaritesini
1980’li yıllarda kazanmıştır.

Postmodernizm yüksek teknolojiye
ulaşmakla doğdu. I.dünya savaşından
sonra teknolojik gelişmeler yaşandı.
Bütün bu gelişmeler mesafe kavramını
ortadan kaldırdı. Böylece seyahatler
arttı. 

Postmodernistler bu gelişmelerin sonucu
olarak diğer milletlerle uyum içinde
olması gerektiğini belirtmişlerdir.

Postmodernizmin Özellikleri

1.Modernizmi Sorgulamak (Hayata
Bakış) Bu akım, modenizmin getirdiği
birçok yeniliği eleştirmişlerdir. Çünkü
modernizm getirdiği ve savunduğu birçok
şeyin II.Dünya savaşı yıllarında
çürütüldüğü ve mantıklı yönlerinin
kalmadığını savunmuşlardır. Ancak bu
modernizmin getirdiği bu sorunlar sert
bir şekilde eleştirilirken insanlara yeni
çıkış yolları sunulur.



2. Çevreci OlmakGreenpeace hareketi bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu hareket
endüstriye karşı çıkacak kadar ileriye gitmiştir.

3. Küreselleşmeyi SavunmakMilli değerlere karşı olup küreselleşmeyi savunmak.

4. Gerçek Anlayışı“Gerçeklik” kavramına yeni bakış açısı getirmişlerdir. Onlara
göre tartışılmaz ve evrensel bir gerçeğin olması mümkün değildir. Gerçek
sandıklarımız gerçekliğin ancak bir parçasını oluşturur ve bu da yoruma her zaman
açıktır. Çünkü gerçeklik kavramı beklentilere, önyargılara ve kültürlere göre
değişkenlik gösterir. Bu bakımdan nesnel bir gerçeklik yoktur.

5. Geleneksel Sanata (Sanat Anlayışlarına) Karşı OlmakI.Dünya Savaşı sonrasında
tüm dünyada geleneksel sanata/edebiyata karşı bir sert tavır başlamıştı.
Postmodernistler bu durumu daha da ileriye taşıyıp alışılmış güzellik anlayışlarını
yıkmıştır.

6. Tek Bir Dünya İçinde Çeşitliliği/Çoğulculuğu SavunmakSanattaki tekliği, birliği
eleştirmişler ve gerçekçi olanın çeşitlilik olduğunu savunmuşlardır. Örneğin
geçmişte yer alan klasik sanatın izleri de günümüz popüler sanatın izleri de
eserlerinde görülmektedir. Böylelikle sanat dünyasında alışılmış kalıpları yıkıp
sanat içinde bir biçimsizliği savunmuş olurlar.

7. Dil ve Üslupta Alışılmışı BozmaDaha önceki özelliklere istinaden
postmodernistlerin sanatta alışılmış kuralları yıktıklarını gördük. Dolayısıyla
sanattaki bu kural tanımamazlık dil ve üslup özelliklerinde de kendini
hissettirecektir. Dildeki alışılmış manalara karşı sanat diliyle oynamışlardır. Onlara
göre nasıl ki yaşamı anlamak ne kadar zor ve karmaşık ise bir eseri anlamak ve
yorumlamak da o kadar uğraştırıcı olmalıdır. Bir eser okuyucuyu düşünmeye ve
onun hakkında kendi yorumlarını yapmaya sevk etmelidir.



F.C. Barcelona 
La Liga'nın efsane takımlarından biri olan Barcelona Futbol Kulübü nedir?

- Barselona Futbol Kulübü, İspanya La Liga’da mücadele veren bir İspanyol takımıdır.
İspanya’nın Katalan bölgesini temsil eden Barselona, Avrupa’nın gelmiş geçmiş en çok Avrupa
kupası kaldırmış takımlarından birisidir.

1899 yılında İsviçreli, İngiliz ve İspanyol bir gurup futbolcu tarafından kurulan Barselona,
İspanya’nın en güzide takımlarından biri olarak kabul edilmektedir. Katalan kültürüne sahip
olan Barselona, dünyanın en değerli ikinci takımı konumundadır. 

Forbes Dergisi’nin araştırmasına göre kulübün marka değerinin yaklaşık olarak 3.2 milyar $
olduğu tahmin edilmektedir. Kulübün ortalama olarak yıllık net karı, 484.6 milyon Euro
civarındadır ve bu da onu dünyanın en çok kar eden 4. kulübü yapmaktadır.

Dünyanın en köklü geleneklerinden birine sahip Barselona, son 8 yıl öncesine kadar forma
reklamı dahi almayan bir kulüptü ancak 8 yılda Katarlılarla kurduğu ilişki sonrası forma
reklamı almaya başlayan Barselona buradan da hatırı sayılır bir meblağı kasasına koymuş
oldu. 

Barselona La Liga’da toplam 22 kez şampiyonluk sevinci yaşarak bu alanda Real Madrid’in
ardından en çok şampiyonluk yaşayan ikinci kulüp olmayı başarmıştır. 

La Liga’da elde edilen 22 şampiyonluğun yanı sıra 26 kez de İspanya Kral Kupası’nı kazanma
başarısı gösteren Barselona bu alanda en başarılı İspanyol kulübü olmayı başarmıştır. 

11 tane de İspanya Süper Kupası bulunan Barselona, en büyük başarılarını Avrupa arenasında
elde etmiştir. 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Barselona, 4 kez de UEFA
Kupa Galipleri Kupası’nı kazanarak erişilmesi oldukça güç bir rekora imza atmıştır. 

4 kez elde edilen UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupa Galipleri Kupası’nın yanı sıra 4 kez de
UEFA Süper Kupası’nı kazanan Barselona, 3 kez de UEFA Kupası’nı kaldırırken kırılması
oldukça güç bir rekora imza atmıştır. 



Barselona Avrupa’da toplam 19 adet majör kupa kaldırarak bu alanda en çok kupa kazanan
Avrupa kulübü olarak kayıtlara geçmiştir. 

En büyük ve ezeli rakibi olan Real Madrid ise 10 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
yaşasa da toplam Avrupa kupası adedi olarak Barselona’nın gerisinde kalmıştır. Buda
Barselona’yı gerek İspanya gerek Avrupa bazında kazanılan kupalar bakımından en iyi takım
yapmaktadır.

Barselona gerek ulusal gerekse de Avrupa kupalarında ciddi zaferlere uzanırken Lionel Messi,
Diego Maradona, Hagi, Ronaldo, Rivaldo, Kluivert, Iniesta, Xavi, Ronaldinho, Henry gibi aynı
zamanda da dünyaca ünlü yıldızlara ev sahipliği yapmış ya da yetiştirmiştir. 

Barselona, maçlarını dünyanın en popüler ve görkemli statlarından biri olan Nou Camp’ta
oynamaktadır. Stadın kapasitesi hemen hemen 100.000 civarındadır. Ancak koltuk kapasitesi
bakımından 99.000 kapasitelidir.



Ferdi Tayfur
Türk Müziğinin Ferdi Babası Ferdi Tayfur kimdir?

Tam adı Ferdi Tayfur Turanbayburt olan Ferdi Tayfur,1945 yılında Adana Hürriyet Mahallesi'nde
doğar. Ünlü dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur hayranı olan babası Cumali Bey, oğluna 'Ferdi Tayfur'
adını koyar. En büyük isteği Ferdi'nin "iyi bir tahsil" görmesidir. Ancak babasının öldürülmesi,
Ferdi'nin okul hayatının yarıda kesilmesine neden olur. Okulu bırakmak zorunda kalan Ferdi,
çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunur. Genç Ferdi daha 16 yaşındayken "Şarkıcı
olma hayaliyle" Adana'dan İstanbul'a gelir.

O yıllarda çocuk şarkıcılara pek rağbet bulunmadığından, kendini ispatlayamayan Ferdi Tayfur,
tekrar Adana'ya döner ve çiftlikte traktör şoförlüğüne devam eder.Bütün günü Çukurova'da
pamuk taşımakla geçen Ferdi Tayfur'un gönlünde alevlenen şarkıcılık ateşi bir türlü sönmez. 

1968 yılında tekrar İstanbul'a gelir ve Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar. Ancak yaptığı iki
45'lik de hayal kırıklığıdır Ferdi için. Her defasında karşısına şanssızlık çıkmaktadır. Büyük
ümitsizlik içinde yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer. Aradan üç yıl geçtikten
sonra yaptığı "Huzurum Kalmadı" adlı plak da satılmaz. Ancak "Yılmadım, inatla çalışmaya devam
ettim. Traktör başında bile şarkı besteliyordum" diyor Ferdi Tayfur. 

1973 yılında Görsev Plak adına yaptığı "Kır Çiçekleri" adlı 45'lik, ancak Ferdi'nin geçimini
sağlamaya yeter. Ama aradığı, istediği çıkışı bir türlü yapamaz. Yalnız, başından beri yakasını
bırakmayan Şanssızlık bu kez Ferdi'nin peşini bırakmıştı.



Şans ibresi artık Ferdi'den yana dönmekteydi.Satılan her plak başına 1 lira alan Ferdi Tayfur geçim
zorlukları içinde nişanlanır ve kısa bir süre sonra evlenir. 1974 yılında yaptığı "Bana Gerçekleri
Söyle" adlı 45'lik ile adını yavaş yavaş duyurur Ferdi Tayfur. 

Çocuk yaşta yoksulluğun bütün acısını benliğinde hisseden Ferdi Tayfur, ailesine kardeşlerine ve
cezaevinde olan ağabeyisine bakmak için daha büyük bir hırsla şarkıcılıktaki iddiasını sürdürme
savaşına girer.

"Bana Gerçekleri Söyle" ile piyasada adını duyuran Ferdi Tayfur, 1975 yılında Elenor Plak'a transfer
olur. Önce "Bırak Su Gurbeti" ardından da "Çeşme" adlı şarkısı ile adını duyuran genç şarkıcı
zirveye adım adım yaklaşır. "Çeşme" ile şöhret basamaklarını ikişer ikişer tırmanan Ferdi Tayfur'a
sinema kapıları da açılır. 1976 yılında "Çeşme" filmini çekerken Necla Nazır ile tanışır ve ona aşık
olur.

Adını Arabesk müziğin "Dev"leri arasına yazdıran Ferdi Tayfur, gazino neonlarının baş köşesindeki
yerini de kısa zamanda alır. Gazinocular, filmciler ve plak yapımcıları Adana'nın bu bağrıyanık
şarkıcısının kapısını aşındırır. Allah "Yürü ya kulum" demiştir. Ferdi de yürümeye devam eder.
"Çeşme"den sonra yaptığı "Derbeder", "Benim Gibi Sevenler", "Yadeller", "Son Sabah", "Boynu
Bükük", "Olmaz Olsun", "Yuvasız Kuşlar", "Batan Güneş", "Huzurum Kalmadı", "Günaha Girme",
"Kalbimdeki Acı", "Sen de mi Leyla", "Yaktı Beni", "İnsan Sevince", "Durdurun Dünyayı", "Bir
Damla Ateş", "Bende Özledim", "Herşeyim Sensin", "Utanıyorum", "Çılgın Arzular", "Haram Oldu",
"İçimde Bir His Var", "Ya Benimsin Ya Toprağın", "Sevgiler Çiçek Gibi", "Affet Allah'ım", "Naz
Etme-Canına Okuyacağım", "Allah'ım Sen Bilirsin", Hoşçakal Leyla", "Bizim Sokaklar", "Bana da
Söyle", "Emmoğlu", "Mor Güller", "Dünya", "Of Dağlar" ve "Yoksun-Kör Talih", "Zaman Tüneli",
"Klasikler 2", "Zengin Olursam" "Klasikler 3" gibi kaset ve filmleriyle milyonların gönlünden ve
dilinden düşmeyen ünlü bir sanatçı oldu.

Dillere düşen şarkılarını sinemada aynı isimle filme çeken Ferdi Tayfur, çok sayıda film çekti.
Şarkıcılık, sinema oyunculuğunun yanı sıra, yönetmenlik arzusuyla yanıp tutuşan Ferdi Tayfur, şu
filmleri yönetti: "Haram Oldu", "İçimde Bir His Var", "Ya Benimsin Ya Toprağın", "Canına
Okuyacağım", "Sevgiler Çiçek Gibi" ve "Affet Allah'ım".Yaklaşık 50 kaset ve 30'un üzerinde film
yapan ünlü sanatçı 9 kez Altın Plak ödülü aldı. 1982 yılında kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini
kuran Ferdi Tayfur'un ilk evliliğinden 3 çocuğu, yaklaşık 25 yıldır birlikte olduğu sinema oyuncusu
Necla Nazır'dan da bir kızı bulunuyor. 2000 yılında şeker hastalığı sonucu ayak parmaklarını
kaybetmekten son anda kurtulan sanatçının yurtiçi ve dışında milyonlarca hayranı bulunuyor.



Selfie
Selfie insanın kendi kendinin fotoğrafını çekip, sosyal ortamlarda paylaşmasına denir. Fakat
bu tanım değişmektedir ve gelişmektedir. Grup selfie’leri birkaç insanı içerir ve resimlerde
olanlardan birisi grup selfie’sini çekebilir. 

Selfie 2013 yılında Oxford sözlüğü tarafından yılın kelimesini ilan edilmiştir.Dijital kamera
çıktığından beri selfie’ler aslında popülerliklerini arttırdılar ve akıllı telefonlar çıkınca insanlar
Facebook, Instragram, Twitter gibi sosyal medya hesaplarına bu fotoğrafları hızlıca
gönderme imkanına ulaştılar. 

Selfie’ler çekildikten sonra genelde sosyal medya platformlarında yayınlanır çünkü sosyal
medyanın bir amacı kişinin nerede olduğunu ve kiminle olduğunu göstermektir. Selfie çekenler
genelde yemek, konser ve tatillerde fotoğraflarını çekip yayınlarlar. Fakat selfie’ler evde veya
arabada da çekilebilir. Hatta okulda/işte ya da yeni bir kıyafeti göstermek için veya bir
duyguyu ifade etmek için de çekilebilirler ama selfie’lerin ortak noktası şudur ki eğlenceli
olmalarıdır. Ne kadar eğlenceli ise o kadar iyidir. 

En yüksek notu almış selfie’ler en değişik ifadeleri ve hareketleri içerir ve insanlardan bir tepki
ve bir gülücük almayı hedefler. Bazı insanlar her gün veya saat başı selfie çekerler ki bu
bazıları tarafından “dikkat çekme” hastası olarak tanımlanmıştır.

Selfie çektirirken nelere dikkat etmeniz gerekir?Işığın ayarlanması: Düşük ışıkta çekmeyin;
yani yüzün karanlıkta kalması selfie’yi öldürür, ışığın yüzü ve kıyafeti çok iyi aydınlatması
gerekir. Arka planın kontrol edilmesi: Dağınık kıyafetlerin önünde veya dağınık bir
yatağın/odanın içinde çekmemeye özen gösterin.Elin titrememesi: Eğer kol titriyorsa fotoğraf
bulanık çıkar. Fotoğraf makinesini sabit tutmaya çalışın.

Selfie'nin tarihteki ilk örneği kimyager Robert Cornelius tarafından 1839 yılında çekildiği
düşünülmektedir. 2014 yılındaki Oscar töreninde, Ellen DeGeneres törenin sunucusu olarak
çevresine aldığı yıldızlar kadrosuyla bir selfie çekti ve Twitter'da paylaştı, bir milyonu aşan
retweet ile rekor kırdı. Uzaydan çekilen ilk selfie ise 1966 yılında Buzz Aldrin tarafından
çekilmiştir.

Türkçe'ye özçekim olarak çevrilen Selfie nedir?



Doğru Yol Partisi; Demokrat Parti'nin ve Adalet
Partisi'nin bir devamı olarak 23 Haziran 1983 tarihinde
kuruldu. Doğru Yol Partisi'nin ilkelerini sürdürdüğü
Demokrat Parti ise 7 Ocak 1946'da oluşturuldu, 14
Mayıs 1950 tarihinde iktidar olarak 1960 yılının Mayıs
ayına kadar iktidarına devam etti.Demokrat Parti, 27
Mayıs 1960 tarihinde askeri idare tarafından
iktidardan uzaklaştırıldı. Bir süre sonra da kapatıldı.
Ancak, parti yöneticileri 11 Şubat 1961 tarihinde
Adalet Partisi'ni kurdular.Adalet Partisi, 1965 ve 1969
seçimlerinde yeniden tek başına iktidar oldu.

Doğru Yol Partisi
Çok partili siyasetimizde bir dönem ortaya çıkan Doğru Yol Partisi nedir?

Adalet Partisi de, Demokratik Parti gibi önce 1971 yılında genel kurmay başkanı ile kuvvet
komutanlarının 12 Mart Muhtırası'na, 12 Eylül 1980 tarihinde ise askeri yönetime maruz
kaldı.

Adalet Partisi, 16 Ekim 1981 tarihinde de ülke idaresine el koyan Milli Güvenlik Konseyi
tarafından kapatıldı. Yeniden demokrasiye dönüş dönemine geçilirken, 16 Mayıs 1983
tarihinde, Adalet Partisi'nin kurmayları Büyük Türkiye Partisi'ni oluşturdu. Ancak Büyük
Türkiye Partisi'nin de siyasi varlığı 10 gün sürdü ve Milli Güvenlik Konseyi tarafından 11
Mayıs 1983'te kapatılmasına karar verildi. Partililer bu defa da 23 Haziran 1983'de Doğru Yol
Partisi çatısında birleştiler.

13 Haziran 1983'te seçim kanunu yürürlüğe girdi ve MGK'ye seçime katılacak partileri
belirleme hakkı verdi. MGK de DYP ve SODEP'in 6 Kasım 1983 seçimlerine girmesini veto etti.
Ancak 5 Ocak 1984'te SODEP, DYP ve RP'nin 25 Mart'ta yapılacak yerel seçime katılmalarını
öngören yasa teklifi kabul edildi. 25 Mart seçimlerinde DYP 13.2 oy oranı alarak üçüncü parti
oldu.

6 Nisan 1984 tarihinde Doğru Yol Partisi'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'nde
dava açıldı. Anayasa Mahkemesi iddiaları geçerli görmeyerek 28 Eylül 1984'de davayı karara
bağladı ve kapatılma talebini reddetti.

DYP 'nin 1985 yılında yapılan büyük kongresinde ise Hüsamettin Cindoruk genel başkan
seçildi. AP yöneticilerini 1982 yılında konulmuş bulunan siyasi yasakların, 6 Eylül 1987
referandumuyla kalkması üzerine genel başkanlıktan ayrılan Hüsamettin Cindoruk'un yerine
24 Eylül 1987 tarihindeki olağanüstü kongrede Süleyman Demirel tek aday olarak seçildi.

1986 yılındaki 11 milletvekilliği için yapılan ara seçimlerde 4 milletvekilliği kazanan Doğru Yol
Partisi, 1987 milletvekilliği seçimlerinde de 59 sandalye elde etti. 



Doğru Yol Partisi, 20 Ekim 1991 milletvekilliği seçimlerinde 182 milletvekilliği elde
etti ve TBMM'de en fazla milletvekiline sahip olması sebebiyle, o zamanki genel
başkanı Süleyman Demirel'in başkanlığında 21.11.1991'de SHP ile koalisyon
hükümeti kurdu ve 25.6.1993'e kadar iktidarda kaldı.Demirel'in, Turgut Özal'ın
vefatı üzerine 16 Mayıs 1993 tarihinde Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı 13
Haziran 1993 de yapılan olağanüstü kongrede, genel başkan yardımcısı Tansu
Çiller, diğer adaylar İsmet Sezgin ve Köksal Toptan'ı geride bırakarak DYP Genel
Başkanı seçildi ve görevi genel başkanlığı vekaleten yürüten Mehmet Gölhan'dan
devraldı.

Tansu Çiller 25 Haziran 1993'de de SHP ile yeniden koalisyon hükümetini
oluşturdu ve bu koalisyon da 5.10.1995'te sona erdi. 24 Aralık 1995 tarihinde
yapılan genel seçimler sonrasında DYP-ANAP azınlık hükümeti kuruldu. 

Refah Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun yapılan güven
oylaması sonucu iptal edilmesiyle hükümet yıkıldı. Hükümet arayışları sonucu RP-
DYP hükümeti kuruldu.

DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, bu hükümette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri
Bakanı olarak görev yaptı.Doğru Yol Partisi 24 Aralık 1995 seçimlerinde Türkiye
genelinde yüzde 19.20'lik oy oranı ile Meclis'te 135 milletvekiliyle yer aldı.

DYP 18 Nisan seçimlerinde ise 12.01'lik yüzdeyle 85 milletvekili çıkardı.DYP, 3
Kasım 2002'de yapılan seçimlerde yüzde 9.55 alarak, Meclis dışında kaldı



Japonya  (Nihon-koku (güneş) (kaynak), kelime anlamı güneşin kaynağı), Doğu Asya'da bir ada
ülkesidir. Japonca adını oluşturan kanji karakterler "güneş" ve "köken" anlamına gelir. Bu
nedenle Japonya "Doğan Güneşin Ülkesi" diye de bilinir. 

Büyük Okyanus'ta bulunan Japonya Çin, Kore ve Rusya'nın doğusunda, kuzeyde Okhotsk
Denizi'nden güneyde Doğu Çin Denizi'ne kadar uzanır. Kuzeyinde Kore Yarımadası ve Rusya
ile sınırlanan Japon Denizi bulunur. 

Batıda deniz ötesinde Tayvan ve Çin ile komşu olan Japonya'nın doğu ve güneyinde ise Büyük
Okyanus bulunur. Pasifik Okyanusunda dört büyük, beş yüz orta büyüklükte ve üç bin küçük
adadan meydana gelmiş bir devlet. Büyük adaların adları Hokkaido, Honşu, Kiyudiyu ve
Sihoku’dur.

Adaların çoğu dağlıktır ve bazıları yanardağlardan oluşur. Japonya'nın en yüksek dağı olan
Fuji Dağı bir yanardağdır. Japonya 128 milyonluk nüfusuyla dünyanın nüfus açısından onuncu
büyük ülkesidir.

Başkent Tokyo'nun bulunduğu alan çevresinde bulunan şehirlerle birlikte 30 milyonunun
üzerindeki nüfusuyla dünyanın en büyük metropolitan alanını oluşturur.Ülkenin resmi dili
Japonca, toplam nüfusu 127.5 milyon kişidir. 

Ülkenin yönetim biçimi Anayasal monarşi ile Parlamenter demokrasidir.Arkeolojik
araştırmalar Paleolitik çağın son döneminden beri insanların Japon adalarında yaşadığını
gösterir. Yazılı tarihte Japonya'nın adı ilk olarak 1. yüzyıldan kalma Çin metinlerinde geçer.

Japonya'nın tarihi dış dünyadan etkilendikten sonra çok uzun yıllar boyunca tecrit olmasıyla
şekillenmiştir. Günümüzdeki Japon kültürü dış etkiler ile iç gelişmelerin bir karışımından
oluşmaktadır. 

1947 yılında anayasanın kabulünden beri Japonya parlamenter cumhuriyet ile
yönetilmektedir. Devletin başı Japon imparatoru, hükümetin başı ise başbakandır. Seçimle
işbaşına gelen bir parlamentosu vardır.

Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya göre Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyada
ikinci sıradadır. Birleşmiş Milletler, G8 ve APEC üyesidir. Savunma bütçesi dünya beşincisidir.
Dünyanın en büyük dördüncü ihracatçısı ve en büyük altıncı ithalatçısıdır.

Japon takımadalarına, ilk olarak adaların hala Asya kıtasının bir parçası olduğu dönemde,
yaklaşık 100 bin yıl önce yerleşilmişti. Arkeolojik araştırmalar yontma taş devrinde
takımadalarda yaşayan insanların temelde avcılık ve toplayıcılıkla geçindiklerini ortaya
çıkarmıştır.

Japonya
Kültürü ile ilgimizi çeken Japonya nedir?



Cilalı taş devrinde zarif taş aletler yapılmış, ok ve yay kullanılarak ileri avlanma teknikleri
geliştirilmiş ve yemek pişirmek ve saklamak için toprak kaplar üretilmiştir. Jomon stili (sicim
desenli) kaplar nedeniyle, MÖ. 8 bin ile MÖ. 300 yılları arasındaki dönem Jomon dönemi olarak
adlandırılır.MÖ.300 yıllarında Asya kıtasından tarım, basit pirinç ekimi ve metal işçiliği
teknikleri gelmiştir. 

Japonya'da yaşayanlar tarımsal üretimi artırmak için günlük yaşamlarında tarım aletleri ve
demir silahlar, ayrıca dini ayinler için bronz kılıçlar ve aynalar kullanmışlardır. Bu dönemde
işbölümü, yöneten ve yönetilenler arasındaki ayrılığı derinleştirmiş ve ülkede pek çok küçük
devlet kurulmuştur. MÖ. 300 ile MS 300 yılları arasına rastlayan ve çömlekçi çarkında
seramiklerin üretildiği döneme Yayoi dönemi denmiştir.

Japonya’nın ilk sakinlerinin Doğu Asya ve Güney Pasifik adalarından gelen göçmenler olduğu
sanılmaktadır. Japon halkının atalarının şimdi Yamato ırkı diye bilinen ve M.S. 3 ve 4. asırda
savaşçı kabileler üzerine giderek üstünlük kuran aynı ırka ait insanlar olduğu sanılmaktadır.

Dördüncü yüzyılın sonunda Japonya ve Kore Yarımadasındaki krallıklar arasında temas
kurulmuştu. Bu tarihten sonra Japonya’da Çin’in kültür etkileri görüldü. Önce Konfüçyüs dini
ve sonra Budizm, Hindistan, Çin, Kore yoluyla 538 yılında buraya girmişti.

Ülkenin ilk ve devamlı hükümet merkezi 8. yüzyılın başında Nara’da kuruldu. 710 ile 784 yılları
arasında 74 sene bu imparatorluk devam etti. 794 yılında ise Kyoto’da yeni bir hükumet
merkezi kuruldu. Burası bin yıl kadar imparatorun oturduğu yer olmuştur. Başkentin Kyoto’ya
taşınması, 1192 yılına kadar devam etmiş olan Heian devrinin başlangıcı olmuştur.1185
yılında Danoura Savaşında Minamotolar rakip Taira Kralını yok ederek galip gelmişlerdir.



Minemotoların iktidarı ele geçirmesi, Shogun denilen askeri liderler idaresi altında yedi asırlık
bir feodal hakimiyet devrinin başlangıcı olmuştur. 1192 yılında Minamotolar hükümet
merkezini Tokyo yakınındaki Kamakura’ya kurdular.

1213 yılında iktidar Minamotolardan, 1333 yılına kadar askeri yönetimi sürdüren Hogoların
eline geçti. Bu dönemde Moğollar, 1274 ve 1281 yıllarında olmak üzere iki defa Kuzey
Kyushu’ya saldırdılar. 

Her iki savaşta başarılı olamayan Moğollar, ayrıca meydana gelen tayfunların tesiri ile
Japonya’dan çekildiler.1333 ile 1338 yılları arasında görülen kısa süreli imparatorlukları,
Ashikaga Takauji tarafından Kyoto’da Muromachi’de kurulan yeni bir askeri yönetim takip
etti. Bu kurulan hükumet 1338’den 1578’e kadar iki yüz yıldan fazla bir süre devam
etmiştir.On altıncı yüzyılda Avrupalılar Japonya topraklarına ayak bastılar. Bu arada
misyonerler, Hristiyanlığı burada yaymaya çalıştılar. Bunun üzerine Japon liderleri
Hristiyanlığın ve batı düşüncelerinin Japonya için zararlı olacağına inandıkları için Hollanda ve
Çin tüccarı hariç olmak üzere bütün yabancıların Japonya’ya girişini yasakladılar.

1853 yılında Amerikalı Komodor Matthev C.Perry dört gemiden meydana gelen donanmasıyla
Tokyo Körfezine girmiş, ertesi yıl tekrar Japonya’ya gelerek, Japonları kendi ülkesiyle bir
dostluk anlaşması imzalamaya ikna etmiştir. Bu anlaşmayı, aynı yıl içinde Rusya, Büyük
Britanya ve Hollanda ile imzalanan anlaşmalar takip etmiştir. Bu anlaşmalar dört yıl sonra
ticaret anlaşmalarına dönüşmüştür.



Tokogaua Shogunluğunun derebeylik sistemi 1867 yılında yıkılmasına
kadar geçen on yıllık süre içinde büyük bir karışıklık hüküm sürmüş ve
1868 yılında Meigi döneminin tekrar teşkilatlanmasıyla bütün
hakimiyet yeniden imparatorun eline geçmiştir.

İmparator Meigi’nin idaresinde Japonya, batıda gelişmesi yüzyıllar
süren şeyleri kısa bir sürede başarmaya koyulmuş, modern sanayileri,
politik kuruluşları ve modern bir toplum modeli ile modern bir millet
meydana getirmiştir. 

Japonya 1894-1895 yıllarında Çinlilerle, 1904 ve 1905 yıllarında da
Ruslarla savaşmıştır. Japonya her iki savaşı da kazanarak 1875’te
Rusya’ya verdiği Sahalin Adalarını geri almış, Formosa ve Kore’yi ele
geçirmiş ve Mançurya’da bazı çıkarlar elde etmişti. 

1920 yılında Japonya, Anglo-Japon Birleşmesi kararları gereğince
Birinci Dünya Harbine girmişti.1937’de Japonya-Çin Savaşı başladı.
Birinci Dünya Harbinde Almanlara karşı savaşan Japonya, 1939’da
Almanya ve İtalya ile askeri bir ittifak kurdu ve 7 Aralık 1941’de
Hawai Adalarına baskın yaparak Amerikan donanmasını yok etti.
Savaşın ilk yıllarında üstün görünen Japonlar, sonraki yıllarda ağır
kayıplara uğradılar. 

Amerikan uçaklarının 6 Ağustos 1945’te Hiroshima ve 9 Ağustosta
Nagasaki’ye attıkları atom bombaları İkinci Dünya Savaşının
neticesini belli etmişti. 14 Ağustos 1945’te kayıtsız şartsız teslim
olmayı kabul eden Japonya ile 2 Eylül 1945’te resmi teslim anlaşması
imzalandı.

Yedi yıl sonra, 1951 yılı Eylül ayında Japonya 48 devletle San
Francisko’da Barış Antlaşmasını imzaladı. 1952 yılı Nisan ayında
yürürlüğe giren bu anlaşma ile Japonya tekrar istiklalini kazandı.
1956 yılında ise Japonya 80. devlet olarak Birleşmiş milletlere tam
üyeliğe kabul edilmiştir.

Bağımsızlığını kazandıktan sonra büyük bir ekonomik gelişme ile
bugünkü refah düzeyine ulaşmış ve teknik ve bilimde çok ileri gitmiş
olan Japonya, hemen hemen bütün dünya pazarlarını ele geçirmiş bir
devlettir. Liberaller İkinci Dünya Savaşından bu yana iktidardadır. 

1926’da tahta geçen İmparator Hirohito, 7 Ocak 1989’da öldü. Yerine
büyük oğlu Prens Akihito tahta geçti ve 1990 Kasım ayında taç giydi. 

3 Temmuz 2016'da Kyodo Ajansı, İmparator Akihito'nun sağlık
sorunlarını gerekçe göstererek tahttan feragat edeceğini, yerine en
büyük oğlu Naruhito'nun geçeceğini duyurdu. Naruhito, 1 Mayıs
2019'da göreve başlamıştır.



Komodo Ejderi

Komodo ejderi ya da Latincede olarak ”Varanus komodoensis”, Asya’da yaşayan bir kertenkele
türüdür. Günümüzde sadece Asya ülkelerinden Endonzeya’ya bağlı Komodo, Rinca, Flores, Gili
Motang ve Padar adalarında yaşar. Dünyaca ünlü bu kertenkele türü adını Endonezya’nın Komodo
Adası’ndan alır. Dünyanın en büyük ve en tehlikeli yırtıcıları arasında yer alan Komodo ejderinin
boyu yaklaşık olarak 3 metreye kadar ulaşabilmektedir. 

Genel olarak maksimum ağırlığı 70 kilo civarında olan Komodo ejderi, nadiren bu kilonun üzerine
çıkar. Yapılan araştırmalar sonucunda Komodo ejderinin 4 milyon yıl öncesinde Avustralya
topraklarında da görüldüğü tespit edilmiştir. Kıtaların hareketi sonucunda birbirinden ayrılan ve
denizler ile okyanuslar arasında adalar oluşturan toprak parçaları içinde gelen Komodo ejderi,
günümüzde Avustralya topraklarında görülmese de Endonezya adalarında sıkça rastlanılan
oldukça tehlikeli bir yırtıcıdır.

Yeryüzünde halen varlığını sürdüren ve bunu milyonlarca yıl boyunca başarmış olan Komodo
ejderi, yumurtlayarak üremektedir. Tek bir doğumda yaklaşık olarak 20 adet yumurta üreten
Komodo ejderi, doğum safhasını Mayıs ve Ağustos aylarında geçirir. Uzun yıllar boyunca hayatta
kalabilen Komodo ejderi, kendi türünün en saldırgan yırtıcılarından biridir. 

Yaklaşık olarak 30 yıllık bir ömre sahip olan Komodo ejderi, ilk olarak 1910 yılında resmi kayıtlara
geçmiştir. Batılı bilimciler tarafından ilk resmi keşfi yapılan Komodo ejderi, kısa sürede dünyanın
ilgisini çekmiş ve halen de soyu tükenme tehlikesi altında olan canlılar arasında sayılmıştır.

Kertenkele türü olan Komodo Ejderi nedir?



Endonezya yasaları uyarınca koruma altına alınmış olan Komodo ejderi, Komodo Ulusal
Parkı’nda da korunarak neslinin ileriki dönemlere taşınması amaçlanmaktadır. Dünyada insan
yiyen nadir canlılar arasında olan Komodo ejderi, bu anlamda da insanlar için ciddi bir tehlike
anlamına da gelmektedir. Komodo Ulusal Parkı kayıtlarına göre 1974 ile 2012 yılları arasında
geçen 38 yılda toplam 24 adet vaka yaşanmıştır. Bu vakalarda Komodo ejderi insanlara
saldırmış ve bunlardan 5’i ölümcül şekilde olmuştur.

2001 yılında dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Sharon Stone’un eski eşi Phil Bronstein Amerika
Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde bulunan Los Angeles
Hayvanat Bahçesi’nde saldırmış ve Bronstein bu saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatmıştır. Sıra dışı
bir avlanma tekniğine sahip olan Komodo ejderi, irili ufaklı bütün canlıların potansiyel avcısı
konumundadır. Özellikle kendisinden boyut olarak çok daha fazla büyük olan canlılara karşı da
çeşitli saldırı mekanizmaları geliştirmiş olan Komodo ejderi, başta bufalolar olmak üzere birçok
canlıyı yaralayarak yarasının kendi dilinde bulunan bakterilerden enfeksiyon kaparak 3 ile 5 gün
içinde ölmesi sağlamaktadır. Sonrasında ise avını takip eden Komodo ejderi, için ziyafet zamanı
anlamına gelmektedir. 

Dünyanın en vahşi hayvanları arasında yer alan Komodo ejderi, yeryüzünde yaşayan her canlı
için büyük tehlike arz etmektedir. Bunlar arasında filler ve aslanlar da yer almaktadır.



Yassıada

Demokrasi ve Özgürlük Adası ya da önceki adıyla Yassıada, Marmara Denizi'nde İstanbul'a
yakın küçük bir adadır. Biri sivri, diğeri yassı görünümlü olan, birbirine yakın iki metruk
adadan yassı olanıdır. 

Eni 185, boyu 740 metre, yüzölçümü 18.3 hektar olan adanın arazisi düzdür, ancak sahilleri
genellikle denize dik olarak iner. Sivriada'ya 0.9, Burgaz Adası'na 2.67 ve Kadıköy'e
(Fenerbahçe Adası) 6.27 deniz mili uzaklıktadır. 

27 Mayıs Darbesi döneminde burada gerçekleştirilen ve Demokrat Partililerin (DP)
yargılandığı Yassıada Yargılamaları ile de tanınır. Darbenin izlerini silmek için adanın adı
Demokrasi ve Özgürlük Adası olmuştur.

Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 4. yüzyıl'dan itibaren bir sürgün yeri olarak kullanılan
Yassıada'ya, Bizans İmparatoru Theofilos Platea Manastırı diye bir manastır inşa ettirmiştir.
860'ta bu adada sürgün olarak kalan patrik İgnatios adanın tam ortasına bir kilise inşa
ettirmiştir. Daha sonraları bu kilisenin altındaki dehlizler zindan olarak kullanıldı. 12.
yüzyıl'da Latinlerin ve 15. yüzyıl'da Rusların istilasına uğradı.

İstanbul'un Fethi'nden sonra uzun süre adayla ilgilenen olmamıştır.1859'da adayı satın alan
Birleşik Krallık'ın İstanbul sefiri Sir Henry Bulwer, sahilde burçları olan kaleye benzer bir bina
ile adanın ortasına enteresan bir mimari üslupta, şato büyüklüğünde bir köşk inşa ettirdi.

Bulwer 1837 yılında Birleşik Krallık'ın İstanbul Büyükelçiliği kâtipliğinde bulunurken önemli
bir ticaret anlaşması imzalamıştır. St. Petersburg, Madrid, Washington D.C. ve Floransa'dan
sonra tekrar Mayıs 1858'de İstanbul'a gönderilmiş ve 1865 yılı Ağustos ayına kadar Büyükelçi
olarak kaldığı sırada, dört tarafı kayalık, ıssız yeri beğenerek Sultan Abdülmecit'in de onayını
alarak Yassıada'yı satın almıştır.

Yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlük Adası olan Yassıada nedir?



Lüks eşyalar taşınarak burada küçük bir şato şeklinde, biri batı tarafında, biri ortada olmak
üzere iki bina, limonluk inşa ettirir ve asma kütükleri diktirip bahçe kurdurur. Bahçıvanlardan
üretimi sorarken, bir taraftan da misafirlerini karşılar.

Bahar ve yaz ayları bitince, İngiliz elçisinde birden sıkıntı görülür. Bunun üzerine Londra'da
Times gazetesine ilan vererek adayı satışa çıkarılır. Osmanlı Hükûmeti için bu hiç de uygun bir
davranış değildi. Kendisine epeyce dil döküldükten sonra bu kararından vazgeçirilir. Burada
dikkate değer bir rivayet de şudur: inşaat yapılırken lahit içinde çok değerli mücevherler
çıkar, bunun üzerine Osmanlı hükûmeti Bulwer'den adayı bir Türk'e satmasını ister. Bu kez
arazi, bahçe, bağ ve binalar Mısır Hidiv'i İsmail Paşa'nın ilgisini çeker ve satın alır. Fakat o
da, kısa bir süre sonra, bu şehirden uzak olan Yassıada'dan sıkılır. Tekrar birkaç bekçi ve
martılardan oluşan ıssız günler başlar.Yassıada 1947'de Deniz Kuvvetleri tarafından satın
alınmış, 1949'da inşaata başlanmış ve 1952'de eğitim hizmetlerine açılmıştır. 

Komutanlık kuzey iskele yanındaki, bugün de duran Bulwer'in şato tipi yuvarlak köşkünü
muhafaza ederek, subay ve erler için yüksek katlı lojmanlar, spor sahası, tesisler, buz deposu,
yemekhane, silahhane gibi birçok yeni bina yaptırdı. 27 Mayıs Darbesi'nden (1960) sonra
burada kurulan mahkemelerde Demokrat Partililer yargılanmıştır. Mahkeme sonunda idam
cezasına mahkûm edilen 15 sanıktan Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü
Zorlu'nun cezaları İmralı Adası'nda infaz edildi. 

Davaya bakan hakim ve savcılar kaldıkları Heybeliada Panorama otelinden buraya gemi ile
gelip gitmişlerdir. Yassıada Yargılamaları bittikten sonra, ada yeniden Deniz Kuvvetlerine
teslim edilmiş ve buradaki eğitim faaliyetleri 1978'e kadar sürmüştür.

Deniz kuvvetleri de burayı boşalttıktan sonra adanın ıssız günleri tekrar başlamıştır. 1993'te
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi için uygun bir çalışma yeri olarak görüldüğünden,
enstitü buraya taşındı. Günde iki kez şehir hatları vapurları, hoca ve öğrencileri getirip
götürmesine rağmen, uzaklık, gerekli ihtiyaçların karşılanmasını zorlaştırdığı için Fakülte
1995'te adayı terk etmiştir.Marmara Denizinin tek balık çiftliği burada bulunmaktadır. 

Gökkuşağı alabalığı, 1–4 kg'lık Çelikbaş Alabalığı yetiştirilmektedir.İstanbul'a yakın ve deniz
trafiğinden uzak olduğu için hafta sonlarında şehirdeki dalış kulüpleri için eğitim alanı olarak
kullanılmaktadır. Hüsn-ü tabir için adanın adı Demokrasi ve Özgürlük Adası olmuştur.



Güneş Gözlüğü
Yorgun gözlerin kurtarıcısı Güneş Gözlüğü nedir?

Eskimolar, hem güneş ışınlarından
etkilenmemek, hem zorlu kış şartlarında
gözlerini buz gibi rüzgarlardan korumak hem
de kar ve buzun yansımalarından rahatsız
olmamak için aslında ilk ve en ilkel güneş
gözlüklerini icat etmişlerdi. 

Fildişi veya kaburga kemikleri üzerine küçük
delikler açmışlar ve bu kemikleri gözlerine
uygun hale getirmişlerdi. Bu gözlüklerin
görünüşleri ise son derece ilginç.Güneş
gözlüğünü kullandığı bilinen ilk kişi ise Roma
İmparatoru Nero.

Tahmin edeceğiniz üzere Nero’nun gözünde
bir Aviator değil, zümrütten yapılmış şeffaf
güneş gözlüğü camları vardı.Gladyatör
dövüşlerini rahatça ve güneşten etkilenmeden
izlemek için cilalanmış renkli camları
kullanıyordu. Tabii ki kendisinin UV
ışınlarından korunup korunmadığını bilmiyoruz
ama güneş gözlüğünü bir nevi keşfeden kişi
olduğunu söylemek mümkün olabilir. Antik
dönem üzerine çalışmalar yapan tarih yazarı
Plinius’un “Nero, Gladyatör dövüşlerini bir
zümrütten bakarak izliyor” sözü ise bu bilgiyi
doğrular nitelikte.12. yüzyılın başlarında
güneş gözlüğü kullanımının temelleri Çin’de de
atıldı.

Ateş üzerinde, dumanın isiyle kararttıkları
yassı cam parçaları, ne güneşin zararlı
ışınlarından korunmak için, ne rahat bir
görüş sağlamak için, ne de güzel görünmek
için kullanıldı. 

Çinli yargıçlar mahkeme esnasında yüz
ifadelerinin anlaşılmasını önlemek amacıyla
bu lenslerden faydalandı. Hatta bu sebeple
Çin’de bulunan adalet heykelinin gözünde
de bir güneş gözlüğü mevcut. Daha sonraki
zamanlarda, İtalya’dan Çin’e getirtilen
güneş gözlüklerinin de çoğunu aynı
yöntemle karartan Çinliler, farkında
olmadan bugünkü güneş gözlüğü modasının
temellerini atmış oldular.İtalyanlar da
güneş gözlüğü ile ilgili epey yol almışlar. 

Konuyla ilgili kesin kaynaklar bulunmamakla
beraber Floransa’da Salvino D’Armato degli
Armati isminde bir keşişin güneş gözlüğüne
benzer bir araç keşfettiği söyleniyor.

Elbette bu bahsettiğimiz güneş gözlüğü,
günümüzde kullandığımızın şeklinden son
derece farklıydı; iki ayrı lensin burnun
üzerinde denge oluşturacak şekilde bir
köprücük ile birleştirilmesinden ibaretti.



18. yüzyıla yaklaştıkça, güneş gözlükleri de
günümüzdeki şekillerine daha çok benzerlik
göstermeye başladı. Bu dönemde güneş
gözlüğü ile ilgili en önemli gelişmeler
İngiltere’de gerçekleşti. 

1752’de İngiliz optisyen James Ayscough,
hafif boyanmış camları kullanarak bazı göz
kusurlarının etkilerini ortadan kaldırabildiğini
öne sürdü. Aynı zamanda bilimsel araçların
tasarımlarını yapan Ayscough, mavi ve yeşil
camları kullanmayı tercih ediyordu. Aslında
güneş ışınlarının zararlı etkilerinden
korunmayı birincil hedef olarak benimsemeyen
Ayscough, bilmeden de olsa mavi ve yeşil
lenslerle ilgili çalışmalarıyla bu alana önemli
bir katkıda bulunmuş oldu.

1929 yılında Foster Grant of Atlantic City’nin
kurucusu Sam Foster’ın seri üretimle güneş
gözlüğü üretmeye başlaması, tüm pazarları ele
geçirdi ve güneş gözlüklerinin popüler olmasını
sağladı.

1930 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri’nin
güneş gözlüğü kullanmaya başlamasıyla
beraber, güneş gözlükleri için farklı bir dönem
başlamış oldu.

Pilotların güneşten etkilenmesini engellemek
adına Bausch & Lomb tarafından tasarlanan
modeller, zamanla geliştirilerek günlük
kullanımlarda da vazgeçilmez oldu.

1936 yılında, Amerikalı bilim adamı ve mucit
Edwin H. Land, polarize filtreli camı icat
ederek güneş gözlükleri ile ilgili önemli bir
adım atmış oldu.

Bugün gözlerimizi UV ışınlarından
koruyabiliyor olmamızın sebeplerinden olan
Land, aynı zamanda rahat ve kullanışlı
modeller üretilmesi üzerine de çalışmalar
yaptı. Aynı yıl, Ray-Ban’in polarize camlı
meşhur Aviator modellerini tasarlaması ise bir
dönüm noktası oldu.



Önce Amerikan filmlerinde sıklıkla görülen
yeni nesil güneş gözlükleri, 1960’larda ünlü
Hollywood yıldızlarının da gözlerinde
görülmeye başlandı.  

Güneş gözlüğünün altın çağı diyebileceğimiz
bu dönemde, güneş gözlükleri sadece
güneşten korunmak için değil “cool” olmak
için de satın alınmaya başlandı. 

Tarz sahibi olmak isteyen herkesin gözdesi
haline gelen güneş gözlükleri, birçok kişi
tarafından güneş yokken kapalı alandayken
bile tercih edilmeye başlandı.



Alan Mathison Turing 23 Haziran 1912'de İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi.
Babası Julius Mathison Turing Hindistan'ın Orissa şehrinin Chatrapur kasabasında İngiliz
kolonisinin devlet memuruydu. Annesi Sara buradayken Alan Turing'e hamile kaldı.

Turing'in İngiltere'de doğmasını istediklerinden Londra'ya gelerek Maide Vale'de bir evde
yaşamaya başladılar. 6 yaşında St Michaels okuluna başladı. 1926 senesinde Dorse'te
pahalı bir özel okul olan Sherborne Okulu'na kayıt oldu. Bu dönemde üst sınıftaki bir
öğrenci olan Christopher Morcom ile dostluk ve aşk ilişkisi kurdu.Morcom tüberküloz
nedeniyle ölünce Turing'in dini inancı yıkıldı ve ateist oldu. 1931-1934 seneleri arasında
Cambridge Kings Kolej'de eğitim gördü.

1395 senesinde diplomasını alır almaz Kings Kolej'e akademik üye seçildi.Haziran 1938
tarihinde tezini bitirip Felsefe Doktoru ünvanını aldı. Hükümet Kod ve Şifre Okulu'nda
(GCCS) İngiliz şifre kod kırma organizasyonunda yarı zamanlı çalıştı. 4 Eylül 1939'da
İngiltere'nin II. Dünya Savaşı'na girmesi üzerine Alan Turing askeri hizmet için Bletchley
Park'ta vazifelendirildi.

Burada Alman deniz kuvvetleri şifreli iletişimi okumadan sorumlu bölüme başkanlık görevi
yapan Turing, Enigma'yı hızlı kırmaya yardımcı olacak elektromanyetik bir makine tasarladı.
Almanların şifrelerini kıran Turing, II. Dünya Savaşı'nın kahramanı ilan edildi.

Savaşın ardından bilgisayar ve yapay zeka mantığı üzerine çalışmalar yaptı.Alan Turing
modern bilgisayar ve bilişim bilimlerinin hem kuramsal hem de pratik düzeyde en büyük
öncülerinden birisidir.

Alan Turing
Bilgisayarın atası olduğu düşünülen Alan Turing kimdir?



Alan Turing, kendisinin matematik ve felsefe konularındaki çeşitli tartışmalara da çok derin
etkileri olmuştur.Manchester Üniversitesi'nde çalıştığı dönemde Turing makinesi denilen
algoritma tanımıyla modern bilgisayarların kavramsal temelini ortaya atmıştır.

İsmi ayrıca Princeton'da birlikte çalıştığı tez hocası Alonzo Church ile geliştirdiği Church-
Turing Hipotezi ile de matematik tarihine geçmiştir.Alan Turing 1941'de görev yerindeki
arkadaşı bayan Joan Clarke'a evlilik teklifinde bulundu ve nişanlandılar. Ancak Turing'in
eşcinsel olduğunu öğrendiğinde nişan bozuldu.1948 senesinde Manchester'da matematik
departmanına okutman olarak tayin edildi. 1949 senesinde Manchester Üniversitesi'ndeki
bilgisayar laboratuarında vekil yönetici oldu. Bu dönemde ilk gerçek bilgisayarlardan biri için
Manchester Mark 1 yazılımı üzerinde çalıştı.O yıllarda homoseksüellik İngiltere'de yasa
dışıydı ve suç sınıfına girmekteydi. 1952 senesinde Turing, Alan Murray adlı biriyle birlikte
oldu. Sonrasında Turing'in evi soyuldu. 

Polis hırsızları yakaladı ve soruşturma sırasında Alan Murray'in Turing ile homoseksüel ilişkisi
olduğu ortaya çıktı.Eşcinsellik suçlamasından yargılanan Turing 1 yıl boyunca kimyasal olarak
hadım etme yöntemi olan östrojen iğnesi olmaya mahkum edildi.

Suçlu bulunduğu için devletin gizli işleri için güvenilirlilik izni kaldırıldı ve GCHQ'daki kriptonik
konular üzerine devam eden danışmanlığına son verildi.8 Haziran 1954'de temizlikçisi
Turing'i Mancester'daki evinde ölü olarak buldu.

Yatağının kenarında bıraktığı siyanürlenmiş zehirli elmayı yiyerek öldüğü tespit edildi. 1966
senesinden bu yana Alan Mathison Turing anısına ''Bilgisayar Mekanizmaları Birliği''
tarafından her sene bilgisayar camiasına teknik makaleler yazan bir kişiye bilgisayar biliminin
nobeli sayılan ''Turing Ödülü'' verilmektedir.

23 Haziran 2001'de Manshester'da Whitworth sokağındaki üniversite binaları arasında
bulunan Sackville Park'da Turing'in bir bronz heykeli dikildi.Günümüzde Apple'ın ısırılmış
elma logosunun Turing'in intihar etme yönteminden geldiği düşünülmektedir.



Megadeth
Megadeth, Los Angeles çıkışlı Amerikalı heavy metal grubudur. 1983 yılında gitarist Dave
Mustaine'in Metallica'dan kovulmasından kısa bir süre sonra Mustaine ve basçı David Ellefson
tarafından kuruldu. 

Metallica, Slayer ve Anthrax ile birlikte thrash metalin gelişiminde ve popüler hale gelmesinde
önemli rol oynayan dört gruptan biridir. Şarkıları kompleks düzenlemelerden ve hızlı ritim
bölümlerinden oluşur. 

Şarkı sözleri ölüm, savaş, siyaset, kişisel ilişkiler ve din gibi konuları temel alır.1983'te kurulan
grup, 1985'te ilk albümleri Killing Is My Business... And Business Is Good! ile ortaya çıktı. 

Bir sene sonra Peace Sells... But Who's Buying?'i çıkaran grup, seksenli yılları 1988 çıkışlı So Far,
So Good... So What! albümüyle sonlandırdı. 1990'da çıkan Rust in Peace albümünün öncesinde
grubun kadrosunda değişiklikler oldu. Marty Friedman ve Nick Menza'lı bu yeni kadro ile 1992'de
Countdown to Extinction, 1994'te Youthanasia ve son olarak 1997'de Cryptic Writings albümleri
yayınlandı. Bu dönemde grup, farklı bir müzikal tarza yönelmesi ve Friedman ile Menza'nın
gruptan ayrılması gibi nedenlerle eleştiriler aldı. 2000'lerin başında eski tarzına geri dönse de,
Mustaine'in kolundaki sakatlık yüzünden gitar çalamayacak durumda olması sebebiyle 2002'de
dağıldı. 2004 yılında Mustaine iyileşince kariyerine solo olarak devam etmek istedi ama EMI ile
olan sözleşmesi sebebiyle grup tekrar kuruldu.

O tarihten beri faaliyetlerine devam eden grup, 2014 itibarıyla satış rakamlarında 50 milyonu
geçmiştir.Grubun kurucusu, aynı zamanda gitaristi ve vokalisti olan Dave Mustaine'dir.
Metallica'dan kovulan Mustaine, David Ellefson ile tanışarak Megadeth'i kurmuştur. Yıllar içinde
üyelerinde pek çok değişim yaşayan grubun şu anki kadrosu; ritim gitarda ve vokalde Dave
Mustaine, bas gitarda David Ellefson, bateride Dirk Verbeuren ve solo gitarda Kiko Loureiro
şeklindedir.

Metallica'dan sonra kurulan Megadeth nedir?



Meteor

Meteor, gökyüzünde gerçekleşen olağanüstü olay anlamına gelen Latince ‘meteoron’ sözcüğünden
gelir. Meteor, Güneş sistemindeki maddelerin dünya atmosferine düşerken yüksek hızda hava ile
sürtünmesi sonucunda akkor haline gelerek, yeryüzünden özellikle geceleri kısa süreli bir ışık çizgisi
şeklinde görülmesine verilen addır. Diğer bir ifadeyle uzaydan yeryüzüne düşen taş ve kaya
parçalarının genel adıdır.Halk arasında gök taşı olarak ta bilinen meteor, yeryüzüne çok seyrek
düşmektedir. Ortalama olarak dünya yüzeyine yılda birkaç bin meteor düşer. Fakat bu taşların
sadece 500 kadarı buharlaşmaya uğramadan yeryüzüne ulaşır. Bazı bilim adamları bu sayının daha
da fazla olduğunu söyler. 

Dünya yüzeyinin büyük bir bölümünün suyla kaplı olması nedeniyle Dünya üzerine ulaşabilen
meteorların birçoğu okyanuslara ya da göllere düşerler. Bu sebeple de yeryüzüne düşen meteor
sayısı bilinenden çok daha fazladır. Meteorun nasıl oluştuğu hakkında araştırmalar yapan bilim
adamlarına göre Güneş çevresinde büyük bir elips üzerinde, saniyede 30 km’lik bir hızla dönen
Yerküre, bu dolanma esnasında zaman zaman uzayda dolaşan irili ufaklı bazı taş ve kaya
parçalarına rastlar. Bu kaya ve taş parçalarının hızı da yaklaşık olarak saniyede 30 km
kadardır.Yerkürenin Güneş çevresinde yaptığı hareketi sırasında Yerküreye yeterince yakın olan
taşlar, yerin çekimine uğrayarak yüksek bir hız kazanırlar ve yer atmosferinden içeri girerler. 

Ceviz ya da nohut büyüklüğünde olanlar hava içinde yanarlar ve ışık çizgisi çizip toz olurlar.
İnsanların ‘ yıldız kaydı’ ya da ‘yıldız aktı’ dediği olay aslında budur. Boyutu daha büyük olan
parçalar ise ilk hızın yarattığı sürtünme ısısı ile yanarak parçalanır ve yeryüzüne dökülürler.
Dökülen parçalar arasında demir ve nikel yapılı olan taşlar parçalanmaz. Sert ve hızlı bir şekilde
tıpkı bir gülle gibi yere saplanırlar. Böylelikle çok değerli taşlar sınıfına giren ve günümüzde
koleksiyonu bile yapılan meteor taşları oluşmuş olur.

Yakın zamanda ülkemize de düştüğü konuşulan Meteor nedir?
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