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Galatasaray Lisesi
 Çanakkale Savaşı sırasında tüm öğrencileri cepheye giden ve hiç
mezun veremeyen Galatasaray Lisesi nedir?

 Galata Sarayı Humayun Mektebi adıyla da bilinen bu kurum enderuna (saray mektebi) üst düzeyde
eğitimli görevli yetiştirirdi.  O yıllarda enderun, Osmanlı sarayında padişahın günlük yaşamını
geçirdiği, sarayın eğitim birimlerinin, kütüphanenin, hazine odasının yeraldığı büyük bahçe içine
kurulu bir kompleksti. Burada, başta padişah olmak üzere, saraydaki diğer görevlilerin danışabileceği,
bir çok alanda bilgi sahibi kişiler hizmet vermekteydi. Bu kişilerin eğitimi ise 15. yüzyıl sonundan
(1481) 18. yüzyıl (1715) başlarına kadar işlevini sürdüren Galata Sarayı Ocağı 'nda veriliyordu. 
 
 Evliya Çelebi 'nin aktardığı üzere; sultan II. Beyazıd (1481 - 1512) bir kış günü Galata sırtlarında
avlanırken son derece bakımlı büyük bir bahçe içinde köhnemiş küçücük bir kulübe görür.  Kulübenin
sahibi Gül Baba ile tanışan padişah, onu bahçeye gösterdiği özenden dolayı ödüllendirmek ister ve Gül
Baba'nın isteği üzerine bu bahçeye bir mektep ve bir darülşifa (hastane) inşaa ettirir. 
 
İstanbul'u alan Fatih, antik kültürün izlerini taşıyan bu şehirde kuracağı devletin payidar olabilmesi,
mesela bir Bizans İmparatorluğu gibi bin yıl yaşayabilmesi için, önceki kültürleri araştırmakta ve
sürekli verdiği talimatlarla çevrilen klasik eserleri okumaktaydı.
 
 İşte bunlardan biri olan Platon'un ( Eflatun MÖ 427 - 347) "Devlet" adlı eseri; devleti ancak
filozofların yönetebileceğini yazmaktadır. Peki Osmanlı'nın yükselmeye başladığı o yıllarda devleti
yönetecek filozoflar nasıl yetiştirilecekti?  Saray Okulu vardı ancak bu okula gelecek öğrencilerin ilk ve
orta öğrenimleri nerede verilecekti? İşte bu düşüncelerin neticesinde, II. Bayezıd, babası Fatih'in
idealindeki okulu "Galata Sarayı Ocağı" adıyla kurarak Osmanlı Saray eğitiminin önemli bir parçasını
oluşturdu. 
 
 1675 yılına gelindiğinde ise, ocaktaki içoğlanlardan yeteneklileri saraya alınırken diğerleri süvari
bölüklerine dağıtılır ve kurum on yıllığına tasfiye edilir. 1715 yılında yeniden açılan ocak, tekrar
acemioğlanların eğitimini üstlenir.   



1820 yılına dek Osmanlı'nın en önemli kurumlarından biri olan Galata Sarayı Medresesi bu yıldan
sonra Tıbbiye ve Askeri Kışla olarak kullanılır.Sonraki yıllarda gün geçtikçe önemi ve işlevi artan
kurum, Osmanlı'da Batılılaşma döneminin ve Tanzimat uygulamalarının bir sembolü olur.  Çünkü bu kez
de Osmanlı'da hukuksal, siyasal, ve sosyal alanda gerçekleştirilecek yenilikleri yaşama geçirecek aydın
kadrolara ve bu kadroların yetiştirilmesi için, geleneksel eğitimin dışında batılı programları da
bünyesinde barındıran bir eğitim kurumunua ihtiyaç vardır.   Bu amaç doğrultusunda 1 Eylül 1868'de
sultan Abdülaziz 'in katıldığı bir törenle Mekteb-I Sultani adıyla kurum yeniden faaliyete geçer.  
 
Dönemin Paris Büyükelçisi Cemil Paşa ile Hariciye Nazırı Fuad Paşa 'nın çabalarıyla kurum Fransa'daki
lise eğitimine denk ve aynı kalitede öğrenci yetiştirir.  Bu öğrencilerin arasında katolik, ortodoks ve
musevi öğrenciler de vardır. 9-12 yaşlarında, öğretime başlayabilen bu öğrenciler dil durumlarına göre
fransızca ya da türkçe hazırlık okumaktadırlar.   1908 yılında müdür Tevfik Fikret Bey'in yaptığı
yeniliklerle; ilk, orta ve lise için 3'er yıllık program hazırlanarak eğitim süresini 9 yıla çıkar.  Ayrıca
Farsça, Arapça, İtalyanca, Latince, Rumca, Ermenice ve Almanca dersleri isteğe bağlı olarak seçmeli
ders statüsüne getirilirken, piyano ve keman dersleri de programa dahil edilir.   1924 yılında kurum,
Galatasaray Lisesi adıyla ve Cumhuriyet devrimlerine uygun olarak eğitime başlar ve genel kültür
dersleri Türkçe verilmeye başlar.  
 
1965 yılında kız öğrenciler okula kabul edilir. Bir yıl sonra Mektebi Sultani'nin 100. Kuruluş yılı
kutlamaları nedeniyle dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle liseyi ziyaret eder. 1975'de
ise kurum, Anadolu Lisesi konumuna getirilir ve eğitim 8 yıl olur.  Son olarak, 14 Nisan 1992 yılında
Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand ile 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal arasında imzalanan
protokolle ilkokul ve üniversite eğitimini de kapsayan Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu (GEÖK)
hayata geçirilir. 
 
 Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih ve 21952 sayılı Resmi Gazete'de
yayınlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı kanunla Galatasaray Üniversitesi'ne dönüşmüştür.  Kurum
üniversite statüsünü almasına rağmen, entegre eğitim-öğretim kurumu olma özelliğini korumuş ve
Galatasaray Lisesi ile ona bağlı Ilkokul ve Rektörlüğe bağlı öğretim birimleri olarak tanımlanmıştır.  



Tarzan
Ormanların koruyucusu, büyük fenomen Tarzan nedir?

Tarzan, Edgar Rice Burroughs tarafından
yaratılmış bir öykü karakteridir. İlk
olarak 1912'de Maymunların Tarzanı adlı
romanla ortaya çıkmış ve daha sonra 23
devamı daha yazılmıştır.
 
Tarzan gemideki isyancılar
tarafından Afrika sahillerinde ıssız bir
bölgeye bırakılmış İngiliz bir Lord ve
Lady'nin oğullarıdır. O henüz bebek iken
anne ve babası ölmüş ve onu bilimsel olarak
tanımlanmamış bir maymun türünün
üyeleri yetiştirmiştir.
 
Kala onun maymun annesidir. Tarzan
(beyaz adam) onun maymun alemi ismidir; 
İngilizce ismi ise Clayton, Lord
Greystoke'dur.
 
Genç bir adam olduğunda, Jane ile tanışır,
ve Jane Baltimore'ye döndüğünde gerçek
aşkını bulmak için ormanı terkeder. Tarzan
ve Jane evlenirler, ve bir
süre İngilterede yaşarlar. Bir oğulları,
Jack, olur ve bir maymun ismi olan Korak
adını alır.
 
Tarzan uygarlığın ikiyüzlülüğü karşısında
dayanamaz ve Jane'le birlikte Afrikaya
dönerler ve orada ölümsüzlüğe erişerek
halen yaşarlar.
 
Tarzan dünyadaki en çok bilinen edebi
karakterlerden birisidir.Burrough'a ait iki
düzineden fazla kitap haricinde Tarzan
karakteri filmler, radyo, televizyon progra
mları, çizgi diziler, ve çizgi romanlarda boy
gösterdi. Birçok parodiye konu oldu ve de
korsan yayınları da görüldü.
 

Bilim kurgu yazarı Philip José
Farmer Tarzan Alive!'ı yazmış ve bu eserde
onun gerçek bir kişi olduğunu kısa öykülerle
onun biyografisi şeklinde anlatmıştır.
 
Tarzan of the Apes'in telif hakları birleşik
devletlerde sona ermiş ve kamu malı olmuş
olsa da , Tarzan adının halen Edgar Rice
Burroughs, Inc.'in bir markası olarak
hakları saklıdır.
 
Tarzan of the Apes başarılı eleştiriler almış
olsa da, serinin bazı kitapları olumsuz
eleştiriler de almıştır. Eleştirilerin ana
noktası bunların türemiş olması ve
basmakalıp ifadelerden oluşmasıdır.
 
Eleştirilere rağmen, Tarzan hikâyeleri çok
popüler olmuştur. Hayranları anlatılan
melodramatik durumlardan ve özellikle
maymunlara konuşmak için ortaya koyduğu
dil'den çok etkilenmişlerdir.
 
1970'lerin başlarından itibaren, Tarzan
kitap ve filmleri ırkçılıkla da suçlanmaya
başladı. Bu durum siyah ve afrikalıların
daha kaba ve gelişmemiş olarak tanıtılması
sonucu ortaya çıkmıştı.
 
Pozitif siyah karakterler olsa da genellikle
beyaz adamın hizmetçisi olarak
gösteriliyorlardı.



Beyrut
 Adına şarkılar yazılan ve Lübnan’ın kültürel çeşitliliğinin göstergesi
olan Beyrut nedir?

 Lübnan'ın başkentidir. Nüfusu 1,5 milyonun
üzerinde olan Beyrut, deniz etkisinden biraz
korunan bir körfezin kıyısındadır. 
 
 Beyrut'ta tipik bir Akdeniz iklimi görülür. Uzun
yıllar Orta Doğu'nun ekonomik, fikrî ve kültürel
merkezi olan Beyrut, 1970'lerden sonra
başlayan toplumsal ve siyasal karışıklıklar ve bu
yüzden patlayan Lübnan İç Savaşı (1975-1991)
sonucu bu özelliğini kaybetmiştir. 
 
Beyrut, Osmanlı döneminde planlı bir gelişme
göstermişti. 1943'te Lübnan'ın bağımsızlığını
kazanmasından sonra gelişigüzel ve hızlı bir
büyüme dönemine girmiştir. 
 
İç savaştan önce Beyrut nüfusu içinde Hristiyan
ve Müslümanların sayısı hemen hemen eşitti.
Şimdi Müslümanlar çoğunlukta. Halkın büyük
çoğunluğunu meydana getiren Araplar,
Lübnanlıları, Filistinli mültecileri, Suriyelileri ve
başka göçmen Arap cemiyetleri de içine alır.  
 
En büyük ve tek etnik azınlık Hristiyan
Ermenilerdir. Ama Hristiyan Araplar gibi iç
savaş yüzünden ve sonrasında sayıları göçle
azaldı ve azalmaya devam etmektedir.  Beyrut'un
doğusunda Hristiyanlar, batısında ise
Müslümanlar çoğunluktadır.



 Lübnan'ın serbest ekonomi ve döviz sistemi, altın esasına dayalı istikrarlı ve konvertibl parası,
banka hesaplarının gizliliğini sağlayan kanunları, çekici banka faizleri Beyrut'u Arap
zenginlerinin bankacılık merkezi haline getirdi.  Ayrıca deniz ve hava yoluyla dünyaya açılması ve
yabancı firma ve bankalar içinde Ortadoğu'ya girmek açısından ideal bir üs olan Beyrut, serbest
liman bölgesiyle Ortadoğu'nun en büyük antreposu oldu.  
 
Şehirdeki Beyrut Amerikan Üniversitesi, Saint Joseph Üniversitesi, Lübnan Üniversitesi ve
Beyrut Arap Üniversitesi diğer Arap ülkelerinden pek çok talebeyi Beyrut'a çeken bir faktördü.
Ancak 1970'lerden sonra başlayan iç karışıklıklar ve Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra Filistin
Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) karargahını buraya taşıması ve devlet otoritesinin ve düzeninin
zayıflaması Beyrut'un cazibesini kaybettirdi.  
 
Bu toplumsal ve siyasal karışıklıklar gittikçe artarak 13 Nisan, 1975'te iç savaşa yol açtı. İç
savaş Beyrut'un çok ağır maddi hasarına ve can kaybına yolaçtı. Savaş 1991 yılında sona
erdiğinde Beyrut bir harabeye dönüşmüştü ve 150.000 Lübnanlı can vermişti.  Kentin merkezi
onarlımasına ve maddi olarak biraz toparlanmasına rağmen geleceği hala belirsizdir. 
 
12 Temmuz 2006 tarihinde başlayan 2006 İsrail-Lübnan Krizi'nde İsrail’in hava saldırıları
sırasında Beyrut kenti, özellikle güney kısmı ağır hasar görmüştür. 



İstanbul Radyosu
 Ülkemizin en eski ve en büyük radyolarından biri olan İstanbul Radyosu nedir?

 İlk yayınına İstanbul Radyosu adıyla, 6 Mayıs 1927'de, Sirkeci'deki Büyük Postane binasının
bodrum katında başladı. Henüz kimsede radyo alıcısı bulunmadığından, Postane binasının
kapısının üzerine yerleştirilen hoparlör yardımıyla her akşam yayın yapılmaya başlandı.  
 
 Amaç, halkın radyo yayınlarını dinleyip tanıması, kendi çevrelerine anlatarak radyo kavramının
yayılmasını sağlamaktı. 
 
Türkiye İş Bankası ve Anadolu Ajansı'nın 150 bin liralık sermayenin %70'ine sahip olması
kaydıyla; Gümüşhane Milletvekili Cemal Hüsnü Taray, Falih Rıfkı Atay ve Sedat Nuri Bey
tarafından 8 Eylül 1927 tarihinde "Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi" kuruldu. 
 
 İstanbul Radyosu'nun ilk naklen yayını, 3 Şubat 1932'de Atatürk'ün isteği ile Ayasofya
Camii'nden Kadir Gecesi okunan Türkçe ezanla başlamış ve Mevlit'le devam etmiştir.  İlk yayınlar
akşam saatleri yapılmakta ve 5 saatle sınırlıydı. 
 
Elektrik vs. giderlerin, halktan alınan yıllık 10 liralık aidatla karşılanamaması üzerine şirket
zarara girdi.  
 
Hükümetin hatırı sayılır bir mali yardım yapmasına rağmen zararı devam eden şirketin, 1936
yılında biten sözleşmesini hükümet yenilemeyince şirket, 13 Haziran 1937'de yapılan genel
kurulda kendini tasfiye etmeye karar verdi.  



 İstanbul Radyosu; bir devlet kurumu olan PTT'ye devredildi. Stüdyo ihtiyacını karşılamak için
1945'te İstanbul Radyoevi inşa edildi.  Radyo yayıncılığı; fiilen 1990'a, anayasal olarak 1993'e
kadar devlet eliyle yürütüldü. 
 
 1961 Anayasası'nın tanıdığı imkânla, 1 Mayıs 1964 tarihinde "Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu (TRT)" kuruldu ve diğer radyo yayınları gibi İstanbul Radyosu da TRT şemsiyesi
altına girdi.  
 
1993 yılındaki anayasa değişikliği ve 1994 yılında çıkarılan kanunla devlet tekeli kalktı ve özel
yayıncılık devreye girdi.  Türkiye'de ilk radyo yayın denemeleri 1921 yılında İstanbul'da
başladı .
 
Halka açık ilk radyo deneme yayını 19 Mart 1923 tarihinde Öğretmen Okulu'nun bodrumunda,
davetliler ve basın huzurunda "Telsiz telefon tecrübeleri" adı altında gerçekleştirildi. Bu ilk
yayın, İstanbul Üniversitesi'nde toplanan halk tarafından heyecanla dinlendi. 
 
Cumhuriyetin ilanından iki yıl sonra, 1925'te "Telsiz Tesisi Hakkında Kanun" yasası
çıkarılarak, ülke genelinde bir telsiz şebekesi kurulması öngörüldü.  Uluslararası açılan ihaleyi
kazanan bir Fransız şirketi tarafından İstanbul ve Ankara'da telsiz telgraf vericileri yapımına
başlandı. Bu tesisin 1927 yılında hizmete girmesiyle New York, Londra, Berlin, Viyana,
Moskova ve Tahran'la bağlantı kuruldu. 
 
Daha sonra bu vericilere telsiz telefon yayını yapabilecek gerekli donanımların ilavesiyle
radyo yayınları gerçekleştirildi.  TRT İstanbul Radyosunda halen çeşitli bant ve canlı yayın
programları yapılmaktadır.  Mesut Cemil Stüdyosunda halka açık olarak düzenlenen ve aynı
zamanda televizyon çekimi veya radyo bant kaydı olarak hazırlanan programlar
bulunmaktadır.  
 
İstanbul Radyosunda aynı zamanda Mesut Cemil Stüdyosu yenilenmiş ve televizyon çekimleri
için uygun hale getirilmiştir. Bu yenilik Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu içinde uygulanmıştır. 



Musa Anter
 Ape Musa olarak bilinen Musa Anter
kimdir?
Musa Anter, 1920 yılında Mardin'e bağlı Nusaybin
ilçesinin Eskimağara köyünde doğdu. İlkokulu
Mardin'de, ortaokul ve liseyi Adana'da okudu.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.
Annesi Fesla Hanım, Türkiye'nin ilk kadın
muhtarlarından biridir.  
 
1944'te Abdurrahim Rahmi Zapsu'nun kızı Ayşe Hale
ile evlendi. Cüneyt Zapsu'nun halası olan Sankt
Georg Avusturya Lisesi mezunu Ayşe Hanım ile
evliliğinden 1945'te büyük oğlu Anter, 1948'de kızı
Rahşan ve 1950'de küçük oğlu Dicle dünyaya geldi. 
 
İlk gözaltına alınması öğrencilik yıllarında Dersim
İsyanı sırasında oldu. Atatürk'ün annesi Zübeyde
Hanım'a küfrettiği için 45 gün gözaltında kaldı. 
 
 Canip Yıldırım ve Yusuf Azizoğlu ile birlikte İleri Yurt
gazetesini çıkaran Anter, yayımladığı Kürtçe şiiri
"Qimil / Kımıl" sebebiyle 1959 yılında 49'lar Davası
ile idamla yargılandı.  
 
27 Mayıs Darbesi'nde aftan yararlanarak serbest
kalan Anter, cezaevinden çıktıktan sonra Deng, Barış
Dünyası ve Yön dergilerinde yazdı. 1963'te 23'ler
davası ile tekrar cezaevine girdi. Mamak, Sultan
Ahmet, Balmumcu, Seyrantepe ve Nusaybin
cezaevlerinde yattı.
 
 12 Eylül Darbesi'nde Kürtçülük propagandası
yapmaktan tutuklandı. Yaşamı boyunca toplam 11,5
yıl hapis yattı.  Devrimci Doğu Kültür Ocakları, Halkın
Emek Partisi, Mezopotamya Kültür Merkezi ve
İstanbul Kürt Enstitüsü'nün kurucularındandı. 
 
   

Anter, 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'ın
Seyrantepe mahallesinde uğradığı silahlı
saldırıda sol bacağına iki, kalbi ve kafasına birer
kurşun sıkılarak öldürüldü. Musa Anter'in
yanında bulunan gazeteci ve yazar Orhan
Miroğlu saldırı sırasında yaralandı.
 
Eski JİTEM elemanı Abdülkadir Aygan; Anter'in,
kendisinin de içinde bulunduğu tim tarafından
JİTEM için öldürüldüğünü söylemiştir.  
 
Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'ın isteği
üzerine Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu
Savaş'ın hazırladığı Susurluk Raporu'nda, Anter
cinayetinin Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım
tarafından planlanıp uygulandığı yer almıştır. 
 
Mezarı, Nusaybin ilçesine bağlı Akarsu Bucağı
Eskimağara (Zivingê) köyündedir.  



Varşova Gettosu

Varşova Gettosu (Almanca: Warschau Jüdischer Wohnbezirk, Lehçe: getto Warszawskie), 1 Nisan
1940 tarihinde Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında işgal ettiği Polonya'nın başkenti
Varşova'da kurmuş olduğu gettodur. Kurucusu Polonya'nın Genel Valisi Hans Frank'tır.  
 
 Doğu Avrupa’daki gettolarda bulunan pek çok Yahudi, Almanlara karşı direniş örgütlemeye ve çalıntı
ve el yapımı silahlarla silahlanmaya çalışıyordu. 1941–1943 arasında yaklaşık 100 Yahudi grubu yeraltı
direniş hareketleri oluşturdu.  
 
Yahudilerin Almanlara karşı en bilinen silahlı çatışmayla direniş teşebbüsü, Varşova gettosunda
yaşandı.  1942 yazında yaklaşık 300.000 Yahudi Varşova’dan Treblinka’ya sürüldü. 
 
Ölüm merkezinde toplu katliamlar olduğu haberi Varşova gettosuna sızdığında, hayatta kalan ve çoğu
gençlerden oluşan bir grup, Z.O.B. (Lehçe Yahudi Muharebe Örgütü anlamına gelen Zydowska
Organizacja Bojowa) adında bir örgüt oluşturdu.  
 
23 yaşındaki Mordecai Anielewicz liderliğindeki Z.O.B., Yahudileri tren vagonlarına gitmeye karşı
direnişe çağıran bir bildiri yayınladı. Ocak 1943’te, Varşova gettosundaki savaşçılar, gettodan sürmek
üzere yeni bir grup toplamaya çalışan Alman birliklerine ateş açtı. 
 
Savaşçılar gettoya kaçak olarak sokulmuş az miktardaki silahı kullanıyordu. Birkaç gün sonra birlikler
geri çekildi. Bu küçük zafer getto savaşçılarına gelecekteki direniş için hazırlanma gücü verdi. 

 İkinci Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı kurulan Varşova Gettosu nedir?



19 Nisan 1943’te, Alman birlikleri ve polisi
hayatta kalan sakinleri sürmek üzere gettoya
girdikten sonra Varşova gettosu ayaklanması
başladı. Yedi yüz elli savaşçı ağır silahlı ve iyi
eğitimli Almanlara karşı savaştı. Getto
savaşçıları yaklaşık bir ay kadar dayanabildi.
Ancak 16 Mayıs 1943’te isyan sona erdi.
Almanlar direnişi yavaşça kırmışlardı.
Yakalanan 56.000 Yahudiden yaklaşık 7.000’i
vuruldu, geri kalanı ise kamplara gönderildi. 
 
Yahudi Muharebe Örgütü Kuruldu  Varşova
gettosundan Treblinka imha kampına yapılan ilk
sürgün dalgasının ortalarında, Yahudi
Muharebe Örgütü (ZOB, Zydowska Organizacja
Bojowa) kuruldu.  
 
22 Temmuz 1942’de Almanlar neredeyse hiç
durmaksızın 12 Eylül 1942’ye kadar devam
eden toplu sürgünlere başladı. Bu süre içinde
250.000’den fazla Yahudi gettodan sürüldü ya
da öldürüldü.
 
Yahudi gençlik örgütlerinin üyeleri tarafından
kurulan ZOB, gettodaki Yahudileri sürgüne
direnişe çağırdı. Yahudilerin mobilize katliam
birlikleri tarafından ve imha kamplarında
katledildiği ile ilgili haberler zaten gettoya
sızmıştı. Ancak ZOB bir isyan başlatmaya hazır
değildi.

 Eylül ayında sürgünler bittikten sonra, ZOB
yeraltı siyasi örgüt üyelerini bünyesine alarak
büyüdü ve eğitim, cephane ve patlayıcı
sağlayan Polonya direniş güçleriyle temasa
geçti. Mordecai Anielewicz komutan olarak
atandı.  Almanlar Varşova gettosundan
sürgünlere yeniden başladı.  Ancak bu sefer ZOB
(Yahudi Muharebe Örgütü; Zydowska
Organizacja Bojowa) direnişi ile karşılaştılar.
Sabah erken saatte yapılan toplamalar ZOB
örgütünü gafil avladı ve insanlar Almanlara
karşı direnmek için sokaklara çıktı.  
 
Gettodaki diğer Yahudiler önceden hazırlanmış
saklanma yerlerine çekildi. Direniş, tahliyelerin
sorunsuzca yapılmasını bekleyen Almanları
şaşırtmıştı. Misilleme hareketi olarak 21
Ocak’ta büyük meydanda 1.000 Yahudiyi
katlettiler, ancak bundan sonra sürgünleri
durdurdular.  Almanlar 5.000–6.500 arası
Yahudiyi sürgüne gönderebildi ya da
öldürebildi. Direniş eylemlerinin sonuçlarından
cesaret alan gettodaki Yahudiler, tam bir isyan
planlayıp hazırladılar.  
 
Muharebe örgütü tek düzene sokuldu,
stratejiler planlandı, yeraltı sığınakları ve
tüneller ile çatı geçitleri yapıldı. Varşova
gettosu Yahudileri sonuna kadar savaşmaya
hazırlandı. 



Bir ay süren çatışmalardan sonra, Almanlar Varşova’daki Büyük Sinagog’u havaya uçurdu. Bu olay,
ayaklanmanın sona erdiğini ve gettonun imha edildiğini gösteriyordu. 
 
19 Nisan 1943’te SS Generali Jürgen Stroop komutasındaki Almanlar, gettoyu tamamen yerle bir
etmeye ve kalan Yahudileri de sürmeye başladı. Ancak getto halkı sürgün için bildirimde
bulunmuyordu.  Aksine, gettodaki muharebe örgütleri Almanlara direnmek üzere kendilerini binalara ve
sığınaklara kapatmıştı. Üç gün sonra, Alman güçleri Yahudileri saklandıkları yerlerden çıkmaya
zorlamak için gettodaki her binayı tek tek yakmaya başladı.  
 
Ocak 1943 sürgünlerinden sonra gettoda yalnızca 50.000 civarında Yahudi kalmasına karşın, General
Stroop gettonun yıkılmasından sonra 56.065 Yahudinin yakalandığını, bunlardan 7.000’inin Treblinka
imha kampına, kalanının ise Majdanek imha kampına gönderildiğini bildirdi.  
 
 Direniş savaşçılarından bazıları gettodan kaçmayı başararak, Varşova çevresindeki ormanlarda
yaşayan partizan gruplarına katıldı. 



Tolkien
 Orta Dünya’nın yaratıcısı John Ronald Reuel Tolkien kimdir?

 John Ronald Reuel Tolkien kimdir, Yüzüklerin Efendisi adlı romanı ile 20. yüzyılın belki de en etkili
yazarı olan İngiliz Dilbilimi profesörü ve edebiyatçı / yazar.  John Ronald Reuel Tolkien, 3 Ocak
1892‘de İngiliz sömürgesi olan Güney Afrika‘nın Bloemfontein şehrinde doğdu.  
 
Ronald’ın babası Arthur Tolkien banka müdürü idi. Aslen Birmingham, İngiltere‘li olan aile,
kendilerine yeni bir hayat kurmak amacıyla Güney Afrika’ya yerleşmişti.  Ancak iklimin getiridiği
olmusuzluklar, kısa zamanda anne Mabel‘i, Ronald ve küçük kardeş Hilary‘i alıp İngiltere’ye
dönmeye itti.  
 
Mabel ve çocuklar, kendilerinden bir gün sonra İngiltere’ye dönecek olan baba Arthur’u
beklerlerken 15 Şubat 1896‘da Güney Afrika’dan gelen ölüm haberiyle sarsıldılar.  Bunun üzerine
Mabel, çocukları alıp, küçük bir köy olan Sarehole‘a yerleşti.  Bu köy Ronald’da derin etkiler
bırakarak hayallerinde yarattığı Hobbit diyarı Shire için defalarca Sarehole’u ziyaret
edecekti.  Sarehole’da Tolkien’i etkileyen sadece yemyeşil doğa değildi.
 
Köy yakınındaki Moseley Bataklığı, kardeşi Hillary ile her zaman oynamaya gittikleri Cole Bank
Road değirmeni ve devamlı kendilerini kovaladığı için “Beyaz Org” adını taktıkları değirmencinin
oğlu da, Ronald üzerinde derin izler bıraktı.
 
 Ronald, Birmingham‘daki King Edward’s School‘a başlayınca ailesi önce Ronald’ın yeni okulunun
yakınlarına, sonradan da Olver Road‘a taşındı. Olver Road’a taşınmalarının ardından Ronald yeni
evlerine yakın olan St. Philips School‘a verildi.  Bir sene sonra burs kazanınca tekrar King Edward’s
Okulu’na döndü. 1904 yılında tekrar bir ölümle sarsıldı. Annesi Mabel, şeker hastalığı yüzünden
hayata gözlerini yummuştu. 



Bir sene sonra burs kazanınca tekrar King
Edward’s Okulu’na döndü. 1904 yılında
tekrar bir ölümle sarsıldı. Annesi Mabel,
şeker hastalığı yüzünden hayata gözlerini
yummuştu. 
 
Annesinin ölümü üzerine, çocuklar teyzeleri
Beatrice‘in yanına gitti ve Peder Francis
Morgan‘ın gözetimine verildi. King Edward’s
Okulu’nda iken Ronald, dillere büyük
yatkınlığı olduğunu farketti. Bu dönemlerde
kendine ait bir dili tasarlamaya
başladı. Böylece Elf dillerinin temelleri
atılmış oldu.  Gençlik yıllarının başlarında,
Ronald’ın aklı oturdukları Birmingham
kentindeki iki büyük yapıya takılmıştı. 29
metrelik Perrott’s Folly Kulesi o yıllara göre
olağanüstü büyüklüğü ile Ronald’ın beynine
kazınmıştı. 
 

1758 yılında John Perrott tarafından yapılan
bu kule tuhaf mimarisi ile “Perrott’un
Divaneliği” ismini almıştı. Hemen bu kulenin
yanında ise bir başka kule vardı. Bu iki kule
daha zonra yazacağı Yüzüklerin Efendisi için
esin kaynağı olacaktı.
 
Ronald’ın gençlik yıllarına dair bir diğer
önemli not ise Gamgee ismi ile tanışmasıydı.
Bu yerel pamuk markası Gamgee, Ronald’ı
etkilemiş olmalıydı ki sonraları yazacağı
Yüzüklerin Efendisi kitabındaki önemli
karakterlerden olan Frodo‘nun sadık dostu
Sam‘e bu soyadını verecekti. 
 
16 yaşındayken hayatını değiştirecek bir
olay oldu ve hayattaki gerçek aşkı olan Edith
ile tanıştı. Fakat Peder Morgan iki gencin
görüşmelerini yasakladı. 1911 yılında
Tolkien, klasik diller eğitimi almak için
Exeter Koleji‘ne gitti. 



21 yaşını doldurduğunda hiçbir zaman unutamadığı Edith ile tekrar karşılaştı. Edith bir
başkası ile nişanlı olmasına karşın, onun için nişanını bozdu ve 22 Mart 1916‘da Tolkienle
evlendi.  Bu arada I. Dünya Savaşı başlamıştı.  Kısa bir süre sonra Tolkien‘de orduya katıldı ve
Fransa cephesinde savaştı. İki yakın dostunu bu savaşta kaybeden Tolkien, çok yakınında
patlayan bir bomba yüzünden yaralandı ve ordu tarafından İngiltere‘ye geri gönderildi. 
 
Savaştan döndükten sonra, hayatının büyük bir kısmını işe alındığı Oxford‘da geçirdi. 1945
yılında Oxford’da profesör olmasına kadar geçen zaman içerisinde 4 çocuk sahibi oldu. Bu
süre içerisinde devasa hayal dünyası Orta Dünya‘yı oluşturmaya devam etti. İlk kitabı bir
çeviri olan “Sir Gawain and The Green Knight“ı yayımladı. Yakın dostu C.S. Lewis ile,
Entellektüel bir topluluk olan “Inklings“i kurdu ve 1937 yılında Hobbit‘ i yayınladı. Roman, bu
dönemde hem olumlu hem de olumsuz tepkiler aldı.  Birçok yazar ve okur, Oxford’da profesör
olan Tolkien’den nasıl olup da bir masal kitabı çıktığını merak etmesine karşın “Hobit” kısa
zamanda çok büyük satış rakamlarına ulaştı. Bunun ardından Tolkien Yüzüklerin Efendisi (The
Lord of the Rings) için çalışmaya başladı. 
 
1954 yılında Yüzüklerin Efendisi’nin ilk iki bölümü, 1955 yılında ise üçüncü bölümü
İngiltere’de yayınlandı. Seri, Hobbit’den bile daha fazla tepki almasına karşın 1965 yılında
Yüzüklerin Efendisi’nin Amerika Birleşik Devletleri‘nde yayınlanınca ile her şey değişti. 
 Amerikalıların, özellikle genç nüfusun romanı çok sevmesi, Yüzüklerin Efendisi serisinin hızla
kült olmasına neden oldu.  Dünyaca ünlü yazar Tolkien, 29 Kasım 1971‘de karısı Edith
ölümünden sadece birkaç sene sonra 2 Eylül 1973‘de 81 yaşında öldü.



Milli Güvenlik Konseyi
 Milli Güvenlik Konseyi nedir ve kimler tarafından oluştu?

 Milli Güvenlik Konseyi 12 Eylül hareketini gerçekleştiren ve Genelkurmay Başkanı ile kuvvet
komutanlarından meydana gelen konseydir. 12 Eylül 1980, Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir ve
komuta zinciri içinde ülke yönetimine el koyduğu gündür.  
 
 Türk Silahlı Kuvvetlerinin idareyi ele almasındaki başlıca etken 12 Eylül öncesi hükümetlerinin
terör ve anarşiyi önleyememeleri, cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuç alınamaması ve büyük önem
taşıyan kanunların çıkarılamamasıdır. 
 
 Ülkede anarşinin giderek büyük boyutlara ulaşması, parlamenterler arasında kısır çekişmelerin
sürüp gitmesi, enflasyonun büyümesi, tüm bunlara karşılık hiçbir tedbir alınmaması silahlı
kuvvetleri büyük ölçüde tedirgin ediyordu.  
 
27 Aralık 1979 günü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren’in ve kuvvet komutanlarının
imzalarını taşıyan bir uyarı mektubu, dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’e verildi.  Uyarı
mektubunda ülkenin içinde bulunduğu durum dile getiriliyor, devleti çökertmeye yönelik eylemlere
karşı bütün önlemlerin alınmasına, siyasi partilerin ve kuruluşların yardımcı olmaları isteniyordu. 
Bu uyarı mektubu üzerine Cumhurbaşkanı Korutürk, iki büyük partinin genel başkanlarını köşke
çağırarak kendileriyle görüştü. Ancak bu görüşme de beklenen sonucu sağlayamadı. Ardından
cumhurbaşkanı seçimi sorunu ortaya çıktı.  



 Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk 7 yıllık görev süresini doldurmuştu. 7. cumhurbaşkanını seçmek için
22 Mart 1980 günü mecliste başlayan turlar ile bir sonuç alamadan 20 Ağustos 1980 gününe kadar
sürdü. 
 
1980’in ağustos ayı biterken sadece son iki yıl içinde anarşik olaylarda öldürülen kişilerin sayısı
4073’e yükselmişti. Yine bu dönemde yasa dışı sağ ve sol örgütler tarafından oluşturulan olay sayısı
30000’e yaklaşmıştı.  Bunlar arasında, silahlı saldırı 9090 olayla başı çekerken diğer olaylar şöyle
sıralanıyordu: Patlayıcı madde atma 6365, afiş asma ve bildiri dağıtma 6893, gösteri ve direnişler
1163, gasp ve soygunlar 3014, öğrenci olayları 2532. Ortalama bir hesapla her güne 45 olay
düşüyordu. 
 
 Günde yaklaşık 20-30 kişinin öldürülmesi, ülkenin çeşitli kesimlerinde gizli, bölücü ve yasa dışı
örgütlerin faaliyetlerini yoğun bir biçimde sürdürmesi devletin varlığını tehlikeye düşürecek bir
nitelik kazanınca ordu, 12 Eylül 1980 günü yönetime el koydu. 
 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin,
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat
Tümer, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun’dan oluşan Milli Güvenlik Konseyi, 
 yönetimi üzerine aldı. Tüm yurtta sıkıyönetim ilan edilirken, parlamento feshedildi, siyasi parti
faaliyetleri durduruldu.  Millî Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren, yaptığı açıklamada
12 Eylül hareketinin demokrasiyi kurmak için yapıldığını belirtti.   Nitekim bu alanda ilk adım 20 Eylül
günü atıldı. Orgeneral Kenan Evren, hükumeti kurma görevini Deniz Kuvvetleri eski
komutanlarından emekli Oramiral Bülend Ulusu‘ya verdi. 21 Eylül günü Bülend Ulusu kabinesi
açıklandı.   Bu hükümetin hazırladığı program, Milli Güvenlik Konseyinde görüşüldü ve 30 Eylül günü
güvenoyu alarak göreve başladı.  Türk ordusunun yönetime el koymasından sonra ilk iş olarak çok
büyük boyutlara ulaşmış olan anarşi ve terörle mücadeleye başlandı.  
 
 Ülkeyi parçalamak, kendi görüş ve doğrultusunda devlet kurma hazırlığı içindeki anarşist ve
teröristlerin büyük bir bölümü yakalandı. Ülkede “can güvenliği” sağlandıktan sonra parlamenter
demokrasiye geçiş hazırlıklarına başlandı.  
 
Türkiye Cumhuriyetinin yeni anayasasını hazırlamak üzere 160 üyeden oluşan , “Danışma Meclisi”
kuruldu.  Danışma Meclisinin anayasa ile ilgili hazırlıkları sırasında Milli Güvenlik Konseyinin aldığı
kararla, 16 Ekim 1981 günü ülkedeki bütün siyasi partiler feshedildi.   Öte yandan Danışma Meclisinin
anayasa komisyonu yeni anayasa tasarısını hazırlıyordu. Komisyonun hazırladığı anayasa tasarısı,
bazı hükümleri dolayısıyla kamuoyunda geniş tartışmalara yol açtı.  
 
1961 anayasası ile mukayesesini yapan bazı çevreler bu anayasanın temel hak ve hürriyet konudaki
görüşlerini ortaya koydular.  Danışma Meclisinde görüşülüp kabul edilen yeni anayasa, Milli Güvenlik
Konseyinin onayından geçtikten sonra 7 Kasım 1982 günü halkoyuna sunuldu   ve yüzde 91 gibi
görülmemiş bir oy çokluğuyla kabul edildi. Anayasanın kabul edilerek yürürlüğe girmesiyle birlikte
Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Türkiye’nin 7. cumhurbaşkanlığına seçildi.  
 
Millî Güvenlik Konseyi'nin varlığı da, 6 Kasım 1983 tarihindeki genel seçimlerin ardından, TBMM'nin
Başkanlık Divanı'nın oluştuğu 7 Aralık 1983'te sona ermiştir. Millî Güvenlik Konseyi üyeleri, 6 yıl
süreyle Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi sıfatını aldılar. 



Aşure

 Senede bir kez yapılan, konu komşuya
dağıtılan Aşure nedir, sırrı nerede
gizlidir?

Aşure Günü ya da Aşura Günü, (Arapça: عاشوراء,
Farsça: عاشورا, İbranice: עשוראא) hicri takvimin
ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür.
İslam inancında bu günde birçok önemli olay
meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet
atfedilir. Muharrem ayında oruç ibadeti de
yapılır. 
 
Aşure/Aşura Arapça’da on anlamına gelen
"aşara" kelimesinden türemiştir. Kelimenin Sâmî
diller arasında ortak bir kelime olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca, sözcük (ve gün)
Musevilik inancında Büyük Kefaret Günü için
kullanılmıştır.  
 
Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri
61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim
680) Kerbelâ'da Yezid'in Ordusu tarafından
katledilmiştir. Bunun dışında Aşure Günü'nde
gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı
rivayetler bulunmaktadır.  
 
Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul
edilmesi, İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
İbrahim'in ateşte yanmaması, Yakup'un oğlu
Yusuf'a kavuşması, Eyyub’un hastalıklarının
iyileşmesi,   Musa’nın Kızıldeniz'den geçip
İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
Yunus’un balığın karnından çıkması, İsa'nın
doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe
yükseltilmesidir.  
 
Musevilerin de bu günü oruçla geçirdikleri, İslam
peygamberi Hz. Muhammed’in bu günde oruç
tutmayı tavsiye ettiği, Yahudilere benzememek
açısından orucun Aşure günü ile bir gün öncesi
veya bir gün sonrası ilâve edilerek tutulması
gerektiğine inanılır.  



Şiî inancında Aşûre Günü'ne, diğer İslam mezheplerinin atfettiği önemin dışında bir önem
verilir. İnanca göre Şiîlik'te önemli bir figür olan Hz. Muhammed'in torunu İmam Hüseyin
Kerbelâ'da muharrem ayının onuncu gününde şehit edilmiştir.  
 
Muharrem ve Safer aylarını matem ayları olarak kabul ederler. İki ay boyunca düğün ve
benzeri eğlenceler yapılmaz, mâtem günlerinde taziye meclisleri düzenlenerek mersiyeler
okunur, ihsan yemekleri verilir.  Bazıları için her ayın onuncu günü Aşuradır; kelime
Muharrem ayında işlenen Hüseyin cinayetinden sonra tutulan geleneksel yasın diğer adı
olarak yerleşmiştir. Türkiye'deki en büyük anma merasimi İstanbul Halkalı'daki Aşura
Matem Merasimi'nde yapılır.  Bu tören Aşura gününü en iyi şekilde anlatması yönünden
UNESCO tarafından en iyi Aşura Merasimi seçilmiştir; ayrıca törende yapılan Aşura
tiyatrosunun ve izleyicinin sayısı bakımından da Guinness Rekorlar Kitabına girmeye aday
olmuştur.  
 
 Anadolu'da çeşitli hububatlardan pişirilen Aşure, Nuh tufanı ile ilgili bir rivayet dolayısıyla
yapılır. Rivayete göre gemidekilerin yiyecekleri tufan boyunca bitmiş, erzak çuvallarının
dibinde kalan yiyecekler tek bir kazan içerisinde birleştirilerek yemek yapılıp yenmiştir. 
 
Alevîlerde, Hüseyin'in Kerbelâ'daki acısı başta olmak üzere On iki İmamlar'ın acılarını
anmak ve anlamak için Muharrem Mâtemi tutulur. Muharrem Matemi'nin amacı: Bu türlü
acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve Alevî öğretisini
özümsemektir.   Matem süresince bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez, kurban kesilmez ve
et yenmez. Matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmez. Kimsenin kalbini kırmamak, dili
ile kimseyi incitmemek, kimse hakkında dedikodu yapmamak Mâtem Orucu'nun temel
ilkesidir.  Sağlığı yerinde olanlar oruç tutarlar. Matemden amaç, kendine eziyet yapmak
değil, kötülük ve katliamların bir daha olmaması adına anmak ve unutmamaktır.  
 
 Kerbelâ katliamında hasta olması nedeniyle İmam Zeynel Abidin'in kurtulması ve Ali'nin
soyunun devam etmesi nedeniyle de Allah'a şükredilir. Bu nedenle Muharrem mâtemi,
aşûre geleneği ile biter. 12 gün orucun ardından Aşûre Günü yapılır. 12 değişik
malzemeden oluşan aşûre yenilir 



Zigetvar
 Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi olan Zigetvar nedir?

Zigetvar (Macarca: Szigetvár) Macaristan'ın güneyinde Baranya bölgesinde bulunan bir
şehirdir.  39.51 km²lik bir alana sahip olan Zigetvar, bir dönem Macar ve Sırpların beraber
yaşadığı Baranya bölgesinde yer almaktadır. 2010 yılındaki nüfus sayımına göre nüfusu
10.910'dur. 
 
Türk-Macar Dostluk Parkı  Zigetvar'daki tarihi kalıntı Zigetvar Kalesi'dir. Bu kalenin yerinde,
Kelt ve Roma dönemlerinden itibaren savunma amaçlı binalar yer aldığı bilinmektedir.
Günümüze gelen kale binasının ise 14. yüzyılda esas şeklini aldığı düşünülmektedir.  
 
Kale, Kanuni Sultan Süleyman'ın ölmeden önceki son seferi olan Zigetvar Savaşı sonrasında
Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçmiştir. Kanuni Sultan Süleyman burada vefat etmiştir. 
 
Zigetvar, uzun süre Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. 1689 yılında kale ve şehir Osmanlı
hakimiyetinden çıkmıştır. Sonraki dönemde, şehirde mimari ve toplumsal açıdan önemli
dönüşümler yaşanmıştır.  
 
Ali Paşa'nın burada kendi adına yaptırdığı cami Katolik kilisesine dönüştürülmüştür.  Buradaki
en önemli kiliseler Fransisken ve Barok kiliseleridir. Ayrıca şehirde bir Türk Evi bulunmaktadır. 
 
Zigetvar'daki diğer tarihi mekanlar ise Andrássy Sarayı ve Zrínyi Miklós Müzesi'dir. Zigetvar
Macar-Türk Dostluk Parkı'nda, Kanuni Sultan Süleyman ve Miklós Zrínyi adına dikilmiş bir
anıt bulunmaktadır.  
 
1996 yılı, Zigetvar'ın kuruluşunun 400. yılıydı. Bu nedenle şehirdeki geliştirme çalışmalarına
daha hız verildi. Ayakkabı fabrikası kuruldu. 450 yataklı devlet hastanesi, pek çok okul, lise ve
konservatuvarlar inşa edilerek Zigetvar daha modern bir hale getirildi. 



Yıldız Savaşları, George Lucas tarafından yapılmış, öncelikle filmleriyle tanınmış, sonraki
yıllarda çizgiroman, bilgisayar ve konsol oyunları, televizyon yapımları vb. dallarda ününü
geliştirmiş kurgusal evren ve markadır. 
 
 Film serisinin ilki 25 Mayıs 1977'de, 20th Century Fox tarafından Star Wars (Yıldız Savaşları)
ismiyle yayınlanmış ve dünya çapında bir popüler kültür fenomeni olmuştur. Üçer yıl arayla iki
devam filmi yayınlanmıştır.   Orijinal üçlemenin son filminin yayınlanmasının 16 yıl ardından,
"öncül" üçlemenin ilk filmi yayınlanmıştır ve tekrar üçer yıl arayla, diğer iki film de
yayınlanarak, tüm seri 9.filmle tamamlanış olacaktır. 
 
2016 yılı verilerine göre Sekiz Yıldız Savaşları filminin toplam hasılatı yaklaşık olarak 7.08
milyar dolardır. Bu hasılatla Yıldız Savaşları serisi, en çok hasılat yapmış birinci film serisi
olmuştur. 
 
Yıldız Savaşları günümüze kadar kendisine ait filmlerin hasılatı, oyuncak, DVD, kitap,
bilgisayar oyunu ve ticari ürün geliriyle 33 milyar dolarlık dev bir kazanç sağlamıştır. 
 Üçlemede tasvir edilen kurguya pek çok yenilik getiren bu yan ürünler, serinin takipçileri
tarafından Genişletilmiş Evren adıyla bilinen kurgusal evrenin oluşmasına imkan sağlamıştır.
 Bu yayınlar sayesinde filmler arasındaki boşlukta, Star Wars markasının popülerliği ve değeri
korunmuştur. 2003-2005 yılları arasında adı Star Wars:Klon Savaşları olan film, üçlemeler
serisi haricinde yayınlanmış tek film olma özelliğiyle gösterime girmiştir.  
 
 Bu film ayrıca, daha sonra aynı adla yayınlanmaya başlamış televizyon dizisine de bir
başlangıç teşkil etmektedir. Ayrıca bu film, seride yayınlanmış ilk animasyon filmdir.  Yıldız
Savaşları yayınlarındaki olaylar, kurgusal bir galakside gerçekleşmektedir.    Pek çok uzaylı ırkı
tasvir edildiği gibi, genellikle sahiplerinin emirlerini yerine getiren robotlara da yer
verilmiştir. Uzay yolculuğuna oldukça sık rastlanır, evrendeki pek çok gezegen (daha sonra
Galaktik İmparatorluk olarak değişmek üzere)Galaktik Cumhuriyetin bir üyesidir. 
 
Yıldız Savaşları'nın göze çarpan bir karakteristiği Güç olarak adlandırılan, yetenekli bireyler
tarafından kullanılabilen, tüm evreni kapsadığına inanılan enerjidir. Yayınlanan ilk filmde tüm
canlı varlıkları sarmalayan, delip geçen, birbirine bağlayan enerji olarak açıklanmıştır. "Güç",
kullanıcılarına, telekinezi, kehanet, öngörü, zihin kontrolü gibi çeşitli doğaüstü yetenekler
bahşeder ve refleksler ve hız gibi pek çok fiziksel özelliğin gelişmesini sağlar. Bu yetenekler
karakterler arasında farklılık gösterebilir.  
 
 Güç iyilik için kullanılabileceği gibi, nefret, saldırganlık ve kötülük duygularını besleyen
karanlık tarafının takipçileri tarafından farklı amaçlar için kullanılabilir. 

Yıldız Savaşları
 Hepimizi sarıp sarmalayan, tutkunu olduğumuz Yıldız Savaşları nedir?



Temel altı filmde Güç'ü iyilik için kullanan Jediler ile galaksiyi ele geçirmek amacıyla karanlık
tarafa geçmiş Sithlerin mücadelesi konu edilmiştir.  Film serisi 25 Mayıs 1977'de yayınlanan Yıldız
Savaşları ile başladı.  
 
Ardından, 21 Mayıs 1980'de yayınlanan İmparator ve 25 Mayıs 1983'te yayınlanan Jedi'ın
Dönüşü geldi. İlk filmin adı Yıldız Savaşları olmasına rağmen, daha sonra gelen öncül filmlerle isim
karışıklığı yaşamamak için Yeni Bir Umut (A New Hope) altbaşlığı eklenmiştir.  1997'de, Yıldız
Savaşları'nın gösterime girmesinin 20. yıldönümünde, orijinal üçleme çeşitli yenilemelerle tekrar
sinemalarda gösterime girdi. Bu yenilemeler, filmlerin çekildiği tarihte mümkün olmayan
bilgisayar efektleri ile gerçekleştirilmiş eklemelerdi.  Uzun süre beklenilen öncül üçleme de, 19
Mayıs 1999'da yayınlanan Yıldız Savaşları: Bölüm I - Gizli Tehlike, 16 Mayıs 2002'de yayınlanan
Yıldız Savaşları: Bölüm II - Klonların Saldırısı, 19 Mayıs 2005'te yayınlanan Yıldız Savaşları:
Bölüm III - Sith'in İntikamı ile tamamlandı. 
 
Yıldız Savaşları: Bölüm VII - Güç Uyanıyor filmi ise 17 Aralık 2015'te Türkiye'de vizyona girmiştir.
Çekimi İngiltere ve B.A.E'de yapılan filmin yönetmenliğini J.J. Abrams üstlenmiştir.  Yıldız
Savaşları dünyası, o güne kadar yaratılmış diğer çoğu bilim-kurgu filmleri ve fantastik filmlerde
kullanılan şık, gösterişli ve fütüristik gelecek kavramının aksine, "kirli" bir portre çizmiştir. 
 
Lucas'ın bu vizyonu daha sonra karanlık ve yıpranmış bir uzay gemisinde geçen Yaratık(Alien),
post-apokaliptik bir çölde geçen Mad Max 2 ve yıkık dökük ve kaotik bir şehirde geçen Bıçak
Sırtı(Blade Runner) filmleriyle popülerlik kazanmıştır.  Lucas, filmlerde gerek diyaloglarda, gerek
sahne planlarında paralellik öğelerine özellikle dikkat etmiştir. Luke Skywalker ve babası Anakin'in
yolculuklarındaki paralellikler buna örnek gösterilebilir.  Altı Yıldız Savaşları filmi de 2.40:1'lik
görüntü oranında çekilmiştir. 
 
Orijinal üçlemenin ışın kılıcı koreografisi kılıç ustası Bob Anderson tarafından geliştirilmiştir.
Anderson, aktör Mark Hamill'i (Luke Skywalker) eğitmiş ve İmparator ile Jedi'in Dönüşü
filmlerinde Darth Vader'in kılıç dövüşü sahnelerinde dublörlük yapmıştır.  Filmler toplamda 25
Akademi Ödülüne aday olmuş, 10'unu kazanmıştır. Bunlardan üçü Özel Başarı Ödülüdür 





Akira Kurosawa
 Sinemanın imparatoru Akira Kurosawa kimdir, neler yapmıştır?

İmparator lakaplı Kurosawa, sinema dünyasında
birçok tekniği ilk kez kullanarak öncü olmuş,
filmlerinde birden fazla kamera kullanmış, Batı
dünyasını kıskandıran başyapıtlara imza atmış ve
düşük bütçeli filmlerde bile dehasını ortaya
koymuştur.  
 
Seven Samurai, Ran, Dreams, Rashomon,
Yojimbo ve Dersu Uzala; gelmiş geçmiş en büyük
yönetmenlerden biri olarak görülen Kurosawa’nın
önemli filmleri arasındadır.  
 
Amerikan film endüstrisinde senaryoları ve
filmleri en çok taklit eden yönetmen olan
Kurosawa, iki büyük dünya savaşını görmüş ve
atom bombası felaketini yaşamış, gittikçe
kararan bir dünya için duyarlılıkların
ölmeyeceğine inanmış ve filmlerinde bu umudun
ışığını yükseltmiştir. 
 
23 Mart 1910‘da Isamu ve Shima Kurosawa‘nın
sekiz çocuğundan biri olarak Tokyo, Japonya‘da
dünyaya geldi. 3 erkek, 4 kız kardeşi olan
Kurosawa’nın babası askeri okulda müdürdü ve
samuray savaşları üzerine araştırmalar
yapıyordu.  
 
 Öğrenciyken çizim konusundaki yetenekleri yüzünden yüreklendirilen Kurosawa, bu yeteneğinden ötürü
ileride her filminin senaryo aşamasında “story-board”unu çizecekti. Kurosawa, 1923‘teki Büyük Kantō
depreminden oldukça etkilenmişti. 
 
Ülkesi Japonya’nın katı toplumsal yapısı ve otoriter kuralları, Kurosawa’nın ailesine de yansımıştı ve
Akira, Samuray kültüründen gelen babasının baskıcı tutumuna uyum göstermekte zorluk çekmişti.  Sakin
bir çocukluk geçiren Kurosawa’nın kardeşi Heigo Kurosawa, Japonca’da benşi olarak adlandırılan ve sessiz
filmlerde anlatıcılık yapan kişi anlamına gelen işle uğraşıyordu.  
 
Heigo’nun önerileri doğrultusunda birçok sinema klasiğini izleme fırsatı bulan Kurosawa resimle de
yakından ilgileniyordu. Ağabeyi Heigo’nun intiharı, bu olaydan birkaç ay sonra da en büyük erkek
kardeşini kaybetmesi Kurosawa’yı erken yaşlarda büyük travmalarla tanıştırmıştı. 
 
 Kurosawa’nın kelimelerle de güçlü bir ilişkisi vardı ve radikal bir üslupla yazdığı yazılar birkaç dergide
yayınlandı. Kendisini o dönem komünist olarak tanımlamıyordu ama daha sonra yapacağı açıklamalarda
bu durumu kabullenecekti.  



Sinemaya olan tutkusu nedeniyle 1936‘da film
endüstrisine adım atan Kurosawa, Japonya’nın
önde gelen stüdyolarından PLC‘de yardımcı
yönetmenlik yapıyordu. Kajiro Yamamoto’nun
yanında yetişen Kurosawa, yönetmenle 1941‘de
Uma adlı filme imza attı.  
 
Bir sonraki yıl Tsubasa no gaika ve Seishun no
kiryu filmlerinde de yardımcı yönetmen olarak
çalışan Kurosawa, ilk uzun metrajlı filmi Sugata
Sanshiro için 1943‘te kamera arkasına geçti. Film
sansüre uğradı. 
 
 Japon hükümetinin kontrolünde çektiği filmlerde
milliyetçi temalara rastlanıyordu. Örneğin, The
Most Beautiful isimli filmi propaganda niteliği
taşıyordu ve askeri bir fabrikada çalışan
kadınlarla ilgiliydi.  
 
Judo Saga 2 anti-Amerikan eğilimler taşıyordu ve
yönetmenin ilk post modern savaş filmi olan No
Regrets for Our Youth‘ta eski Japon rejimini
eleştiriyordu.  
 
Çağdaş Japonya ile ilgili olarak Drunken Angel ve
Stray Dog gibi filmleri yöneten rejisör, adının
tüm dünyada duyulmasını sağlayacak olan ve ona
Venedik Film Festivali‘nde Altın Aslan ödülü
kazandıracak Rashomon‘ı 1950‘de izleyiciyle
buluşturdu.  
 
Rashomon, 1952‘de oskar adayı olduğunda batılı
seyircinin dikkati Japon sinemasına çekilmişti ve
bu ciddi bir başarıydı.  
 
Bir haydutun ormanda bir samurayı öldürüp
karısına tecavüz etmesi sonrası, haydutun,
samurayın, tecavüze uğrayan kadının ve tüm
bunları izleyen oduncunun olayı farklı açılardan
anlattıkları film, gerçeğin göreceli bir kavram
olması temasını işliyordu.
 
Kurosawa’nın filmde kullandığı yeni çekim ve
anlatım teknikleri yönetmenin gücünün
anlaşılmasını sağladı.  1945‘de Yôko Yaguchi‘yle
hayatını birleştirmiş olan yönetmenin Hisao
Kurosawa ve Kazuko Kurosawa isimlerinde iki
çocuğu oldu.  

 Kurosawa Dostoyevsky‘nin Budala adlı romanını
beyaz perdeye uyarladığı Hakuchi‘den sonra
İkiru(1952) ve 1954‘te ona yeniden oskar
adaylığı getiren filmi Shichinin no samurai‘i
(Seven Samurai) çekti. 
 
Japon sinema tarihinin en önemli filmlerinden
biri olarak kabul edilen yapımda Kurosawa,
eşkiyaların saldırısı altındaki bir köyü korumakla
görevli yedi samurayın hikayesini anlatıyordu.  
 
 Filmden sonra yönetmen John Sturges; Yul
Brynner, Eli Wallach ve Charles Bronson‘lı
oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ve Kurosawa’nın
senaryosuna bir çok açıdan çok benzeyen The
Magnificent Seven‘ı çekti. 
 
Tora Tora Tora adlı filmiyle 60’ların sonunda
Hollywood’a giden Kurosawa, yapım
tamamlanmadan ülkesine döndü ve Rus bir
subayla Moğol bir avcı arasında geçen bir dostluk
öyküsünü anlattığı Dersu Uzala‘yı çekti. Film
Kurosawa’ya 1976 yılında en iyi yabancı film
oskarını kazandırdı.
 
1980 yılında eserleri Francis Ford Coppola ve
George Lucas tarafından büyük bir hayranlıkla
izlenen Kurosawa iki yönetmenin yardımlarıyla
epik bir samuray filmi olan Kagemusha‘yı (1980)
yönetti ve bu filmiyle Cannes Film Festivali’nde
büyük ödülün sahibi oldu.
 
Filmografisinde büyük önemi olan Ran (1985),
Dreams (1990) ve Madadayo (1993) filmlerini
çektikten sonra Kurosawa’nın başarılarla dolu
hayatı 6 Eylül 1998‘de Tokyo’da sona erdi. 



Supernova

  Gökyüzünün bilinmezi Süpernova nedir?

 Süpernova, enerjisi biten Büyük Yıldızların
şiddetle patlaması durumuna verilen addır. Bir
süpernovanın parlaklığı Güneş'in parlaklığının yüz
milyon katına varabilir. 
 
Başlangıçta yapısı, iyonize madde olan plazma
şeklindeki bir süpernovanın parlaklığını yitirmesi
haftalar ya da aylar sürebilir. Bu süre zarfında
yaydığı enerji, Güneş'in 10 milyar yılda yayacağı
enerjiden daha fazladır.  Bu patlamalar, maddenin
evrende bir noktadan başka noktalara taşınması
işine yarar. Patlama sonucunda dağılan yıldız
artıklarının, evrenin başka köşelerinde birikerek
yeniden yıldızlar ya da yıldız sistemleri
oluşturduğu varsayılmaktadır.    Bu varsayıma
göre, Güneş, Güneş Sistemi içindeki gezegenler ve
bu arada elbette bizim Dünyamız da, çok eski
zamanlarda gerçekleşmiş bir süpernova
patlamasının sonucunda ortaya çıkmıştır.  1
 
8 Eylül 2006 tarihinde R Quimby ve P. Mondol
tarafından keşfedilen SN2006 gy isimli
süpernovanın şimdiye kadar gözlemlenmiş en
parlak süpernova olduğu açıklandı.  
 
SN2006 gy süpernovasının meydana geldiği
galaksi NGC 1260, bize 238 milyon ışık yılı
uzaklıkta. Yani süpernovadan gelen ışığın
dünyamıza ulaşması 238 milyon yıl
sürdü.  Süpernova tarafından fırlatılan gaz kabuk
yıldızlararası ortama ilerlerken, yeni meydana
gelen ağır elementleri de yıldızlararası ortama
katarak zenginleştirir; buna da süpernova
kalıntısı denir.  
 
Tarihte, gözlenen süpernova patlaması ile
birlikte, sadece yarım düzine süpernova kalıntısı
eşleştirilmiştir. 1572'de Tycuho, 1604'te Kepler
ve 1054 yılında Çinli astronomların gözlediği
süpernovalar bunlara örnektir. 

 Cygnus takımyıldızında bulunan, Dünyaya 2500
ışık yılı uzaklıktaki ve Cygnus Düğümü olarak
bilinen bir süpernova kalıntısına ait süpernova
yaklaşık 15 000 yıl önce patlamıştır.   Bugün bile
devam edegelen patlamadan kalan şok dalgaları
çevresindeki yıldızlararası ortamı hala itmektedir
ve içindeki gazı ısıtıp X ışını yaymaya devam
etmektedir. 
 
1054'teki bir süpernova patlamasının
artıklarından oluşan Yengeç Bulutsusu, bize
uzaklığının 7000 ışık yılı olmasına rağmen
haftalarca Venüs'ten daha parlak görünmüş ve
yaklaşık iki yıl boyunca da gözle rahat görünen
parlaklığa sahip olmuştur.  Bugün bile bulutsu
saatte 4 milyon km hızla genişlemekte olup gama
ışınlarından X ışınlarına, UV, optik, infared ve
radyo dalgalarına kadar bütün dalgaboylarında
ışınım yayınlamaktadır. 
 
 Gökbilimciler süpernovaları anlamak için onları
tayflarında görünen farklı kimyasal öğelerin
çizgilerine göre sınıflandırmışlardır. Birinci bölüm
için ilk öğe, çizginin var olması veya hidrojen
nedeniyle olmamasıdır.  
 
Eğer bir süpernovanın tayfı, (Tayfın görsel
kısmında Balmer dizisi olarak bilinen) hidrojenin
bir çizgisini içerirse, Tip II olarak sınıflandırılır; 
 
Diğeri ise Tip I dir. Bu tipler arasındaki
altbölümler, diğer elementlerin ve ışık eğrisi
(süpernovanın zaman içindeki görünür
parlaklığının grafiği) çizgilerinin var olmasına
göre oluşturulur. 



Esenboğa Katliamı

Esenboğa Havalimanı saldırısı, ASALA tarafından 7 Ağustos 1982 tarihinde Ankara Esenboğa
Havalimanında yapılan bombalı saldırıdır. ASALA tarafından Türkiye'de yapılan ilk ölümlü eylem olan
Esenboğa Havalimanı saldırısında dokuz kişi hayatını kaybetmiş, 72 kişi de yaralanmıştır.
 
Saldırı, bir kişinin KLM havayolu şirketinin check-in bölgesindeki kalabalığın ortasında bir bomba
patlatıp ikinci bir kişinin de pasaport kontrolünden geçmekte olan KLM yolcuları ve pasaport kontrol
memurları üzerine hafif makineli tüfekle ateş açması ile başlamıştır.
 
İsimleri Zohrab Sarkisyan ve Levon Ekmekçiyan olan saldırganlar tarafından yapılan bu saldırının
hemen öncesinde faillerden birinin "Bizden bir milyon kişi öldü, sizden 25 kişinin ölmesi ne fark eder?"
diye bağırdığı duyulmuştur. Bunun ardından silahlı saldırganlar kafeteryaya koşmuşlar ve burada yirmi
kişiyi rehin almışlardır. Daha sonra olay bölgesine güvenlik güçlerinin gelmesiyle sıcak çatışmalar
başlamıştır. Saldırı ve çatışma sonucunda Sarkisyan dahil 10 kişi hayatını kaybetmiş, 72 kişi
yaralanmıştır. Ölenler arasında üç Türk polis, üç Türk yolcu, bir Türk havaalanı personeli, bir
Amerikalı kadın yolcu ve bir Alman mühendis bulunmaktadır. Saldırganlardan Zohrap Sarkisyan
çatışma sırasında öldürülmüş, diğer saldırgan Levon Ekmekçiyan ise canlı olarak yakalanmıştır.
 
Saldırıda hayatını kaybeden kişi sayısı (saldırgan hariç) 7 Türk, 1 Alman ve 1 Amerikalı olmak üzere 9
kişi.Saldırıda yaralı olarak ele geçirilen ASALA militanı Levon Ekmekçiyan 29 Ocak 1983'te idam edildi.
 
Saldırı sonrası ASALA bildiri yayınlayarak eylemi üstlenmiş ve Türkiye hükûmetinin isteklerini yerine
getirmemesi durumunda faaliyetlerine devam edeceğini bildirmiştir. Yaralı olarak yakalanan Levon
Ekmekçiyan, polis kendisine dokuz kişinin öldüğünü ve 72 kişinin yaralandığını söyleyince kızarak "Az
bile!" diye bağırmıştır. Ancak, daha sonra cezaevinde iken Ekmekçiyan masum insanların öldürülmesi
hakkında pişmanlık ifadesi içeren bir mektup yazarak diğer ASALA mensuplarına şiddetten vazgeçmeyi
nasihat etmiş ve bu mektup ASALA örgütüne gönderilmiştir.  Mahkemeye çıkarıldığında ise Levon
Ekmekçiyan bu saldırıya çeşitli eğitimlerle motive edildiğini, fakat yaşanan saldırı sonrası yaptığının
saçma ve yanlış olduğunu anladığını belirtmiştir.
 
Ekmekçiyan devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını ayırmak ve başka bir devletin egemenliği
altına girmeye yönelik eylemlerde bulunmak, silahlı örgüte üye olmak, silahlı örgütü yönetmek ve adam
öldürmek suçlarından idam cezasına mahkûm edilmiştir. Avukatların yaptığı itiraza rağmen mahkeme
kararı uygulanmış ve 29 Ocak 1983 tarihinde idam edilmiştir. Ekmekçiyan'ın cenazesi idamından 32 yıl
sonra ailesine verilmiştir.Cumhurbaşkanı Kenan Evren ASALA'nın ortadan kaldırılması için bir
kararname yayınlandığını açıklamıştır. 
 
Başbakan Bülend Ulusu saldırıyı kınamıştır. İstanbul Ermeni Patriği ve Türkiye Ermenileri bir bildiri ile
saldırıyı kınamışlardır. Ağustos 1982'de Artin Penik isimli Ermeni bir Türkiye vatandaşı bu saldırıyı
protesto etmek için Taksim Meydanı'nda kendisini ateşe vermiştir.

İnsan öldürmenin ucuz ve kolay olduğu bu coğrafyada Esenboğa Katliamı nedir?



Tezer Özlü
Yaşamın ucuna yolculuk yapan

Tezer Özlü kimdir?
1943 yılında İstanbul’da doğdu. 1935 yılında doğan
öykü ve roman yazarı Demir Özlü’nün kız
kardeşidir. Yayımladığı üç “farklı” kitabıyla
edebiyatımızın çok erken yaşta yitirdiği en özgün
kalemlerden biri oldu. 1963 (Ankara) ve 1968
(İstanbul) yıllarında çevirmenlik yaptı. 1981 yılında
burslu olarak Almanya’ya gitti. Burada radyo
programları yaptı.İstanbul’da Avusturya Kız
Lisesi’nde okudu (Austrian St. George’s College).
İlk kitabı olan Eski Bahçe’yi, (1978) 1963’ten beri
dergilerde yayımlanan öykülerinden oluşturdu.
 
İlk romanı Çocukluğun Soğuk Geceleri (1980);
kişinin, çocukluğundan başlayarak içine düştüğü
yaşamın, kimi zaman fiziksel-kaba, kimi zaman
inceltilmiş-dolaylı baskılarıyla karşı karşıya kalışını
ve yaşadığı ya da “yaşamasına izin verilmek
istenmeyen” farklılığını ve uyumsuzluğunu son
derece sarsıcı ve incelikli bir biçimde, “teninde
duyarak” işledi.
 
Özlü, yaşamın anlamını arayan ve bu arayışı
hayranlık duyduğu üç yazarın (Svevo, Kafka ve
Pavese) izlerini ve izleklerini de sürerek sürdüren
ikinci roman/anlatısını ise 1983’te Auf den Spuren
eines Selbstmords (Bir İntiharın İzinde) adıyla
yazmış; yapıt 1983 Marburg Yazın Ödülü’nü
kazanmıştı. Bu kitap, daha sonra dilimizde, yazarı
tarafından Yaşamın Ucuna Yolculuk (1984) adıyla
bir anlamda yeniden yaratıldı. Özlü’nün ölümünün
ardından; ilk öykü kitabı, daha sonra yazdığı
öykülerle bir arada Eski Bahçe – Eski Sevgi (1987)
adıyla basılmış; Gergedan dergisi 13. sayısında
yazarın adına özel bir “fotobiyografi” yayımlamış;
kimi günce ve anlatı parçaları ise Kalanlar (1990)
adlı küçük bir kitapçıkta toplanmıştı.
 
1993’te YKY tarafından başlatılan “Bütün
Yapıtları” dizisi, Özlü’nün daha önce
yayımlanmamış senaryosu Zaman Dışı Yaşam’la
sona eriyor. Not: Kalanlar adıyla bir araya getirilen
metinlerin birçoğu Almanca yazılmış ve Sezer Duru
tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.
 
Göğüs Kanserinden 18 Şubat 1986 tarihinde
İsviçre’nin Zürih Kentinde (43 yaşında) vefat etti.
Cenazesi İstanbul Aşiyan Mezarlığına defnedildi.



Katalonya
 İspanya’nın belli bir kesimine hakim olan Katalonya nedir?

 Katalonya (Katalanca: Catalunya, Oksitanca: Catalonha, İspanyolca: Cataluña), İspanya'ya bağlı İber
Yarımadası’nın kuzeydoğusunda yer alan özerk bölge. Katalonya 4 ilden oluşmaktadır: Barselona, Girona,
Lleida, ve Tarragona.  
 
 Barselona en büyük şehir ve başkenttir, İspanya’nın 2. en nüfuslu belediyesi ve Avrupa Birliği içerisindeki
en yoğun nüfuslu 17. kentsel alandır.   Katalonya günümüzde büyük ölçüde eski Katalan Prensliği’nin sahip
olduğu topraklardan oluşmaktadır.  Kuzey sınırlarında Fransa ve Andorra, doğusunda Akdeniz, batı ve
güney sınırlarında İspanyol özerk bölgeleri bulunmaktadır. Resmi diller Katalanca, İspanyolca ve
Oksitanca’nın Aranca lehçesidir.  Aranca, Aran Vadisi'nde yaklaşık 7 bin kişi tarafından konuşulur ve
Oksitanca'nın bir lehçesidir. 2014 tahminlerine göre Katalonya toplam nüfusu 7.512.982'dir. Bölge
nüfusu, İspanya nüfusunun %16,1'ini oluşturur. 
 
27 Ekim 2017 tarihinde Katalonya Parlamentosu'nda yapılan oylamayla 70'e karşı 10 hayır ve 2 çekimser
oyla İspanya hükümetinin çağrılarına rağmen tek taraflı bağımsızlık ilan edilmiştir. 7-  Tek taraflı
bağımsızlık ilanından sonra İspanya Senatosu'nda özerk hükümetin görevden alınmasını sağlayacak
düzenlemeler kabul edildi. 
 
8. yüzyılın sonlarında Septimania ve Marca Hispanica derebeylikleri Karolenj İmparatorluğu tarafından
Müslüman akınlarını durdurmak üzere Pirenelerin doğusuna kuruldu.   İmparatorluğa bağlı Barselona
Kontluğu bu derebeyliklerin doğu bölgelerini birleştirdi; bu bölgeler beraberce Katalonya adını aldı. 1137
yılında Katalonya'yla Aragon Krallığı evlilik yoluyla Aragon kraliyeti çatısında birleşti;  Katalonya
Aragon'un Akdeniz'deki denizcilik faaliyetlerinin merkezi hâline geldi. Orta Çağ'ın ilerleyen yıllarında
Katalan edebiyatı büyük etkinlik gösterdi. 
 
1635-59 Fransa-İspanya Savaşı sırasında Katalonya'da İspanyol ordusunun konuşlanmasının getirdiği
maliyet ve sıkıntılar dolayısıyla 1640-52 yılları arasında bölge isyan etti.  Bir süreliğine Fransa bölgenin
hakimiyetini ele geçirdi, bunun Katalonya'ya ekonomik maliyeti büyük oldu. Bölge 1659'da imzalanan
Pireneler Antlaşması'nda İspanya'ya iade edilse de Katalonya'nın kuzeyinin bir kısmı Fransa'ya bırakıldı
ve Roussillon kontluğunun parçası oldu. 
 
İspanya Veraset Savaşı'nda Aragon'un V. Felipe'ye karşı saf alması sonucu savaşı kazanan Felipe İspanya
topraklarında Kastilya'ya ait olmayan tüm kurumları feshetti ve Latinceyle Katalanca dahil olmak üzere
İspanyolca dışındaki dillerin resmî belgelerdeki kullanımını kaldırdı. 
 
İber Yarımadası'nın kuzeyinde Fransa ve Andorra ile çevrilidir. Katalonya batıda Aragon, güneybatıda
Valensiya bölgesi ile sınırdır. Barselona'nın haricinde Tarragona, Lleida, Girona, Manresa, Igualada,
Terrassa ve Sabadell şehirleri Katalonya'nın diğer başlıca şehirleridir.   Çeşitli sahilleri ve çok sayıda
plajları vardır. Sahil hattının uzunluğu 580 kilometredir.  Önemli şehirleri;   Barselona  L'Hospitalet de
Llobregat   Badalona   Sabadell   Terrassa   Tarragona   Lleida   Santa Coloma de Gramanet   Mataró   Reus   Girona
  Banyoles 



atv, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın
yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm
Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle
ön plana çıkmıştır. Kanalın genel yayın yönetmeni Metin
Ergen'dir. 
 
Türkiye'de 90'lı yıllarda "devlet televizyonu" tekelinin
Turgut Özal'ın girişimiyle kırılması ile devlete ait televizyon
alanın özel kesime açılması sonrası birçok kanalla birlikte 9
Eylül 1992'de Satel (Sabah Televizyonu) adıyla Dinç Bilgin
tarafından kurulmuştur.  
 
Kanalın ilk anchorman'i Güneri Civaoğlu olmuştur. 12
Temmuz 1993 itibarıyla atv adıyla şimdiki ismiyle yayın
yapmaktadır. 
 
 atv, 90'lı yıllarda yayınladığı Süper Baba, İkinci Bahar,
Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Mahallenin Muhtarları, İlişkiler,
Gurbetçiler, Sıcak Saatler, Baba Evi, Böyle Mi Olacaktı,
Affet Bizi Hocam gibi yerli dizileriyle de büyük seyirci
kitlesine sahip olmuştur. 
 
Prima TV, Kiss TV, Yeni TV, Sabah, Yeni Asır, Bugün,
Asabi, Ateş, Yeni Yüzyıl, Takvim ve Fotomaç gazeteleri,
Kiss FM, Yeni Radyo, Romantik Radyo, Şık FM, Radyo
Sport, Aktüel, Şamdan, Para, Sinema ve birçok dergileri ile
Merkez Medya Grubu'nu oluşturuldu. 
 
Tartışma programlarında çığır açan Siyaset Meydanı'nda
1994 yılında yayınlanan ilk sezonu atv'ye çok büyük reyting
sağlamıştır.  Mayıs 2005 yılında Ciner Grubu tarafından
satın alındı.  
 
1 Nisan 2007'de tarihi içlerinde Kanal 1 ve Sabah
gazetesinin de bulunduğu birçok televizyon kanalı ve
gazeteye Merkez Medya Grubu iştirakleri dahil TMSF
tarafından el konuldu.  
 
2007 yılında gerçekleştirilen ihale sonucu atv ve Sabah
gazetesinin sahibi Merkez Yayıncılık, Çalık Holding'in sahibi
olduğu Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır. Halen Turkuvaz Medya
Grubu'na bağlı olarak yayınlarını sürdürmektedir.

a t v
 Ulusal kanallarımızdan biri alan ATV nedir, nasıl

kuruldu?



 2013 Aralık ayında Kalyon İnşaat sahibi olduğu Zirve Holding patronu Orhan Cemal Kalyoncu
tarafından satıldı. Halen a2, a Haber, a Spor, a News, minikaGO, a Para, Radyo Turkuvaz, Vav
Radyo, Sabah, Yeni Asır gazetesi, Takvim gazetesi ve Fotomaç gazetesi bünyesinde
bulunmaktadır. 
 
atv, 4 Eylül 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir.  atv HD, 24 Nisan 2011'de
kurulan, atv ile eş zamanlı yayın yapan atv'nin yüksek çözünürlüklü kanalıdır.  
 
Kanal Türksat 4A 12054 H 27500 5/6 frekansından, D-Smart 25. kanaldan, Digiturk 25. kanaldan,
Filbox 24. kanaldan, Türksat TKGS 2. kanaldan, KabloTV 23. kanaldan ve Tivibu 314. kanaldan
izlenebilmektedir. atv Ana Haber Bülteni'ni ilk HD yayınlayan ulusal kanaldır. 
 
Atv Haber, 12 Temmuz 1993'te yayına başlayan ve 10 Ağustos 2009'dan beri Cem Öğretir
tarafından sunulan ana haber bültenidir. A Haber kanalı ile ortak yayınlanmaktadır.  a2, 16 Kasım
2016 tarihinde yayın ilk sinyallerini verip test yayına başlamıştır.  
 
 Asıl yayınına 28 Kasım 2016 Pazartesi günü başlamıştır. İlk kanalın yayına geçeceğinin duyulduğu
tarih 11 Kasım 2016'dır. Kanalın ilk EPG rehberi bilgisi 25 Kasım 2016'da Akşam saatleri
yayınlanmaya başlanmıştır. 
 
 Kanal dizi, eğlence ve sporun olduğu tematik bir kanaldır. atv'deki yayınlanan maçlar dizileri
meşgul ettiğinden maçlar bu kanalda yayınlanmaktadır.  
 
 atv ailesinin asıl kanalı atv'nin eski efsaneleşen zamanda yüksek reyting alan dizilerini ve
günümüzdeki dizilerin gece tekrarlarını yayınlamaktadır. Kanalın ilk testten çıkıp yayınlanan dizisi
28 Kasım 2016 saat 06:00'da yayınlanan Mahallenin Muhtarları'dır.  
 
Kanal gece saatlerinde atv'nin güncel dizilerinin tekrarları yayınlanmaktadır. a2 Aralık 2016
ortasında jeneriklerinin müziğini değiştirmiştir. a2 3 Nisan 2017'de HD yayına geçmiştir. Frekansı
11999 V 11666 3/4'tür. 
 
 atv Avrupa, 16 Ekim 1997'de kurulan atv'nin Avrupa'daki Türklere yönelik yayın yapan televizyon
kanalıdır. Haber, yerli filmler, atv'nin dizileri, yaşam ve magazin programları, yarışmalar ile yayın
akışını sürdürmektedir.  İlk adı atv İnt'dir. Avrupa saatine göre yayın yapmaktadır. 4 Eylül
2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir. Frekansı 11883 V 4800 5/6'dır. 



G ü z e l l i k  Y a r ı ş m a s ı
Güzellik kavramına farklı bir bakış açısı getiren güzellik yarışması nedir,
nasıl ortaya çıkmıştır?

Güzellik yarışmaları, geleneksel olarak kadınların fiziksel özelliklerinin ön planda tutularak
değerlendirildiği yarışmalardır. Ancak zaman içinde bu yarışmaların çoğu; yarışmacıların kişilik
özelliklerini, zekâları, yeteneklerini ve jüri sorularına verdikleri yanıtlar da değerlendirme
kriterleri arasına almıştır. 
 
"Güzellik yarışması" terimi çoğu zaman, evlenmemiş genç kızların katıldığı ulusal ve uluslararası
yarışmaları tanımlamak için kullanılır.Homeros'un İlyada destanına göre tarihte bilinen ilk güzellik
yarışması MÖ 2000'de bugün Kaz Dağları olarak bilinen İda Dağı'nda yapılmıştır. Yarışmacılar
Eris, Hera, Athena ve Afrodit'tir. Güzellerin her biri kendisini seçmesi için Paris'e önerilerde
bulunurlar, sonuçta Paris elindeki elmayı Afrodit'e (Venüs) verir. Yarışma sonrası Paris aşık
olduğu Helen'i Afrodit yardımıyla kaçırır ve Troya Savaşı'na neden olur.
 
Günümüz dünyasının ilk güzellik yarışması 19 Eylül 1888 tarihinde Belçika'da Concours de Beaute
adı altında 350 aday ile yapılmış 18 yaşındaki Bertha Soucaret ilk güzellik kraliçesi olmuştur. 
 
İlk resmî ve uluslararası yarışma 14 Ağustos 1908 tarihinde İngiltere Folkestone şehrinde, ilk
Dünya Güzellik Kraliçesi yarışması ise 19 Nisan 1951 tarihinde Londra Festivali kapsamında
düzenlenmiştir.Dünyanın en eski ve büyük güzellik yarışması organizasyonudur.
 
İlk defa 1925 yılında İstanbul'da Beyoğlu ilçesinde yer alan Melek Sinema Salonu'nda
düzenlenmiştir. Yarışmayı aynı sinemada yer gösterici olarak çalışan Bayan Araksi Çetinyan
kazanmıştır.



Ancak basın olayı büyütmüş ve aleyhte yorumlar yazarak, Araksi Çetinyan'ın sinemada çalışan bir kişi
olmasından ötürü kayırıldığını iddia etmiştir. Bunun üzerine yarışma yok sayılmıştır. Yarışmanın
düzenleyicisi olan Halil Demiral, ABD'ye gittikten sonra adını Charlie See olarak kaydettirmiştir.
Öncelikle Boston yakınlarındaki Winnipesauke Garden'da yaz sezonunda motor yarışları sırasındaki dans
yarışmasının içinde düzenlenmeye başlamıştır. 
 
Yarışma 1940 yılından sonra Hollywood'a taşınmıştır. 1949 yılında Charlie See'nin ölümünden itibaren
yarışmaları yöneten Li Sun olmuştur. Aslen Malezyalı olan Li Sun 2007 yılında Kaliforniya'da ölmüştür.
1970 yılından sonra uluslararası alanda da tescil edilen yarışma 1988 yılından itibaren uluslararası
finalini Türkiye'de düzenlemeye başlamıştır. Milli Çapkın olarak ünlenen Süha Özgermi yarışma
organizasyonunun onursal başkanlığına kadar kariyer yapmıştır. 1997 yılında güzellik yarışmaları örgütü
Türk Casino İşkolu tarafından himaye edilerek dünya çapında pek çok görkemli etkinlik düzenlemiştir. 
 
Türk casino işkolunun hükümet tarafından çıkarılan bir yasayla kapatılmasından sonra 2003 yılına kadar
uluslararası finallerini Türkiye'de düzenleyen örgüt 2004-2009 yılları için yapılan bir anlaşma ile
Arnavutluk'un başkenti Tiran'a taşınmıştır. 
 
2010 yılından itibaren KKTC'ye giden yarışma üç yıllık bir antlaşma ile bu ülkede düzenlenmiştir. Yarışma
örgütü halen RCA Global Entertainment Co. ismi altında iş yapmaktadır. Topluluğun Başkanı Bay Rasim
Aydın aynı zamanda Miss Globe International ve Miss Globe National yarışmalarının dünyadaki tek
sahibidir. Bu sahiplik hakkı 157 ülkeyi kapsamaktadır.
 
Güzellik yarışmaları etik anlamda en çok tartışılan konulardan biri olmakla beraber, ülke ve sponsor firma
tanıtımları açısından sağladığı fayda tartışılmaz bir olgudur. Bunun en güzel örneği, Venezuela’nın doğal
kaynakları ve siyasi duruşundan çok güzellik yarışmalarında elde ettiği birinciliklerle tanınmasıdır. Miss
Eurovision güzellik yarışması 2008 yılında alınan marka patenti ile Teksen Burakhan Işıklı'ya ait olup
kurucusu Ayhan Işıklı'dır. %100 Türk markası olup tüm dünyada tek lisans sahibidir. Türkiye'de de birçok
güzellik yarışması organizasyonu gerçekleşmektedir.



Miss Universe (Kainat Güzeli) Organizasyonu,
Yarışmanın ilk düzenleyicisi Charlie See'dir. 1950
yılında yarışmayı Batı ve Körfez endüstrilerine
devretmiştir. Donald J. Trump 1996 yılında Miss
Universe, Miss USA, Miss, Teen USA 'den oluşan
üç yarışma organizasyonunu satın almıştır.
 
1952 yılından beri Kainat güzellik yarışması
yapılmaktadır.Miss International 1960 yılından
beri düzenlenen ve geniş katılım sağlanan dört
büyük organizasyon arasındadır.
 

1928 yılından beri düzenlenen en eski güzellik
yarışmalarından biridir. Sadece Avrupa kıtası

ülkeleri temsilcileri katılabilir. II. Dünya Savaşı
döneminde dokuz sene düzenlenememiştir.

 
İlk ciddi ve resmî organizasyon 1929 yılında
Mustafa Kemal Atatürk direktifiyle Cumhuriyet
Gazetesi tarafından düzenlenmiştir. 25 Şubat
1929 tarihinde yapılan duyurularda 16 ila 25 yaş
arası Türk kızının iştirak edebileceği ve bar
kızlarının yarışmaya alınmayacağı açıklanmıştır. 
 
2-3 Eylül 1929 yılında yapılan yarışmayı 19
yaşındaki Feriha Tevfik (Dağ) kazanmıştır.3
Temmuz 1932 yılında yapılan yarışmada ise
Keriman Halis Türkiye güzeli seçilmiş , 31 Temmuz
1932'de Brüksel'de yapılan ve 28 ülkenin katıldığı
Dünya Güzellik yarışmasında birinci seçilmiştir.
 
Keriman Haris 1934 yılındaki Soyadı Kanunu'ndan
sonra Ece soy ismini almıştır.1970'lardan sonra
Ses ve hayat dergilerinin himayesinde yapılan
yarışmalar 1980-1990 arasında Hürriyet
Gazetesinin kelebek eki ve Günaydın gazetesinin
saklambaç eki tarafından himaye edilmiştir. 
 
Türkiye'de güzellik yarışmaları konusunda Mıss
Globe Turkey ve Miss Turkey olmak üzere iki ayrı
örgüt tanınmakta ve ilgi görmektedir. Miss Globe
Turkey örgütü 1925 yılından itibaren güzellik
rekabeti için kızların taleplerini kabul etmeye
başlamıştır.



D e m o k r a t
P a r t i

Demokrat Parti, 7 Ocak 1946'da kurulan,
kurulduğu yıl yapılan seçimlerde azınlıkta kalıp
dört yıl sonra yapılan seçimlerde 27 yıllık tek parti
dönemini sona erdiren, Türkiye Cumhuriyeti'nde
çok partili seçimle iktidarı kazanmış Türk siyasi
partisidir.

Siyaset sahnemizi renklendiren ama bir
o kadar da acı olaylarla son bulan

demokrat parti nedir?

Sırasıyla 1950, 1954 ve 1957 seçimlerini kazanmış ve on yıl boyunca (1950-1960) iktidar olmuştur.
Demokrat Parti, 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ile iktidardan düşürülmüş ve 29 Eylül 1960'ta
kapatılmıştır. Demokrat Parti'nin kısa adı DP'dir.
 
Savaşın ekonomiyi kötü yönde etkilemesi, büyük kentlerde karaborsacılığın ortaya çıkması, sermayenin
belirli ellerde toplanmasını kolaylaştırdı ve bu, bir kent burjuvazisi oluşturdu. İktidarın önlem olarak
düşündüğü çözümlerden ilki Varlık Vergisi oldu. Diğer önlem ise Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu idi. Bu
kanunla büyük toprak sahiplerinin toprakları bölünerek, küçük çiftçiye destek sağlamak hedefleniyordu.
İsmet İnönü'nün devletçilik uygulamaları sonucu oluşan ekonomik darboğaz zaten toplumu da aynı yöne
iletmiş durumdaydı. 
 
Celâl Bayar, 1 Aralık 1945'te parti kuracaklarını açıkladı. İnönü tarafından Çankaya Köşkü'ne çağrılan
Bayar, cumhurbaşkanından gerekli desteği aldıktan sonra 7 Ocak 1946 günü Demokrat Parti (DP)
kuruldu. 
 
Demokrat Parti programını iki esas etrafında şekillendirmişti: Liberalizm ve demokrasi. Cumhuriyet Halk
Partisi'nin ekonomi politikası olan devletçiliğin aksadığı yönler vurgulanarak CHP'ye karşı çıkılmaktaydı.
Demokrat Parti üzerinde daha önceki acı tecrübelerin yarattığı ilk kuşkular dağıldığında büyük kitlelerin
DP'yi desteklediği görüldü. Meclis tek dereceli seçim kanununu ve 21 Temmuz 1946'da seçimlerin
yapılmasını kabul ederek dağıldı.
 
7 Ocak 1947'de DP ilk kurultayını yaptı. Bu toplantıda özgürlük ve demokrasi arzuları bir defa daha
vurgulanırken bunları içeren Hürriyet Misakı kabul edildi. İktidarla düzelen ilişkiler tepki çekti ve bunun
güdümlü demokrasi olduğunu öne süren kişiler DP'den ayrıldı. Bu grubu oluşturan, Fevzi Çakmak, Yusuf
Hikmet Bayur, Kenan Öner, Osman Bölükbaşı, Sadık Aldoğan ve Yusuf Kemal Tengirşenk, 20 Temmuz
1948'de Millet Partisi'ni kurdu. Böylece 12 Temmuz Beyannamesi ile hem CHP hem de DP sertlik yanlısı
gruplardan kurtulmuş bulunuyordu.
 
DP, 17 Ekim 1948'de ara seçimlere, seçime güven duymadığı için MP ile birlikte katılmadı. 16 Ekim 1949
ara seçimlerinde de bu tavrını sürdürdü.DP ikinci büyük kurultayını 20 Haziran 1949'da yaptı. Seçimlerde
milletvekili adaylarının %80'ini örgütün saptaması kabul edildi.



Bu kurultayda seçimlerde alınan oylara sahip
çıkılmasını içeren "Millî Teminat Andı" kabul edildi.
16 Şubat 1950'de gizli oy, açık tasnif ve yargı
denetimini kabul eden, Yargıtay ve Danıştay
üyelerinden oluşan bir Yüksek Seçim Kurulu'nu
öngören seçim yasası kabul edildi. 
 
DP bu kanuna çok çabalamasına rağmen nispi temsil
ilkesini koyduramadı. Bu şartlar altında Türkiye, 14
Mayıs 1950 seçimlerine gitti. 14 Mayıs 1950 günü
yapılan seçimler Türkiye'de 27 yıllık tek parti devrini
sona erdirdi. 
 
1923'ten beridir tek başına ülkeyi idare eden CHP
iktidarı halk oyu ile Demokrat Parti'ye devredecekti.
Seçim sonuçlarına göre DP %52.7 oy alarak 408
milletvekilliği kazanmıştı. CHP %39.4 ile 69
milletvekili ile temsil edilme hakkı kazandı. 
 
22 Mayıs 1950 günü TBMM açıldı. Refik Koraltan
başkanlığa seçildi. Ardından yapılan
cumhurbaşkanlığı oylamasında DP Genel Başkanı,
İzmir milletvekili Celâl Bayar 453 milletvekilinin
katıldığı oylamada 387 oy alarak Türkiye
Cumhuriyeti'nin üçüncü cumhurbaşkanı seçildi. 
 
Hükumeti kurmakla DP Aydın Milletvekili Adnan
Menderes görevlendirildi. Aynı gün Menderes
kendisinin ilk Cumhuriyet'in 19. hükumetini kurdu. 2
Haziran'da güvenoyu aldı. 9 Haziran 1950'de DP
Genel İdare Kurulu Adnan Menderes'i genel
başkanlığa seçti.
 
DP'nin yasal anlamda ilk çalışması Arapça ezan
yasağını kaldırmak oldu. Radyoda dini yayınlar
yapılması ve mevlit yayınlanması üzerindeki yasaklar
kaldırıldı. II. Dünya Savaşı boyunca başarılı bir
biçimde yürütülen tarafsızlık politikası, uygun
ticaret ilişkileri geliştirmişti. 
 
Tarım ürünlerinin dış pazarda uygun fiyatlardan
müşteri bulması ve Marshall Planı çerçevesinde
dışarıdan gelen para bu ilk dönemde ciddi bir iktisadi
ferahlama getirdi. Tarımda makineleşme sağlandı.
 
Karayolları politikasına hız verildi, köyler kasabalara
kasabalar da kentlere hızlı bir biçimde
bağlanmaktaydı. Kitlelerin II. Dünya Savaşı
yıllarında yaşanan yoksulluğu henüz unutmamış
olması DP'ye olan sempatiyi daha da arttırdı.

Tarım kalkınmanın en önemli aracı olarak görüldü ve
bir taraftan uygun fiyatta pazar politikası bir
taraftan da çağdaş girdiler kullanılması yoluna
gidildi. Bunda başarılı da olundu. Kore Savaşı'na bir
tugay gönderilmesi kararı sonrası 1952'de Türkiye
NATO'ya girdi. 
 
DP'nin halkla ilişkileri de yolundayken ana muhalefet
CHP'nin üzerine gidildi. 1953 yılında CHP malları
hazineye devredildi. Halkevleri kapatıldı. 28 Ocak
1954'te Köy Enstitüleri kapatıldı. 1954'te laiklikten
uzaklaştığı gerekçesiyle MP kapatıldı.
 
DP 5.1 milyon oy alarak, Türkiye Genel Seçimleri
tarihinde kırılamamış bir oy rekoru kırdı. Bu oy
miktarı toplam oyların %57,5'lik kısmı demekti. DP
502 milletvekilliği kazandı. 3.1 milyon (% 35,2) oy
alan CHP sadece 31 milletvekili kazanabildi.  
 
Arada sadece 2 milyon oy fark olmasına rağmen
milletvekili sayıları arasında bu kadar fark olmasının
sebebi, 1950 seçim kanunu değişikliğinde CHP'nin
değişmesini istemediği "çoğunluk sistemi"dir.
Seçimlerde bu sonuçların ortaya çıkmasının ardından
TBMM, 17 Mayıs 1954'te açıldı.
 
Celâl Bayar 513 milletvekilinin katıldığı oylamada
486 oy alarak bir defa daha cumhurbaşkanlığına
seçildi. Adnan Menderes üçüncü kabinesini kurdu.
Bu kabine cumhuriyet tarihinde günümüze kadar en
yüksek güvenoyunu almış kabinedir.
 
İkinci iktidar döneminde iktidar ile muhalefet arası
gerginleşti. Ekonomide olumsuz gelişmeler görüldü.
İktidar baskılarını daha da arttırdı. Parti içindeki
anlaşmazlıklar partinin bölünmesine ve 20 Aralık
1955'te Hürriyet Partisi'nin kurulmasına yol açtı.
 
 Ekonomide yaşanan darboğaz ve siyasi çalkantılar
nedeniyle DP seçimleri bir yıl önceye aldı. 27 Ekim
1957 günü yapılan seçimler öncesinde kampanya
oldukça sert geçti. Seçimler iktidarı zayıflattı,
muhalefetin elini güçlendirdi.
 
1950 ve 1954 seçimlerinden sonra muhalefetin oyu
iktidarın üzerine çıkmıştı. Muhalefete göre DP artık
azınlığın iktidarıydı. TBMM Kasım ayında açıldı.
Celâl Bayar 610 milletvekilinden 413 DP
milletvekilinin katıldığı oylamada 413 oy alarak
üçüncü defa cumhurbaşkanlığına seçildi.



Adnan Menderes beşinci hükûmetini kurdu ve
güvenoyu aldı. 1957 seçimlerinden sonra siyasi
ortamda sertlik günden güne daha da artmaya
başladı. 1958 yılında, dış ödemeler dengesindeki
bozukluk alınan dış borçları ödenemez hale
getirmişti. 
 
Türkiye'nin borçlandığı ülkeler arasında kurulan bir
konsorsiyum ile varılan mutabakat ile 4 Ağustos
1958'de ekonomik istikrar tedbirleri yürürlüğe girdi.
Yapılan devalüasyon ile Türk lirasının değeri yeniden
belirlendi. Doların fiyatı 2.80 liradan 9.02 liraya
çıktı. 
 
Türkiye kargaşa ortamı içerisinde 1960 yılına doğru
ilerlerken 31 Temmuz 1959'ta Avrupa Ekonomik
Topluluğu'na (sonradan "Avrupa Birliği" adını alan
uluslararası örgüt) üye olmak için başvurdu.
 
Ülkedeki kaosun gitgide artması, sokaklarda
çatışmalar çıkması, iktidar-muhalefet arasındaki
sertlik sonunda 27 Mayıs 1960 sabahı, Kurmay Albay
Alpaslan Türkeş tarafından Ankara Radyosu'ndan
okunan bildiri ile son buldu. 
 
Millî Birlik Komitesi, Türk Silahlı Kuvvetleri adına
ülke yönetimine el koydu. Kara Kuvvetleri Komutanı
Org. Cemal Gürsel, komitenin başına geçti.
Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, TBMM Başkanı Refik
Koraltan ve Başbakan Adnan Menderes başta olmak
üzere Demokrat Partililer tutuklandı. 
 
Anayasa ve parlamento feshedildi. Siyasi faaliyetler
askıya alındı. 28 Mayıs 1960 günü Org. Cemal Gürsel
başkanlığında bir hükumet kuruldu. Yeni anayasa ve
siyasi kurumların kurulması için çalışmalara
başlandı. Tutuklu Demokrat Parti'liler yargılanmak
üzere Yassıada'ya gönderildi.
 
Demokrat Parti, 29 Eylül 1960'ta
kapatıldı.Tutuklular Yüksek Adalet Divanı'nca
yargılandılar. 15 kişi idama, 31 kişi ömür boyu
hapse, 418 kişi değişik hapis cezalarına
çarptırılırken 123 kişi de aklandı. 
 
Millî Birlik Komitesi idam cezalarından üçünü
onayladı. Tutuklu bulunan Maliye Bakanı Hasan
Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu 16
Eylül 1961'de, Başbakan Adnan Menderes ise ertesi
gün İmralı Adası'nda idam edildi.



M a g e l l a n
Portekizli denizci, gezgin ve kaşif Ferdinand Macellan kimdir?

Ferdinand Macellan, 1480 senesinde Portekiz‘de varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya
geldi. 10 yaşına geldiğinde amcasının başında olduğu kraliyet donanma okulunda eğitim
gördü. Gençliği gemilerde denizciliği öğrenmekle geçti. Macellan'ın maceraları; onun
seyahatlerine eşlik eden eden Antonio Pigafetta'nın anılarını yazması sayesinde günümüze
ulaşmıştır. Macellan ilk deniz yolculuğuna 1505 senesinde, 25 yaşındayken çıktı. Bu ilk
görevinde Francisco de Almeida'yı Portekiz genel valisi olarak Hindistan‘a götürdü. 1511
senesinde Fas‘a gönderildi ve burada Azamor Savaşı'na katıldı. Bu savaşta dizinden çok ciddi
şekilde yaralandı.
 
Hindistan‘da, Doğu Hintler'de ve Fas'ta çarpışmalara katıldı. Fas'taki çarpışmalar sonucunda
sakatlandı. Daha sonra Portekiz kralı ile arası açıldı. Kısa bir süre sonra Portekiz
donanmasındaki görevine son verildi. 1517 senesinde İspanya'ya gitti. 
 
Kral V. Şarl tarafından İspanya donanmasında vazifelendirildi. Coğrafyaya da meraklı olan
Macellan, batı istikametinde yol alınması halinde doğu ülkelerine ulaşılabileceğini
savunmaktaydı. Bu teorisinin gerçekleştirilmesi için dönemin Portekiz kralından yardım istedi.
O zamana kadar Amerika kıtasının Labrador'dan Rio de Plata'ya kadar olan kısmı
keşfedilmişti. Macellan, kıtanın kuzeyden ve güneyden bir geçit vereceğine inanıyordu. Ancak
bu isteği kabul edilmemişti.



Aynı teklifin, İspanya Kralı V. Şarl tarafından kabul edilmesi üzerine, 20 EyIül 1519'da beş gemi
ve 270 mürettebat ile Sanlúcar de Barrameda'dan yola çıkan Macellan, 13 Aralıkta Rio de
Janerio'ya ulaştı. Buradaki nehirler vasıtasıyla batıya geçmek isteyen Macellan bir geçit
bulamayacağını anlayınca Latin Amerika'nın güneyine doğru yelken açtı ve kıyı boyunca güneye
doğru inmeye başladı.
 
1520 senesinde Macellan adı verilen geçidi keşfetti. Macellan Boğazına giren filo, bu boğazdan
büyük sıkıntılardan sonra çıkabildi. Böylece Büyük Okyanusu kuzeybatı doğrultusunda aşmış
oldu. Bu esnada, hava şartları, açlık ve denizle boğuştu. Gemilerde isyan çıktı fakat bastırıldı.
Sonunda binbir güçlükIe boğazı aşabilen Macellan bu yeni okyanusun sularını Atlas
Okyanusu'ndan daha sakin bulduğundan ona, Pasifik ismini verdi. Pasifik Okyanusunda 98 gün
açlık ve sıkıntı ile geçen zor bir yolculuk yapıldı.
 
Pasifik okyanusuna sakin-durgun manasına gelen ''Pasifik'' adını Macellan vermiştir.1521
senesinde Mariona Adalarında Fuan'da karaya ayak basan kafile, 16 Mart'ta Filipin Adaları'na
geçti. Burada geçirdiği günler sırasında yerliler ile arasında çıkan tartışma çarpışmaya döndü.
 
Ferdinand Macellan, 27 Nisan 1521'de Lapu-Lapu önderliğindeki yerlilerle girdiği Mactan
Savaşı'nda öldürüldü. Daha sonra, Macellan'ın mürettebatından, geriye kalanlar yolculuklarına
devam etti. 6 Eylül 1522'de İspanya'ya dönen kafilede 18 kişi kalmıştı. Bu seyahatle dünyanın
yuvarlak olduğu deniz yoluyla dolaşılarak ispat edilmiş oldu ve Büyük Okyanusun varlığı ortaya
çıktı.



A h m e t  T a n e r  K ı ş l a l ı

Siyaset biliminin önemli insanlarından olan Ahmet Taner Kışlalı kimdir?
Ahmet Taner Kışlalı, Tokat'ın Zile ilçesinde 10 Temmuz 1939 tarihinde dünyaya geldi. Gazeteci-yazar
Mehmet Ali Kışlalı'nın küçük kardeşidir. Kilis Kemaliye İlkokulu'ndan sonra, Kilis Orta Okulu'nu ve
Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi.
 
Kışlalı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1962-63 seneleri arasında
Yenigün Gazetesi'nde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1968-72 seneleri arasında öğretim görevlisi olan
Ahmet Taner Kışlalı, 1967 Paris Hukuk Fakültesi'nde doktorasını yaptı. Hacettepe Üniversitesi'nde
öğretim görevlisi olarak akademik yaşamına atıldı. 1988 senesinde profesör olan Kışlalı, 1977
senesinde Cumhuriyet Halk Partisi`nden 5. Dönem İzmir Milletvekili seçildi. Kışlalı, Bülent Ecevit
tarafından kurulan 42. Hükümet'te 1978-79 senelerinde Kültür Bakanı olarak görev yaptı.
 
12 Eylül sonrasında üniversiteye dönen Kışlalı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde siyaset
bilimi dersleri verdi. Kışlalı, aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nde ''Haftaya Bakış'' başlığıyla köşe
yazıları yazdı. 
 
Kışlalı, 1971 senesinde "TRT Bilimsel başarı Ödülü"nü aldı. Kışlalı, 9 Eylül 1995 tarihinde geçirdiği
trafik kazasında, 28 mayıs 1968 tarihinde evlendiği ilk eşi Nilgün Kışlalı öldü, kendisi ağır yaralı olarak
kurtuldu.
 
İlk eşi Nilgün Hanım'dan Dolunay ve Altınay adında iki kız çocuğu olan Kışlalı'nın ikinci eşi Nilüfer
Kışlalı'dan da Nilhan Nur adında bir aylık bir kız çocuğu vardı.
 
Kışlalı, 21 Ekim 1999 Perşembe günü, Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu
hayatını kaybetti.



N e p t ü n
Sekizinci gezegen Neptün nasıl bulundu, özellikleri nelerdir?

Güneş Sistemi’nde uzaklık bakımından sekizinci sırada yer alan gezegendir. Hem Güneş’e hem
de Dünya’ya olan uzaklığının nedeniyle hakkında çok fazla bilgi edinilememiştir. Buna karşın
genel yapısının gaz devi niteliğinde olduğu bilinmektedir.
 
Güneş’e olan uzaklığı ise 4,5 milyar kilometredir. Neptün, kendi ekseni etrafında dönüşünü 17
saatte tamamlamaktadır. Yani 1 gün 17 saattir. Güneş etrafındaki dönüşünü ise 164 Dünya
yılında tamamlamaktadır.
 
Bu sürenin uzun olması sebebiyle de gezegende mevsimlerin dönüş süresi yaklaşık olarak 40
yıldır. Yüzey sıcaklığının ise -220 derece civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Adını Roma Deniz Tanrısı Neptunus’tan alan gezegen, 23 Eylül 1846 tarihinde Berlin’de
Urbain Le Verrier ve Johann Galle tarafından keşfedilmiştir. Gezegenin çıplak gözle görülmesi
mümkün değildir. Bunun nedeni ise oldukça soluk renkli bir gezegen olmasıdır. 
 
Dünya’dan teleskopla bakıldığında yeşilimsi bir renkte ve disk şeklinde görür. Neptün gezegeni
bilinen 14 uyduya sahiptir. Bunlardan en çok bilineni ve en büyüğü Triton’dur. Olağan dışı bir
uydu olan Triton, diğer uydulardan ve Neptün gezegeninden, ters yönde döner.



Genel yapı itibari ile Uranüs gezegenine benzer. Kütlesi, Dünya'nın yaklaşık 17 katıdır. Gaz
Devleri sınıfına girmektedir. Gezegenin yakınlarından geçen Voyager 2 uzay sondasından
alınan bilgilere göre, gezegen 22300 km’lik yarıçapa sahiptir. 
 
Neptün gezegeninin atmosferinin büyük bölümü hidrojen ve helyumdan oluşurken, az bir
miktarı da hidrokarbon, azot, su, amonyak ve buz içerir. Neptün’ün çekirdeğinin büyük
bölümü demir, nikel ve silikatlardan oluşmakta olup, kütlesi 1,2 Dünya kütlesi kadardır. 
 
Neptün gezegeninin, Buz Devi diye anılmasının sebebi, iç katmanlara kadar yapısının hep buz
ve kayaçlardan ibaret olmasıdır. Astronom A. Dollfos, gezegenin üstünde, hareketsiz gibi
görünen düzensiz lekeler gözlemlemiştir. Buna dayanılarak, her şeyin don olayı nedeni ile
hareketsizleştiği ve atmosfer akımları bulunmadığı sanılmaktadır. Gezegene mavi rengi veren
yüzeyindeki metan tabakasıdır.Kütlesi 102.410.000.000.000.000 milyar kilogramdır ve
Dünya’dan 17,15 kat daha ağırdır. Ekvator çapı, 49.928 kilometre iken; kutup çapı 48.682
kilometredir.Ekvatoral çevresi 155.600 kilometredir.Gezegenin yörüngedeki hızı 5,43
km/s’tir.Gezegenin yerçekiminden kurtulmak için gereken hız, 23,5 km/s’tir. 
 
Dünya’dan uzaklığı 4.348.798.179 km iken, Güneş’ten uzaklığı 4.498.396.441 km’dir.Yörünge
tamamlama süresi 60.190,03 Dünya günüdür.Yüzey sıcaklığı -220 0C’dir. 14 doğal uydusu
olduğu bilinmektedir.Gezegenin bulunması tamamen matematiksel hesaplamalara dayanır. 
 
Gezegen kendi ekseni etrafında çok hızlı dönmektedir. Bir gün yaklaşık 16 saat sürerken,
ekvatoral bölgedeki bulutlar bir dönüşümünü yaklaşık olarak 18 saatte tamamlamaktadır.
Çünkü gezegen katı bir yüzeye sahip değildir. Neptün’ün keşfedildiği 1846 yılından beri,
Güneş etrafında ilk turunu 2011 yılında tamamladığı bilinmektedir.Gezegen, Uranüs’ten daha
küçük olmasına karşın, ondan yaklaşık 1,2 kat daha ağırdır. Bunun nedeninin ise Neptün’ün
daha ağır bir atmosfere sahip olmasından kaynaklandığı kabul edilmektedir.Yüzde 74
hidrojen, yüzde 25 helyum ve yaklaşık yüzde 1 metandan oluşan inanılmaz derece kalın bir
atmosferi bulunmuştur. 

Bu durum sebebi ile araştırmacılar, Neptün’ün
Triton’u daha sonra yakaladığı
düşünülmektedir.Bütün büyük gezegenlerde olduğu
gibi, Neptün gezegeninin de etrafında halkalar
bulunmaktadır. Bu halkalar tam olarak ilk defa
Voyager 2 uzay sondası ile gözlemlenmiştir.

Le Verrier, Adams, Galle gibi halkaların isimleri,
gezegen hakkında araştırma yapmış kişilerin
isimleridir.Kütle açısından bakıldığında Jüpiter ve
Satürn’den sonra gelmekte olan üçüncü gezegendir.
Çap olarak ise bu iki gezegenin ve Uranüs’ün
ardından dördüncü sırada yer alır.



Ayrıca buzlu bulutlar ve Güneş Sistemi’nde kaydedilen en hızlı rüzgarları
içermektedir.Atmosferi çoğunlukla hidrojen, helyum ve metan gazlarından oluşmaktadır.
Gezegenin mavi renkte olmasının nedeni ise atmosferinde bulunan metan gazıdır.
 
Metan, kırmızı ışığı emerek, gezegene mavi rengi vermektedir.Gezegenin iç kısmı, Uranüs’e
benzer şekilde çekirdek ve mantı olarak iki katmandan oluşmaktadır. Çekirdeğin kayalık
olduğu ve Dünya’nınkinden 1,2 kat daha büyük olduğu tahmin edilmektedir.
 
Gezegenin mantosu ise su, amonyak ve metandan oluşmaktadır. Çok sıcak ve yoğun bir sıvı
mantonun, Dünya’nınkinden 10 ila 15 kat daha büyük olduğu öngörülmektedir.İç kısımları
Uranüs ile benzerlik gösterse de oldukça farklıdırlar. 
 
Neptün, Güneş’ten aldığı ışığın yaklaşık 2,61 katını yaymaktadır. Bu durum ise Uranüs ile
yüzey sıcaklıklarını yaklaşık olarak birbirine eşitlemektedir.Gezegenin 14 doğal uydusu
bulunmaktadır ve isimlerini, Yunan mitolojisindeki genç su tanrılarından almışlardır.



B o r s a
Gündemin önemli konularından biridir Borsa ama peki ya nedir?

Borsa denildiğinde akla genellikle menkul kıymetler borsası gelse de, borsada hisse
senetlerinin alım ve satımı dışında tahvil ve bonoların da alım-satım işlemlerinin yapıldığı
bilinmelidir.  
 
Ticari mallar emtia ya da ticaret borsalarında, tahvil ve bonolar ise menkul kıymetler
borsasında alınıp satılır. Borsa türleri, özellikleri ve yaptıkları tüm faaliyetler, sermaye
piyasası kurulunun çıkarttığı mevzuatlarla bazı kurallara bağlanmıştır.   Bu sayede sermaye
piyasası araçlarının güvenli bir şekilde alınıp satılması sağlanmıştır.  Ülkemizde borsa kurma ve
faaliyet gösterme işlemleri SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından çıkarılan mevzuatlarla
denetlenir.   Bu mevzuata göre ülkemizde kurulmasına izin verilen borsa türleri; altın ve
kıymetli maden borsaları, vadeli işlem borsaları, menkul kıymetler borsaları ve opsiyon
borsalarıdır. İlk borsa faaliyetlerinin Roma İmparatorluğu dönemine kadar gitmektedir.  
 
 Roma İmparatorluğu, savaşlardan kazandıkları ganimetler sayesinde o dönemlerin en önemli
ticaret merkezi haline gelmiştir. İmparatorluk içinde çok büyük ihaleler yapılmış ve tüccarlar
bu ihalelere girmek için sermaye toplama gereksinimi duymuşladır. Bu amaçla kurdukları
senetli şirketler ise aşırı ilgi görmüştür. Tabii ki şirket derken günümüzdeki gibi kurumlardan
bahsetmiyoruz, ancak bu merkezler gösterdikleri faaliyetler açısından şirket niteliği
taşıyorlardı.   Senetli şirketlerin ilerleyen dönemlerde gelişmesiyle Roma’da ilk menkul
kıymetler borsası kurulmuştur.  İlk hisse senedi alım-satım faaliyetlerinin ABD’de
gerçekleştiğine dair bulgular vardır.   



 Yaklaşık 200 yıl önce menkul kıymetler borsasında yapılan işlere benzer işlemler yapılmıştır.
ABD’de ihraç edilen ilk kıymetli belgeler, hükümetin çıkarttığı senetler ve tahvillerdir.  
 
 Belgelerle finansman oluşturma amacına yönelik olan bu yöntemi, özel bankalar çok beğenmiş
ve hisse senedi kullanarak para toplama işlerine girişmişlerdir. Bunun sonucu olarak da şirket
hisselerinin satın alma dönemi başlamıştır. 
 
Ülkemizdeki ilk borsa işlemleri Galata Borsası ile başlamıştır. Osmanlı’da borsa kurulması fikri
ise ilginç bir yolla ortaya çıkmıştır; hisse senedi çıkaran batıdaki anonim şirketler, bu senetleri
Osmanlı’nın değişik bölgelerindeki yatırımcılara ulaştırmıştır.  Bu senetlerin alım-satım
işlemlerine aracılık yapanlar ise bankerler ve sarraflar olmuştur. Osmanlı’nın savaş nedeniyle
borçlanması sonucunda tahviller çıkarılmış ve bunlar Avrupa borsalarında alınıp satılmıştır.
 Tüm bu gelişmeler Osmanlı’nın bir borsaya ihtiyaç duyduğu gerçeğini ortaya çıkarmış ve
1866’da “Dersaadet Tahvilat Borsası” kurulmuştur. 1906 yılında ise bu borsa düzenlenmiş,
“Esham ve Tahvilat Borsası” adıyla faaliyetlerine devam etmiştir. 
 
Menkul kıymetler borsasının kuruluşu 1980’li yıllara dayanmaktadır. O dönemlerde şirketler
borsada işlem gören hisse senetleri çıkarmanın ve halka açılmanın önemini iyiden iyiye fark
etmişlerdir. 
 
1980’li yıllardan günümüze ise İMKB oldukça önemli gelişmeler yaşamış, fakat bu
gelişmelerden en önemlileri yabancı yatırımcılara Türkiye’de bulunan her menkul kıymete
yatırım yapma izninin verilmesi ve yaklaşık 104 milyon dolarlık Türkiye fonunun kurulması
olmuştur.  



Menkul Kıymetler Borsası: Ülkemizde 6 Kasım 1983
tarihinde kurulan Menkul Kıymetler Borsasının amacı,
yatırımcıların doğru, düzenli, dürüst ve açık işlem
yapmalarını sağlamaktır. Bununla birlikte sermaye
piyasasının ekonomideki faaliyetlerini arttırmayı da
hedeflemektedir.  
 
 Menkul Kıymetler Borsası, 2013 yılına kadar İMKB adıyla
faaliyetlerini sürdürmüş ve daha sonra Borsa İstanbul
adını almıştır. Bu değişimle birlikte Vadeli Opsiyon
Borsası ile İstanbul Altın Borsasını da aynı çatı altında
toplamıştır.   Birinci el piyasalarında hisse senetlerinin
ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanırken, ikinci el
piyasalarında ihraç edilen hisse senetlerinin alım-satım
işlemleri yapılır. 
 
Vadeli İşlem Borsası: Vadeli işlem borsasında, herhangi
bir yatırım aracının daha önceden belirlenen bir tarihte
ve fiyat üzerinden teslim edilmesine dayanan alım satım
faaliyetlerinin yazılı olduğu vadeli işlem sözleşmeleri
yapılmaktadır.  Yatırımcıların riski dengeleme
gereksinimiyle ortaya çıkan vadeli işlem sözleşmeleri,
vadeli işlem borsalarında el değiştirmektedir. Bu borsa
türünde birçok farklı işlem yapılır.  
 
Bu işlemler; emtia ile yapılan işlemler, hisse senedi
endeksleriyle yapılan işlemler ve finansal varlıklar ile
yapılan işlemlerdir. Emtialar ile yapılan işlemler, genel
olarak kıymetli madenler ve temel mallarla yapılan
işlemlerdir.  Bahsettiğimiz emtialar ise canlı hayvan,
buğday, bakır, pamuk, yün, kakao ya da kahve olabilir.
Buna karşın finansal varlıklar; hisse senetleri, varantlar
ve tahviller olabilir.  
 
Varant, dayanak bir varlığı ya da göstergeyi, elinde
bulunduran kişiye daha önceden belirlenmiş bir fiyattan,
belirli bir tarihe kadar satma veya alma hakkı veren, bu
hakkın nakit uzlaşı yoluyla kullanıldığı menkul kıymet
niteliğinde olan bir sermaye aracıdır. 
 
Kıymetli Maden ve Altın Borsası:26 Temmuz 1995
tarihinde “İstanbul Altın Borsası” adıyla faaliyete
başlamıştır. Menkul kıymetler borsasında bahsettiğimiz
üzere, 2013 yılına kadar tek başına faaliyetlerini
sürdürmüş ve ilerleyen dönemlerde Borsa İstanbul’un
çatısı altına girmiştir. 



A u s c h w i t z
 Dünyada en çok acının yaşandığı
yerlerden biri olan Auschwitz nedir,
neden bu kadar çok acı yaşanmıştır?

Auschwitz-Birkenau, Nazi Almanyası tarafından II.
Dünya Savaşı döneminde kurulmuş en büyük
toplama, zorunlu çalışma ve sistematik katliam ve
imha kampı. 
 
Auschwitz-Birkenau'ya tüm Avrupa'dan 1,3 milyon
insan yerleştirilmiştir. Bunların, 1 milyonu Yahudi
olmak üzere 1,1 milyon insanın öldürüldüğü tahmin
edilmektedir. Yaklaşık 900.000 kişi kampa geldikleri
anda doğrudan gaz odalarına gönderilmiş ya da
vurularak öldürülmüştür.  

Kalan 200.000 kişi, hastalık, eksik beslenme, kötü
muamele, tıbbi deneyler nedeniyle ve daha sonra
gönderildikleri gaz odalarında ölmüştür. Ortalama 6
ay içinde ölen tutsaklar, en ağır şartlarda günde en
az 10 saat çalıştırıldılar.  
 
 Gaz odalarına gönderilirken, saç kesme, ceset
toplama, yakma gibi işlemleri de yine kendileri
yapıyorlardı. İkinci Dünya Savaşı’ndan önce
Auschwitz, eski adıyla Oscwinchim, yarısı Yahudi
olan 14 bin kişinin yaşadığı sakin bir kasabaydı. 
 
Auschwitz ismi, Holokost sürecinde kurban olanların
ve dolayısıyla II. Dünya Savaşı'ndaki Nazi
dehşetinin sembolü olmuştur. Bu kamplarda,
Yahudi, Roman, eşcinseller gibi Nazilerin düşman
ilan ettikleri gruplar başta olmak üzere 6 milyon kişi
ölmüştür.  



1979 yılında UNESCO'nın İnsanlığın Kültür Mirası
listesine eklenen bu iki kampın kalıntıları ve Yahudi
mezarlığı, Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi ve
Holokost anma mekânı olarak kamuya açılmıştır.
 
Üç bölümden oluşuyordu:  Auschwitz I  1940 yılında
kurulan ilk kamp Auschwitz I'de tüm kampların
yönetim merkezi de bulunuyordu. Burada yaklaşık
70.000 Polonyalı entelektüel ve Sovyet savaş esiri
hayatını kaybetmiştir. 
 
Auschwitz II  Auschwitz-Birkenau çalışma ve imha
kampı olarak düzenlenmiştir ve 6 gaz odası ile 4 ölü
yakma tesisini barındırır.   Hemen gaz odasına
gönderilmeyen yüzbinlerce tutuklu, tasavvur
edilemeyecek kadar zor koşullar altında çalışmaya
zorlanmış, işkence görmüş, soğukta bırakılmış,
açlığa terkedilmiş, hastalıkları tedavi edilmemiş,
tıbbi deneylerde kullanılmış ve sonunda da gaz
odasında öldürülmüştür. 
 
Auschwitz III  Bunlara ek olarak 40 km²'ye dağılmış
39 yan kampı ile beraber KZ Auschwitz III
Monowitz diye bir toplama kampı daha
vardır.  Auschwitz-Birkenau'da koğuş   26 Eylül
1941'de Rudolf Höß, 100.000 Sovyet savaş esiri için
bir çalışma kampı kurulması yönünde emir alır.  
 
 Bu kamp Brzezinka 'da (Birkenau) KZ Auschwitz I 'in
yaklaşık 3 km. uzağında kurulur. Naziler yöre halkını
evlerini terk etmeye zorlar, inşaat malzemesi elde
etmek üzere evleri yıkarlar.  Kamp yaklaşık 5 km²
alana kurulmuştur.

 Bu geniş alan içinde farklı bölümleri olan kampın
tamamı kuvvetli elektrik akımı verilmiş dikenli
tellerle çevrilmiştir.  Başlangıçta bu kampın, savaş
esirlerinin ve tutukluların zorunlu olarak SS için
çalışması amacıyla kurulduğu sanılıyordu.  
 
 Kampın asıl işlevi birkaç ay sonra ortaya çıktı. 1941
sonlarında KZ Auschwitz I 'de denemeleri yapılan
Zyklon B adı verilen zehirli gazla 1942 yazında gaz
odasında ölümler başlatıldı. Önce Sovyet komiserler
ve çalışamayan tutuklular öldürüldüler.  
 
 Kısa süre sonra da anne ve çocuklar ve diğer
çalışamayacak kişiler kampa getirildiklerinde hemen
ayıklanarak gaz odalarına gönderilmeye başlandı.  
1942 Haziran'ından (ya da bazı belgelere göre
Nisan'dan) itibaren toplu olarak kampa getirilen
yüzlerce yahudi anında öldürülmüştür.  
 
Böylece Auschwitz-Birkenau, bir imha kampı işlevi
kazanmış, aynı zamanda, kötü koşullardaki bir
çalışma ve toplama kampı olarak kullanılmaya da
devam etmiştir.  
 
Harabe haldeki gaz odaları  Kurbanlar kampa
genellikle, hayvan taşımakta kullanılan vagonlardan
oluşan trenlerle getiriliyor, Auschwitz Garı'na
gelince doğrudan kampa götürülüyorlardı. 1944
yılında peronlar kampın içine kadar uzatılır.   Bazen
tamamı doğrudan gaz odalarına gönderiliyor, bazen
de hasta, zayıf, yaşlı ve çalışamayacak durumda
olanların ayıklanması süreci yaşanıyordu. Bu
ayıklama işlemini genellikle, caniliği ile tanınan kamp
doktoru Josef Mengele yönetmiştir. 



Auschwitz-Birkenau'da altı binada gaz odası vardır.
Ancak bunların hepsini aynı anda kullanmak
mümkün olmamıştır. 1943 yılının ilk yarısında, gaz
odalarının alt kısmı olan 100 m²'lik dört yakma kısmı
devreye sokulur.  
 
İnşaatta dört ayrı firma çalışmış, yakma fırınları J.
A. Topf und Söhne firması tarafından imal edilmiş,
montajı yapılmış, tamir ve bakımı
üstlenilmiştir.  Ayırma işlemi sonucunda hayatta
kalanlar, kampın yakınındaki endüstri işletmelerinde
çalışmak zorundaydılar.  Bunlardan biri I.G. Farben
firması için sentetik benzin ve sentetik kauçuk
üreten bir tesisti. Diğer bir büyük Alman firması
Krupp'un da Auschwitz'in hemen yakınında
fabrikaları vardı.  
 
Bu firmalar Nazi yöneticilere her işçi için kira
ödüyor, dolayısıyla SS mensupları esirler üzerinden
gelir elde ediyorlardı.  Kampın özel bir alanı kadınlar
bölümüydü. Kanada isminde bir başka alanda, Alman
hükümetine iletilmek üzere, öldürülen tutukluların
eşyaları toplanırdı;   kıyafetler, ayakkabılar, bavullar
ve insan saçlarından oluşan dağlarda, gözlük,
oyuncak, yüzlerce kilo takma altın diş, mücevher,
para, hisse senedi, banka defterleri vs. bulunuyordu. 
 
Almanya ile savaşan Müttefikler, 31 Mayıs 1944'ten
itibaren detaylı olarak tüm kampların havadan
görüntülerini elde ederler. 2003 yılında Royal Air
Force, Auschwitz üzerindeki casus uçuşlarından elde
edilen, yanan ceset yığınlarının da görüldüğü ilk
fotoğrafları yayımlamıştır.  
 
 Kaçmayı başaran iki tutuklu Rudolf Vrba ve Alfred
Wetzler, 1944 yazında kampın tam tarifini ve
planlarını hazırlayarak Müttefiklere ulaştırırlar.
Witold Pilecki gönüllü olarak esir konumunda kampa
girerek, Batılı Müttefiklere birçok rapor gönderir.  

13 Eylül 1944 tarihinde ABD bombardıman uçakları
Auschwitz yakınlarındaki Buna-Werke isimli
fabrikaya bir saldırı düzenler ve kayda değer bir
zarar verir.   17 Ocak ve 23 Ocak 1945 arasında
60.000 kişi kamptan çıkartılarak batıya doğru bir
nevi tehcire zorlanır.  
 
 Bu yürüyüşe katılamayan güçsüz ya da hasta 7.500
tutuklu kamplarda ya da çevresinde kalır. 300'den
fazlası vurularak öldürülür. Kızıl Ordu'nun hızlı
ilerlemesinin planlanmış bir imha hareketini önlediği
yönünde tahminler yürütülmüştür. 
 
27 Ocak 1945'te General Pawel Kurotschkin
komutasındaki Sovyet 60. Ordu Ukrayna cephesi
birlikleri öğleden önce Auschwitz III Monowitz
kampına gelirler. Orada bırakılmış yaklaşık 600 ila
850 tutukludan 200'ü tıbbi yardıma rağmen takip
eden günlerde güçsüzlükten ölür. 
 
Birlikler, 27 Ocak öğleden sonra ana kamp
Auschwitz I ve Auschwitz II kamplarına girerler.
Birkenau'da 4.000'i kadın olmak üzere 5.800 güçsüz
ve hasta tutuklu geride bırakılmıştır. Dezenfekte
edilen barakalarda, enfeksiyonlu, eksik beslenmiş ve
travmalı tutuklulara bakım yapılır.  Birkaç gün sonra
dünya kamuoyu bu hunharca eylem konusunda
bilgilendirilir. Kamplarda, SS'in geride bıraktığı bir
milyondan fazla giysi, yaklaşık 45.000 çift ayakkabı
ve 7 ton insan saçı bulunur  UNESCO, 1979 yılında
Dünya Kültür Mirası listesine Auschwitz-Birkenau
kampını ekledi.  
 
2011 yılında, Auschwitz müzesi 1,400,000 ziyaretçi
çekmiştir.  Papa II. John Paul 7 Haziran 1979
tarihinde kampa giden tren rayları üzerinde bir
ziyaret gerçekleştirdi. 
 
4 Eylül 2003 günü, İsrail Hava Kuvvetlerinden üç F-
15 Eagles, bir törenle Auschwitz-Birkenau üzerinden
bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuşu Holokost'tan
kurtulanın oğlu Tümgeneral Amir Eshel, tarafından
yürütüldü. 



Ülkemizin devlet eliyle kurulan ilk kütüphanesi olan Beyazıt
Devlet Kütüphanesi, 24 Haziran 1884 tarihinde, Beyazıt
Külliyesi’nin İmaret kısmında hizmete açılmıştır.
 
Açıldığında “Kütüphane-i Umûmî-i Osmanî”  olan adı, 1961
yılında toplanan VII. Milli Eğitim Şûrasında alınan kararla
“Beyazıt Devlet Kütüphanesi” olarak değiştirilir.  İstanbul’un
çeşitli yerlerindeki Vakıf kütüphanelerinde bulunan
koleksiyonların bir araya getirilmesi ve “bazı cami, türbe ve
kenar mahallerde mahv ve telef olunan kitapların zayiinin
önlenmesi, hem de ehil ve erbabının istifadesine sunulması”
amacıyla devlet tarafından bir “Milli Kütüphane” kurulmak
üzere  harekete geçildiğinde, kütüphane için uygun bir yer
aranır. Merkezi bir yer olması düşünüldüğünden Beyazıt
İmareti uygun bulunur.
 
Fatih’in oğlu Sultan II.Beyazıt tarafından 1501-1506 yılları
arasında yaptırılmış olan, toplam 17 kubbeden oluşan 
 İmaretin 6 kubbeli bölümü,   zamanın padişahı
II.Abdülhamit’in direktifleri ile restore ettirilir.
 
Raflarına yerleştirilen bir takım “Naima Tarihi” ile hizmete
açılan kütüphane, daha sonra Beyazıt Camii’nden getirilen,
etraftan toplanan, satın alınan ve bağış yoluyla gelen
kitaplarla kısa bir sürede dolar. 
 
Zamanla, özellikle de 1934 yılında Atatürk’ün emriyle
çıkartılan “Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu”
gereğince Türkiye’de basılan her türlü yayından bir adedi
Kütüphaneye verildiğinden yer sıkıntısı başlar.Bu nedenle
1948 ve 1953 yılarında İmaretin diğer bölümleri de
Kütüphaneye dahil edilir.  Koleksiyonun hızla zenginleşmesi ve
buna paralel olarak okuyucu sayısının da artmasıyla hizmet
alanlarının genişletilmesi zorunlu hale gelmiştir.

İ s t a n b u l
B e y a z ı t
K ü t ü p h a n e s i
Beyazıt Meydan'da yer alan, görme
engelliler için kitap okuma imkanı sunan
İstanbul Beyazıt Kütüphanesi nedir?



Bu nedenle bitişikte bulunan, 1867-1876 yılları arasında yapılmış olan Eski Dişçilik Okulu binası da ,
Kütüphane’nin o zamanki müdürü Muzaffer Gökman’ın üstün çabalarıyla kütüphaneye tahsis
edilmiş ve restorasyonun ardından 1 Nisan 1988 tarihinde törenle hizmete açılmıştır.
 
Kütüphane, yurdumuzda kütüphanecilik alanında pek çok “ilk” lerin uygulamaya konulduğu bir
kütüphanedir. Kütüphanelerimizde ilk cilt atölyesi ve matbaa Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde
kurulmuştur. Yine 24 Nisan 1952 tarihinde Kütüphanenin bir bölümünde Türkiye’de ilk  defa tam
donanımlı “Beyazıt Çocuk Kütüphanesi” açılmış ancak sonraki yıllarda oluşan yer darlığı nedeniyle
1961 tarihinde kapatılmak zorunda kalınmıştır.
 
Kurulduğu yıllarda, en az yarım asır önce, modern kütüphanecilik alanında uygulanılmaya başlanan
modern kataloglama çalışmalarına ilk kez Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde başlanmıştır.  
 
Kütüphaneye başta 6279 Sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu uyarınca
derleme, bağış ve resmi kurumlardan gelen kitap, dergi, gazete, yazma eser vb. gibi fikir ve sanat
ürünlerini düzenlemek ve gelecek kuşaklara aktarılmak üzere elverişli ortamlarda saklar.
 
Bütün vatandaşların bilgi edinmek, kendilerini yetiştirmek ve zamanlarını değerlendirmek için
kitaplardan ve diğer bilgi kaynaklarından serbestçe ve ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlar.Belli
programlar dahilinde eğitici ve kültürel faaliyetler düzenler.
 
Kütüphaneye başvuranlara, aranan bilgi ve belgeler kütüphanede yoksa diğer kuruluşlardan
yararlanmaları için yardımcı olmak, yol gösterir.  Kütüphanede bulunan toplam doküman sayısı
1.000.000’un üzerindedir.
 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde bulunan kitap sayısı sürekli bir artış göstermekle birlikte,  bugün
812.858’dir.Görme engelli vatandaşlarımızın yararlanabileceği, yine kütüphanedeki bölümde
üretilen 5000 adet sesli kitap mevcuttur. Ayrıca yine sayısı her gün değişmekle birlikte yaklaşık
130.000 ciltten oluşan 30.618  çeşit dergi ve 1869 çeşitten oluşan yaklaşık 55.000 cilt gazete
bulunmaktadır. 
 
2003 yılında, Türkiye’de bir şahıs tarafından toplanan en iyi kitap ve süreli yayın koleksiyonu olan
Hakkı Tarık Us Kütüphanesi de Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ne devredilmiştir. Koleksiyonda bulunan
gazeteler dijital ortama aktarılmış, diğer süreli yayınların da basılı kataloğu yayınlanmıştır.       
 Bunların dışında yaklaşık 63.893 adet kitapdışı materyal de (afiş, kartpostal, harita,para, pul vb.)
koleksiyonda yer almaktadır.
 
Kütüphanenin 2017 yılı okuyucu sayısı 100.900 dur. Bunun yanı sıra yurtiçi ve yurtdışından
başvuran araştırmacıların istekleri de fotokopi ya da CD olarak karşılanmaktadır.Kütüphane 7/24
hizmet vermektedir.



M a t i l d  M a n u k y a n

1914 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbullu aristokrat bir Ermeni ailesinin kızı. Varlıklı bir aileden
gelen Manukyan, Notre Dame de Sion Lisesi’ni bitirdikten sonra terzilik yaparak iş hayatına
başladı. Karaköy’de kiraya verdiği babasına ait binaların kirasını ödeyemeyen bir kiracısının
ortaklık teklifiyle, genelev işletmecisi olarak ona ün veren bu ticari girişime adım attı.
 
Uyguladığı sıkı ve kar elde etmeye yönelik politikalarla işlettiği genelev sayısını yıllar içerisinde
37’ye çıkararak kariyerinde hızla tepelere tırmandı. II.Albülhamid döneminde Avrupa’dan gelen
turistler için açılan Karaköy Zürafa Sokak’taki genelevlerin çoğunu zamanla yönetimine aldı.
 
Genelevlerden kazandığı paraları gayrimenkule dönüştürerek, ailesinden kalan gayrimenkul
sayısını artıran Manukyan 90’lı yıllarda 6 kez vergi rekortmeni seçildi.Başarısını devlet de sayısız
kere takdir etti. Vergi rekortmeni seçildiği için devlet ve ekonomi kuruluşları tarafından
ödüllendirildi.
 
Mal varlığı açıklandığında 2000’den fazla gayrimenkulü olduğu ortaya çıktı. Bunların arasında en
bilinenleri 500 daire, 50 dükkân, 4 han, 4 yazlık, 220 ticari taksi plakası, 37 genelevi, 40 bina, 2
fabrika, Kalamış’ta yat, bir Rolls-Royce, dört BMW ve dört tane de Mercedes otomobil ile
Antalya’da bir otel yer alıyordu.
 
Kiracıları arasında birçok daire ve apartmanın dışında, Şişli Belediyesi ile Şişli Adliyesi de yer
alır.Ona ait binalarda ”M&M” logosu bulunur. Özellikle Şişli ve Osmanbey taraflarındaki birçok
binanın girişinde metalik ”M&M” görüyorsanız, o binalar Matild Manukyan'a aittir.
 
1994 yılında küçük yaşta kız çalıştırmaktan göz altına alınır.Tutuklanma talebiyle Şişli Adliyesi’ne
sevk edilen Manukyan aynı gün serbest bırakılır.Serbest bırakılmasının sebebi ise iddialara göre;
kirada bulunan Şişli Adliyesi’nin mal binasının Manukyan’a ait olması ve ne tesadüftür ki aynı gün
kira gününün gelmiş olmasıdır. Bu iddiaya göre patroniçe o ayın kirasını almayarak serbest
bırakıldı. 
 
Manukyan’ın bu popülerliğinden rahatsız olan kesimler de vardı. 90’lı yıllarda faal olan Hizbullah
terör örgütünün 1994 yılında yaptığı itirafta, Manukyan’a suikast bilgisi yer alır.1995 yılında
aracına yerleştirilmiş olan bombanın patlaması sonucu şoförü ve koruması yaşamını yitirirken,
kazadan sağ kurtulan Manukyan'ın ayağı kırılır.
 
8 ayda 12 ameliyat geçirerek ayağı düzeldi.17 Şubat 2001’de Şişli’deki evinde kalp krizi geçirerek
hayata gözlerini yumdu.
 
Öldüğü gün tüm genelevleri kapısına siyah çelenk bırakıldı ve o gün tüm genelevler %50 indirimle
görev başı yaptı.

Patroniçe olduğu için vergi rekortmeni olan ve ödüllere doymayan Matild
Manukyan kimdir?



B r i g i t t e  B a r d o t
 Güzelliğinin yanı sıra
entellektüel tavırlarıyla da
dikkat çeken Brigitte Bardot
kimdir?

 Brigitte Bardot, tam adı Brigitte Anne-Marie
Bardot’dur. 28 Eylül 1934 tarihinde Paris’de
zengin bir sanayicinin kızı olarak doğmuştur.
Babası Louis ‘Pilou’ Bardot bir mühendis,
annesi Anne-Marie ‘Toty’ Mucel ise bir ev
hanımıydı.  
 
Marie-Jeanne adında bir kız kardeşi var. 1947
yılında Paris Konservatuarı’nda bale eğitimini 3
yıl aldı.  Brigitte Bardot, 15 yaşına kadar Elle
dergisi için mankenlik yaptı. İlk filmini 1952
yılında “Le Trou Normand-Crazy For Love”ı
çevirdiğinde yalnızca 18 yaşındaydı. 
 
 Bu filmden sonra Roger Vadim ile evlenen
Brigitte Bardot, 1953’de, Fransa’dan çıkıp
İngiltere’de Kirk Douglas ile “Act of Love”
filminde oynadı. Fransa’da oynadığı bir çok
filmle 1957’de sinemanın en ünlü seks
sembollerinden biri olan Bardot’un ünü
Fransa’dan tüm dünyaya yayıldı. 
 
1956 yılında kocasının yönettiği “Ve Tanrı
Kadını Yarattı” adlı filmde oynadı. Bu film
Bardot’yu uluslararası bir üne kavuşturdu.  Daha
sonra 1963 yılında Bardot Jean-Luc Godard’ın
Le Mépris filmindeki rolüyle de çok büyük bir
başarı yakaladı. 
 
 Bardot, Louis Malle’ın 1965 yapımı filmi Viva
Maria! ‘daki rolüyle BAFTA ödüllerine en iyi
başrol kadın oyuncu dalında aday oldu ve
fransız entellektüel kesimin de ilgisini çekmeyi
başardı.  
 
 

 Bardot aynı zamanda Simone de Beauvoir’ın
1959 yılındaki “Lolita Sendromu” adlı
denemesine konu oldu.  50 sinema filmde oynadı,
birçok müzik albümü kayıt etti.  1975 yılında son
filmi “Il Sorriso del Grande Tentatore”yi
çevirdikten sonra sinemayı bıraktığını açıkladı.
 
Sinemayı bıraktığında 40 yaşında olan Bardot,
hayatını paparazzilerden kaçarak ve hayvan
hakları savunuculuğu yaparak geçiriyor.  
 
 1986’te “Fondation Brigitte Bardot pour la
protection de l’animal sauvage et domestique”
(Yabani ve evcil hayvanların korunması için
Brigitte Bardot Kuruluşu)’nu kurdu.  
 
 Ardından Vejetaryen oldu ve vakfın
kurulmasında kullanılmak üzere mücevherlerini
ve bir çok özel eşyasını açık arttırmada sattı.
Toplamda 3 milyon frank topladı.  
 
 Hayvan hakları savunucusu kimliğiyle öne çıkan
Bardot, Fransa’daki azınlıklara ve
müslümanlara karşı olan ırkçı tavrı dolayısıyla
Fransız mahkemelerinde yargılandı.  
 
10 Haziran 2004’te Bardot sözde ırkçı fikirleri
nedeniyle Fransız mahkeme tarafından suçlu
bulunmuş ve ona 5000€ para cezası verilmiştir.  
1985’de Légion d’honneur’le ödüllendirildi ama
Bardot bu ödülü almayı reddetti.  
 
 2003 yılında yayınladığı Un cri dans le silence
(Sessizlikte bir çığlık) adlı kitabında Fransa’nın
İslamlaşması konusunda uyarıda bulunmuş ve
Müslümanlar hakkında yazdığı cümleler tepki
çekmiştir.   4 evlilik yapan Bardot, son evliliğini
1992 yılında Bernard d’Ormale ile yapmıştır 



Brigitte Bardot!

 



M i g r o s
Büyük market zincirlerinden biri olan Migros
nedir, nasıl kurulmuştur?

Migros, İsviçre Migros Kooperatifler Birliği ve İstanbul Belediyesi'nin
ortak girişimi ile 1954 yılında kuruldu, bugün Türkiye'nin en büyük
market zinciri. Tüm Türkiye'de 244 mağazası ve 6 bin çalışanı olan
zincir yurtdışına da yatırım yapıyor. 
 
Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Ticaret Bakanı Prof.Dr. Fethi
Çelikbaş'a pahalılığa ve üreteci ile tüketici arasında bağ kuracak bir
yapıya ihtiyaç duyulduğunu söyler ve bu konuda bir araştırma yapmasını
ister. Bu araştırma Türkiye'nin en yaygın market zincirinin
oluşturulmasının ilk adımı olur. Yapılan araştırma sonucunda, 1954
yılında İsviçre Migros Kooperatifler Birliği ve İstanbul Belediyesi'nin
ortak girişimi ile Migros Türk kurulur.Migros Türk'ün kuruluş amacı;
gıda ve tüketim maddelerini belediye kontrolü altında üreticiden
sağlamak ve bu ürünleri sağlığa uygun koşullarda ekonomik fiyatlarla
İstanbullulara ulaştırmaktı.
 
Migros ilk dönem 45 satış arabası ile işe başladı. 3 yıl boyunca Migros
kamyonlar aracılığı ile İstanbul'u dolaşarak satış yaptı. 1957 yılında
yerleşik bir mağaza açmaya karar verildi ve ilk Migros mağazası 16
Aralık 1957'de Beyoğlu Balık Pazarı'nda açıldı. Beyoğlu mağazasını
Bakırköy, Koska, Aksaray, Teşvikiye ve Eminönü mağazaları izledi.
 
Yıl 1975 olduğunda Migros'un çoğunluk hisseleri Koç Grubu'na geçti.
Migros 1988 yılına kadar sadece İstanbul'da faaliyet gösterdi. 1988
yılında İstanbul dışına çıktı ve İzmir'de 4 şube açtı. 45 yıl önce
kamyonlarla satış yapan Migros, Türk tüketicisinin değişen alışveriş
alışkanlıklarını gördü ve değişen beğeniye göre mağazalar açmaya
başladı. Mağzalarını M, MM, MMM olarak gruplandırdı. Mağazaların
büyümesi ile birlikte ürün sayısı ve çeşitliliği de arttı. Bu mağazalarda
gıda ve ihtiyaç maddelerinin yanı sıra kırtasiye, züccaciye, beyaz eşya,
kitap ve konfeksiyon ürünleri de raflardaki yerini aldı.
 
1954 yılında 45 kamyonla işe başlayan Migros'un bugün Türkiye'nin 6
coğrafi bölgesine yayılan 244 şubesi ve 6 bin personeli var.Yurtdışında
da yatırım yapan Migros ilk yurtdışı mağazasını Bakü'de, ikinci
mağazasını ise Rusya'da açtı. 
 
Migros'un yurtdışı yatırımları Ukrayna, Bulgaristan, Romanya ve
Gürcistan'da devam ediyor.Migros'un alışveriş hayatımıza son
katkılarından biri olan Sanal Market kısa sürede 40 bin müşteri
kapasitesine ulaştı. Sanal Market'ten sadece İstanbul, İzmir ve Ankaralı
internet kullanıcıları yararlanabiliyor.



Y a s e r  A r a f a t

Tam adıyla Muhammed Abdurrahman
Abdurrauf Arafat el-Kudva el-Hüseyni
27.08.1929 tarihinde Kahire ‘de dünyaya
geldi. Politik sebeplerden ötürü doğum
yerini zaman zaman Kudüs bazen de Gazze
yakınlarındaki bir mülteci kampı olarak
belirtmiştir.
 
Filistinli kumaş tacirinin oğlu olarak
bulunduğu coğrafyaya göre hayata şanslı
başlamıştır. Gençliğinden itibaren İngiliz
mandasına ve siyonist gruplara karşı
mücadelelere katılarak Filistin’in
özgürlüğünü savundu. 
 
 

 Filistin Davası ile özdeşleşen lider Yaser Arafat kimdir?

Gençliğinde Rahman adını kullanırken kendisi gibi İngiliz mandasına karşı çıkan ve İngilizler
tarafından öldürülen Yaser adındaki direnişçinin adını kullanmaya başladı.1956 yılındaki İsrail-
Arap savaşında Mısır Ordusunda teğmen olarak görev aldı. Bundan 3 yıl sonra El Fetih’i
(Filistin Kurtuluş Hareketi) kurdu. Örgüt kurulduktan 6 yıl sonra silahlı mücadeleye başladı.
Arafat’ın taktik becerisi sayesinde El Fetih kısa sürede Filistin’deki en güçlü gerilla grup haline
geldi.
 
1967’de Altı Gün savaşında Arafat İsrail’i ancak partizan savaşıyla yenebilecekleri kanaatine
vardı. Dokuz ay sonra Ürdün’deki Karameh köyünü İsrailli komando birliklerine karşı savunarak
İsrail’e karşı ilk ve göz dolduran başarısını kazandı. Bu başarı Filistin halkının kendine olan
güvenini yerine getirdi. Sadece kendine değil aynı zamanda Arafat’a olan güven de arttı.1969
yılına gelindiğinde ülkedeki bütün direniş örgütlerini bir araya toplayarak gücünü pekiştirdi. 
 
Silahlı eylemlerde bulunmasına rağmen Pan Arabizm ve radikal solcu gruplardan uzak durduğu
için ılımlı olarak nitelendirildi. 
 
Kendine has kıyafeti, keskin zekası ve halk üzerindeki tartışmasız otoritesiyle FKÖ’yü diğer
Arap devlet başkanlarının etkisinden kurtararak 1974 yılında Filistin ‘in tek ve yasal temsilcisi
olarak ilan etti.
 
1982 yılına gelindiğinde örgüt içi güç mücadeleleri baş göstermeye başladı. Bunu fırsat bilen
İsrail Lübnan’daki Arafat’ın üssünü ele geçirdi. Arafat bu yenilgiden sonra müzakerelere hazır
olduğunu bildirdi. İsrail Arafat’ın emrindeki savaşçıları farklı Arap devletlerine göndererek
Arafat’ı serbest bırakmayı kabul etti. Arafat’ın müzakere yapmasını örgüt içinde hoş
karşılamayan bazı radikal gruplar tarafından Trablus limanında kuşatıldı. 



İsrail Arafat’ın emrindeki savaşçıları farklı Arap devletlerine göndererek Arafat’ı serbest
bırakmayı kabul etti. Arafat’ın müzakere yapmasını örgüt içinde hoş karşılamayan bazı radikal
gruplar tarafından Trablus limanında kuşatıldı. Ancak ABD ve SSCB’nin ileride faydalanabilme
ihtimali olduğundan ötürü araya girerek ülkeyi terk edebilmesini organize ettiler. Bu yenilgiden
ve örgüt içi politikalardan dersler çıkaran Arafat düşüncelerinde değişiklikler yaparak Pan
Arabizm ve radikal düşüncelere ışık yakarak örgütü dağılmaktan kurtardı. 1987’de İsrail işgali
altındaki bölgelerde yaşayan Filistinliler ayaklandılar. Bu ayaklanmanın Arafat’la ilgisi
olmamasına rağmen olaylar istediği şekilde gelişti. 1969 yılından beri FKÖ’nün sözcülüğünü
yapan Arafat Filistin özgürlüğünün simgesi haline geldi. 1988’de Ürdün’ün Batı Ürdün’den
vazgeçmesi üzerine Filistin Devleti’nin bağımsızlığını ilan etti.
 
5 ay sonra yapılan seçimle devlet başkanı oldu.İsrail’in FKÖ’yü terörist statüsünden çıkarıp,
bütün Filistinlilerin sözcüsü olarak tanıması halinde Arafat buna karşılık olarak Yahudi
Devleti’nin var olma hakkını kabul etti.
 
1993 yılında Washington’da İsrail ve Filistin arasındaki ilk antlaşmayı imzaladı. Bu antlaşmaya
göre Gazze ve Eriha kentinin otonomisi sağlandı. İsrail’in verdiği sözü yerine getirmemesi
üzerine iç politikada zor duruma düşen Arafat radikal örgütler tarafından hedef haline geldi.
Bütün bu yaşananlara rağmen Filistin 1996 seçimlerini kazanarak Arafat’ın liderliği yasallaşmış
oldu. Hamas gibi daha radikal gruplar tarafından ılımlı politikaları yüzünden eleştiriler gittikçe
yükseldi ve ülkedeki gücünü giderek kaybetmeye başladı.
 
İsrail’e karşı verdiği savaşlarda da yenilgiye uğradıktan sonra Ramallah’tan çıkmasına izin
verilmedi ve İsrail ‘in gözetiminde vefat etti.Ölümünden yıllar sonra zehirlendiği iddiaları
ortaya atıldı.
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