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Japonya'da ortaya çıkıp tüm dünyayı kasıp kavuran PlayStation nedir?

PlayStation

Konsol dünyası, ilk PlayStation ile 3 Aralık 1994 yılında, Japonya’da tanıştı. PC
oyunculuğunun ağırlıkta olduğu bu yıllarda, Sony’nin bu büyük atağı ile oyunculuk adeta PC
oyunculuğu ve konsol oyunculuğu olmak üzere ikiye bölündü.

PlayStation (PS, PS1, PS one), Sony firmasının PlayStation adı verdiği oyun konsoludur. 1994
yılında piyasaya çıkan konsolun 2004 yılında üretimi durmuştur. Nintendo'nun Sony'ye verdiği
CDrom siparişini son anda geri çekmesiyle Sony ürettiği CDrom'u geliştirerek PlayStation'ı
tasarlamıştır. PlayStation'ın şuan 3 ev ve 3 adet mobil olmak üzere 6 farklı versiyonu
bulunmaktadır. Kendi Movie Card'ı haricinde; GameShark adlı kod makinesi bulnumaktadır,
içindeki kayıtlı kodlar ile beraber yüklenen oyunlar şifreyle oynanabilmektedir, ayrıca bu
eklentiyle CD, MP3 vb. çalınabilir.

Sony’nin Japonya çıkartmasından sonra, 9 Eylül 1995’te PlayStation Avrupa’da ve son olarak
da 29 Eylül 1995’te Amerika’da satışa sunuldu.PlayStation, çok başarılı bir oyun konsoluydu.
Fakat her konsol gibi onun da ömrü, yavaş yavaş dolmaya başlıyordu. Sony, 2000 yılının Mart
ayında PlayStation 2’yi, Japonya’da; hemen ardından da Amerika’da, 26 Ekim 2000 tarihinde
piyasaya sürdü. Gelişmiş donanımları ve yepyeni tasarımı ile PlayStation 2, konsol dünyasına
yepyeni bir soluk, yepyeni bir tarz getirdi.

PlayStation 2, 2005 yılının Aralık ayında, 100 milyonuncu kullanıcısına kavuştu. Artık konsol
piyasasının %90’ını Sony ve Sony’nin PlayStation 2’si oluşturuyordu. PlayStation 2, çok kaliteli
oyunlara sahipti.

PlayStation 3'ün kısaltması olan PS3, Sony tarafından geliştirilen ve ilk olarak 11 Kasım
2006'da piyasaya sürülen üçüncü oyun konsolu sistemidir. Resim, PlayStation 3 konsolu ve bir
kablosuz kontrol cihazının bir örneğini göstermektedir. PS3, Microsoft Xbox 360 ve Nintendo
Wii'ye karşı yarıştı ve 40 GB ila 320 GB sabit diskli modelleri vardı. PS4 olarak da adlandırılan
PlayStation 4, Sony'nin oyun konsolunun 15 Kasım 2013 tarihinde piyasaya sürülen en son
yinelemesidir.



Nintendo'nun Wii U ve Microsoft'un Xbox One ile
rekabet eder. Resim, PlayStation 4 konsolu ve
denetleyicisinin bir örneğidir. PS4 konsolu bir AMD
64-bit APU, 8 gigabayt GDDR5 bellek kullanır,
İnternete Wi-Fi veya Ethernet kablosu ile bağlanır ve
Blu-ray diskler kullanır. 

Mükemmel video ve ses kalitesi için bir HDMI
bağlantısı üzerinden bir TV'ye bağlanabilir. 

2019'da PlayStation 4'ün halefi olarak ilan edilen
oyunun 12 Kasım 2020'de Kuzey Amerika,
Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Singapur ve
Güney Kore'de ve 19 Kasım 2020'de dünyanın geri
kalanı için başlaması planlanıyor. 

Platform iki türde piyasaya sürülecek: Ultra HD Blu-
ray uyumlu optik disk sürücüsüne sahip bir temel
model ve bu sürücünün bulunmadığı bir Dijital Sürüm,
dijital indirme yoluyla oyun satın almayı tercih eden
tüketiciler için daha düşük maliyetli bir çeşit olarak
hizmet veriyor.

2020 Kasım ayı içerisinde de son olarak PlayStation 5
oyunseverlerin karşısına çıktı.



Elif ( ا ), Arap alfabesinin ilk harfi. İbranice muadili alef harfidir. Ebced hesabındaki değeri
1'dir. Kamerî harflerdendir.Elif harfi sadece sağdan bitişebilen bir harftir. Kendisine sol
taraftan bir harf bağlanamaz. Ayrıca Hemzenin bineği olan harflerdendir.Uzun okutucu
harflerden olup (diğerleri Vav ve Ye) kendinden önce gelen sessiz harfi kalın veya
inceliğine göre "a" ile "e" arasında bir sesle uzatır.

Elif harfi (harekeli iken Hemze) harekesine göre a ile e, ı ile i veya u ile ü arasında sesler
veren bir harftirArapçada A ve E için farklı harfler yoktur. Aslında bu sesler arasında fark
da bulunmaz. Bu nedenle her iki ses aslında Ä harfi ile karşılanır. 

Kalın sessiz harflere bitişik sesli harfler A'ya kayarken, ince sessiz harflere bitişik sesli
harfler E'ye doğru kayar. Ancak bu da kesin bir kural değildir. Ayrıca bu seslerin ince
biçimleri de kullanılır: (Â, Ê).

Sesin çıkış noktası yani mahreci gırtlak köküdür. Hemze, ses telleri kapanıp şiddetli
açılarak çıkarılan sert bir sestir. Yalın halde a ile e arasında bir ses vermektedir. Ağız
Türkçedeki e sesi çıkarılırken açıldığından biraz fazla açılırsa, bu ses doğru olarak
çıkarılmış olur. 

Elif harfi Kesra harekesi ile ı ile i arasında, Fetha ile a ile e arasında, Damme ile u ile ü
arasında bir ses verir. Elif harfi kelimenin kökünde varsa hemze ile yazılır. Uzun okutucu
olarak kullanıldığında bağlı bulunduğu harfi e sesinden a sesine doğru uzatarak okutur.

Arapça'daki Ayın (ع), gırtlaksı bir ses olup, kesinlikle sessiz bir harftir. Türkçede bu ses
yoktur. Bazı Avrupa dillerinde Ayın'a benzer sesler Ă ile gösterilir. Türkçede ise daha çok
Arapça'dan gelen sözcüklerde kesme işareti ile kullanılır. Örneğin: Măruf (Ma'ruf).
İran'da kullanılan Azericede Arapça kökenli kelimelerde sıklıkla rastlanır ve telaffuz
edilir. Elif harfi yaratıcımızı simgeler. Alfabetik konumu itibariyle soldan harf bağlanamaz
sağdan devam eder. 

Allahın bir olduğunun yegane işaretlerinden biridir. Yaratıcının ismi Elif harfi ile
başlamaktadır. Arapça yazıldığında her zaman dikeydir. 

Yeryüzünde Yaratıcıyı işaret etmektedir. Manası oldukça geniştir. Örneğin evvel, âhir,
ezel ve ebed sıfatlarının ilk harfidir ve evvel ile âhiri, ezel ile ebedi Ahadiyet çizgisinde
birleştiren sembol olarak bilinmektedir.

Mucizenin simgesi Elif nedir?

Elif



Selanik
Atatürk'ün doğduğu şehir Selanik nedir?

Selanik, Yunanistan'ın ikinci büyük şehr ve
Yunan Makedonya bölgesinin başşehridir.
Yunanistanda Ege denizinin meydana
getirdiği Selanik körfezinde bulunan bir
şehir. Türkiye'de Selanik olarak bilinir.
Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881'de doğduğu
şehirdir. 

Jöntürk hareketi de büyük ölçüde bu şehirde
gelişmiştir. 1912'de Balkan savaşları
sonunda şehir Yunanistan yönetimine
geçmiştir. 1924 nüfus mübadelesi sonunda
pek çok Anadolu'lu Rum göçmen bu şehre
yerleşmiştir.

Nüfusu 1,000,000 civarındadır ve coğrafi
koordinatları 40°38′ N 22°58′ E'dır. En
önemli turist ziyaret yerleri Beyaz Kule ve
Arkeoloji Müzesi'dir. Sahil şeridinin İzmir'i
andırdığı söylenir.Selanik 1997'de Avrupa
kültür başkenti seçilmiştir.

Kent M.Ö. 315 yılında Makedonya kralı Cassander tarafından bugünkü Thermi'de
kurulmuştur. XV. yüzyılın ilk yarısında, Murat II. zamanında kesin olarak Osmanlı ülkesine
katılmış, 1912 yılındaki Balkan Savaşına kadar bir Türk şehri kalmıştır. Bu tarihten sonra,
Yunanistanın önemli şehirlerinden biri olmuştur. Çeşitli tarihi yapılar, Türk mahalleleri ile,
uzun yıllar bir Türk şehri olmanın bütün özelliklerini taşıyan Balkan şehirlerinden biridir. 

Selanik, birçok Türk büyüklerinin olduğu gibi, Büyük Atatürkün de doğmuş olduğu bir
şehirdir.Selanik 1430 tarihinde padişah II. Murat'ın yönettiği bir Osmanlı ordusu tarafından
fethedildi. 15. yüzyıl boyunca kente Anadolu'dan getirilen çok sayıda Türk yerleşti.

1492 yılında Osmanlılar İspanya'dan kovulan Sefardi Yahudilere kapılarını açtıklarında
Selanik Yahudilerin yerleşmek için en fazla tercih ettikleri şehir oldu. Selanik 500 yıla yakın
bir süre boyunca bir Osmanlı şehri olarak kaldı. 

Çeşit çeşit Hristiyan, Yahudi ve Müslüman toplumların hep birlikte uyum içinde yaşadığı
önemli bir kültür ve ekonomi merkezi haline geldi.1800'lü yılların sonlarına doğru Selanik'te
90.000 Yahudi, 30.000 Yunan ve 10.000 Türk yaşamaktaydı.



17. yüzyılda Sabetay Sevi tarafında başlatılan Sabetayizm hareketi Selanik'teki Yahudiler
arasında çok rağbet buldu. Sabetay Sevi'yi izleyerek Müslüman olan Yahudiler Selanik'te
Osmanlı Devleti'nin yenileşme çabalarına büyük katkılarda bulundular.

Jöntürk hareketi büyük ölçüde Selanik'te gelişti. Osmanlı padişahı II. Abdülhamit tahttan
indirildikten sonra 1909 yılında Selanik'e sürgüne gönderildi. Fakat 3 yıl sonra Selanik
Yunanlıların eline geçince İstanbul'a geri gönderilmek zorunda kaldı.

1912'de Balkan Savaşları sonunda şehir Yunanistan yönetimine geçti. Osmanlı orduları, şehri
Yunan çetelerine savaşmadan, ancak şehirdeki Türklerin can güvenliğinin sağlanması
koşuluyla bıraktılar. 

Osmanlı Ordusu'nun Selanik'te bulunan kuvvetleri de silahlarını Yunan çetelerine teslim
ettiler. Ancak Yunan çeteleri şehri teslim aldıkları günün gecesi kentte yaşayan pekçok Türkü,
aralarında Osmanlı askerleri de bulunmak üzere katletmişlerdir. 

Şehrin simgesi olan Osmanlıların inşa ettiği Beyaz Kule sembolik bir vaftiz işleminden geçerek
beyaza boyandı. O günden beri Beyaz Kule adıyla anılan bu yapının beyaz boyaları zamanla
aşınıma uğradı ve eski rengini tekrar kazandı.

1917 yılında çıkan büyük bir yangın şehrin Türk bölgesini neredeyse tamamen yok etti. 1924
nüfus mübadelesi sonunda şehirde geride kalan bütün Türkler Türkiye'ye göç etmek zorunda
bırakıldı ve Anadolu'dan gelen Rum göçmenler giden Türklerin yerini aldı. 

Kısa bir süre içinde şehrin nüfus yapısı tamamen değişti. Yunanlılar Selanik'te azınlıktayken
kısa bir süre içinde ezici bir çoğunluk haline geldiler. Böylece Selanik'in Osmanlı-Türk
kültüründe oynadığı rol son bulmuş oldu. 

Atatürk 10. Yıl Nutku'nda "Keşke Selanik'i de misak-ı milli sınırları içerisine alabilseydik"
diyerek kentin Türkler için önemini vurgulamıştır.Kısa bir süre içinde camilerin minareleri
yıkıldı. Bazı cami ve sinagoglar kiliseye çevrildi.

Eski Osmanlı evleri bakımsızlıktan yok oldu. Kentin geçmişiyle bağlantısı kesilerek modern bir
Avrupa şehri haline getirildi.Selanik Akdeniz İklimine sahiptir. Şehrin kuzeyi Balkan iklimi
etkisi altında kaldığı için kışlar daha soğuk geçer.



Tutankamon

Mısır firavunu. Günümüze değin bozulmadan kalan mezarıyla tanınır.Doğum ve ölüm tarihleri
kesin olarak bilinmemektedir. Asıl adı Tutankaton’dur. 

Mezarında yapılan incelemelerden, Mısır Firavunu III.Amenofis’in başkraliçe Tiy’den olma
oğlu ve firavun Akenaten’in kardeşi olduğu sanılmaktadır. Mısır’da iki yüzyıl hüküm süren on
sekizinci hanedan (IÖ 1567-1320) döneminin on ikinci firavunudur. 

On yaşlarındayken Akenaten’in Nefertiti’den olma üçüncü kızı prenses Ankhsenamon ile
evlendi. Akenaten’in ardından tahta çıkan diğer kardeşi Semenkare ölünce, küçük yaşta
firavun oldu.Bu yüzden ülkeyi fiilen veziri ve firavun naibi Ay ve ordularının komutanı
Horembeh yönetti.

Onların vesayeti ve danışmanlığı altında sarayını bugünkü Kahire yakınlarındaki Teb kentine
taşıyarak burasını yeniden başkent yaptı. Tahta çıkışının dördüncü yılında adını Tutankamon
olarak değiştirdi. Böylece Amon tanrısı yeniden ön plana çıkarıldı, Teb tapınakları onarılarak
yeniden açıldı ve Amon rahipleri yeniden eski güçlerine kavuştular. Ancak bu arada Aton
tanrısına tapmak da yasak edilmedi ve Aton’a tapanlara herhangi bir baskı yapılmadı.

Hükümdarlığının dokuzuncu yılında, Mısırlılar, Hititler’e karşı eski dostları Mitanni Krallığı’na
yardım etmek amacıyla Suriye’ye girdiler. Hititler’in takviye güçler gönderdiği sırada
Tutankamon beklenmedik bir biçimde öldü. Mumyasında yapılan incelemeler, öldüğünde on
sekiz yaş civarında olduğunu göstermektedir. Arkasında hiçbir çocuk bırakmadığı için,
Tutankamon’un yerine, dul kalan eşiyle evlenen Ay geçti.

Mısır tarihinin en bilinen ismi Tutankamon kimdir?



Kısa süren yaşamında önemli bir etkinliği bulunmayan
Tutankamon, asıl ününü uzun yıllar boyunca bozulmamış ve
zarar görmeden kalmış olan mezarından almaktadır.
Mezarı, Howard Carter’ın uzun süren kazılarından sonra,
1922’de bulunmuştur. 

Tutankamon birkaç odalı olan bu mezarın bir odasında, iç
içe geçmiş üç tabutun içinde, mumyalanmış bir biçimde
yatmaktadır. Tabutların en içteki som altından, diğerleri
altın işlemeli tahtadan yapılmıştır. 

Tabutun başlık kısmında som altından yapılmış bir yüz
maskı bulunmaktadır. Mumyasının üzeri ve sargıların arası
sayısız mücevherler ve nazarlıklarla doludur. 

Tabut bir taş lahitin içine konulmuş, bu lahit de altın
işlemeli ve üzerinde yazı ve kabartmalar bulunan dört
sandıkla çevrelenmiştir. Mezarın diğer odalarında ise
heykeller, çeşitli giysiler, silahlar, iki tekerlekli bir savaş
arabası ve çeşitli eşyalar bulunmaktadır. Bu mezar,
içindekilerle birlikte bugün Kahire müzesinde
sergilenmektedir. Tutankhamon’un mezarı iki odadan ve
odalara inerken bir merdivenden oluşmaktadır. Mezarında
ki odalarda hayattayken kullandığı tahtı ve geri kalan bütün
eserleri konulmuştur. 

Tutankhamon’un laneti diyerek bilinen ve bazı örnekleri
bulunana bu olayların nedeni bilinmemektedir. Sadece
bilinen Firavun lahitinde hiyeroglif olarak bulunmuş olan
yazılardan birinde;

 ‘FİRAVUNUN MEZARINA HER KİM DOKUNURSA ÖLÜMÜN
KANATLARI ONU SARACAKTİR’ 

yazısıdır.



Bizi Takip Edin!
.



Kapalı Maraş
Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alıyor. Maraş veya
Varoşa adıyla bilinen yer aslında Gazimağusa şehrinde bulunan bir mahalledir. Yapılan anlaşmalar
sonrasında, bir dönem Kıbrıs'ın en ünlü bölgelerinden biri olan Kapalı Maraş'ın büyük bir kısmı
yerleşim ve iskana kapatılmıştı.

1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş
Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmış,
askeri bölge ilan edilmişti. O tarihten beri bölgeye Türk ve BM askeri dışında kimse giremiyor.
İçeride kullanımda olan sadece BM’ye ait bir bina ve Türk askerine ait bir orduevi var. Maraş,
1963-1974 yılları arasında en hareketli günlerini yaşadı. O dönem Maraş'ta 10 bin yataklı 45 otel
ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu.

Rum turizminin yüzde 58’i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 yönetim ofisi,
4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve
Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu. Maraş veya Varoşa, Gazimağusa
şehrinde bulunan mahalle. Kıbrıs'ın en ünlü bölgesiydi. Yapılan anlaşmalar sonrası büyük bir kısmı
yerleşim ve iskana kapatılmıştı. 2020 yılında sahil şeridi yeniden açıldı. 1974 öncesi Akdeniz'in en
ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, 13 Ağustos 1974'te (o gün son bulan) İkinci Kıbrıs
Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir. Türk uçaklarının şehri
bombalamasının ardından bölgenin tamamen Kıbrıslı Rumlardan oluşan nüfusu güneye kaçtı. Türk
ordusunun eline geçmesinin ardından Maraş, askerî yasak bölge ilan edildi.

1976-77 yıllarında Maraş bölgesinin kuzeyinde kalan bazı sınırlı bölgeler iskâna açılarak önce
güneyden göçmen olan Kıbrıslı Türkler, sonrasında da Türkiyeli göçmenler yerleştirildi. Maraş
bölgesi, 1974-1990 yılları arasında doğrudan Türk Silahlı Kuvvetlerinin parçası olan Kıbrıs Türk
Barış Kuvvetleri  Komutanlığı tarafından idare edildi ve 1981'de resmen birinci derece askerî yasak
bölge ilan edildi. 29 Temmuz 1990'da bölgenin kontrolü KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına 
 teslim edildi.

Annan Planı'na göre Kapalı Maraş, Rum tarafının denetimine bırakılacaktı. Ancak yapılan
referandumda Annan Planı, Kıbrıs Türklerince kabul edilmesine rağmen Kıbrıs Rumları tarafında
reddedilince bu durum gerçekleşmedi. 8 Ekim 2020 Perşembe günü, 1.5 km'lik Maraş kıyı şeridinin
ve denizinin KKTC halkının kullanımına açılacağı bildirildi.

Yıllardır hayalet şehir olan Kapalı Maraş nedir?



Dolmabahçe Sarayı’nın bulunduğu Beşiktaş sahil bölgesi, geçmişte Boğaziçi’nin koylarından
biri olarak gemicilik faaliyetlerine sahne olmuş bir alandır. Antik çağlardan itibaren gemilerin
sığındığı doğal liman olan bu koy, Bizans Dönemi’nde de yöneticilerin ilgisine mazhar olmuş ve
bu bölgede kraliyet sarayları inşa edilmiştir.

Osmanlı Dönemi’nde donanma gemilerinin demirlendikleri ve denizcilik törenlerinin yapıldığı
bir liman olarak işlev gören sahil bölgesi 16. yüzyılda doldurulmasıyla beraber “dolmabağçe”
adını almıştır. 

Resmi ikametgâh Topkapı Sarayı olmasına karşın “dolmabağçe” bölgesi de giderek tercih
edilen ziyaret yerlerinden biri olmuş, padişaha ve hanedana ait hasbahçe olarak kullanılmaya
başlanmıştır.

19. yüzyıla kadar bu hasbahçe üzerinde inşa edilen köşk ve kasırlar topluluğuna “Beşiktaş
Sahil Sarayı” adı verilmişti. 19. yüzyılda ise, çağın yenilenme ve modernleşme rüzgârının
etkisi Osmanlı’nın kültürüne, yönetimine yansıdığı kadar saraylarına da yansımaktaydı. Bu
yenileşme rüzgârının ortaya çıkardığı en görkemli eser ise bugün İstanbul’un en büyük üçüncü
saray yapısı olma ünvanına da sahip olan Dolmabahçe Sarayı’dır.Sultan Abdülmecid Dönemi,
Beşiktaş Sahil Sarayı yapılarının işlevsellik açısından eksik kaldığının hissedildiği bir dönemdir.

Dolmabahçe Sarayı
Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanlarını geçirdiği

Dolmabahçe Sarayı nedir?



Bu yapılar yıktırılarak yerine Dolmabahçe Sarayı’nın yaptırılmasına karar verilir. 13 Haziran
1843 yılında inşasına başlanan Dolmabahçe Sarayı, 7 Haziran 1856’da kullanıma açılmıştır.
110 bin metrekarelik bir alanda, Boğaz’a nazır muhteşem bir manzaranın hakimi konumda yer
almaktadır. Antik dönemlerde gemilerin demirlediği bir koy iken saltanatın gözde ikametgâhı
hâline gelen, Dolmabahçe, yüzyılların hafızasını ve Boğaziçi’nin sularının duru görkemini
taşıyor. 19. yüzyılda Topkapı Sarayı’ndan Dolmabahçe Sarayı’na geçiş radikal bir değişimdi. 

Saltanatın yönetim merkezi yer değiştiriyordu. Dolmabahçe Sarayı mimari plan anlamında da
yeniye doğru açılıyordu. Osmanlı Sarayı ve toplum için Dolmabahçe’nin anlamı bir saray yapısı
olmaktan fazlasını ifade ediyordu.

Sarayın bulunduğu bölge ilk çağlardan bu yana yerleşim yeri olarak kullanılan ve gerek bahçe
gerek köşk yapılarıyla, liman işleviyle sürekli dönüşmüş fakat üzerindeki ilgiyi asla
kaybetmemiş bir yerdi. Bizans Dönemi’nde Aya Mamas adı verilen bir sarayın kurulmuş olduğu
bölge konumu, işlevi ve doğal güzellikleriyle devletlerin ve hükümdarların odaklandığı
stratejik ve sevilen bir yer olmuştu.Bugünkü Dolmabahçe bölgesinin kıyıları, doldurulmaya
başlanır ve bölgeye dolma-bağçe denir.

Beşiktaş Sahil Sarayı yapıları, Dolmabahçe’nin bugün bulunduğu konumda kurulmaya
başlanır. 19. yüzyıla kadar eklemeler ve yenilemelerle genişler.Sultan Abdümecid ahşap yapılı
Beşiktaş Sarayı’nın yıkılmasına ve yerine Dolmabahçe Sarayı’nın inşa edilmesine karar verir.
Dolmabahçe Sarayı’nın inşası ek yapılarıyla beraber tamamlanır ve saray kullanıma açılır.
Osmanlı Devleti’nin yönetim merkezi Topkapı Sarayı’ndan Dolmabahçe Sarayı’na
taşınır.Dolmabahçe Sarayı’nın Muayede Salonu’nda parlamenter demokrasinin ilk adımı atılır
ve Meclis-I Mebusan toplanır. Saltanat kaldırılır. Bundan sonra Dolmabahçe Sarayı’nın
yalnızca Hilafet Sarayı olarak kullanılması kararlaştırılır.Hilafet kaldırılır. Artık Dolmabahçe
Sarayı, millete, kamuya ait bir saraydır.Mustafa Kemal Atatürk İstanbul’a gelir. Bu tarihten
1938’e kadar sık sık İstanbul’a gelmiş ve Dolmabahçe Sarayı’nda konaklamıştır.Süfera
Salonu’nda Mustafa Kemal Atatürk, milletvekilleri, basın mensupları ve geniş bir edebiyatçı
topluluğunun katılımıyla Alfabe Konferansı düzenlenir.

Dolmabahçe Sarayı’nın ev sahipliği yapacağı dil kurultaylarından ilki gerçekleşir.Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı’ndaki odasında
geçmişe ve geleceğe sonsuz anısını bırakarak hayata gözlerini yumar. Beşiktaş sahili ve yakın
çevresi Osmanlı Dönemi’nde aynı ilgiyi çekmeye devam etti. Saltanatın yönetim merkezi
olarak kullanılması 19. yüzyılı bulsa da bölgenin Osmanlı tarafından aktif olarak kullanımı
daha eskiye dayanmaktadır.

15. yüzyıl sonu 16. yüzyıl başından itibaren padişahlara ait köşk, bahçe ve saray yapıları inşa
edilmişti. Hatta İstanbul fethedilmesinden sonra Osmanlı Donanması için denize açılmadan
önce toplanılan son nokta bu kıyılardı. Kanuni Sultan Süleyman, Beşiktaş Bahçesi arkasındaki
tepede bir yazlık saray yaptırmıştı.Beşiktaş Sahil Sarayı’ndan Dolmabahçe’yeBölgede
Osmanlı’nın en eski yapısı II. Bayezid Dönemi’nde inşa edilmiştir. Bu köşk ile ilgili detaylı bilgi
bulunmasa da bölgeye gösterilen ilgi, katlanarak artmaya devam etmiş, 17. yüzyılda daha da
belirginleşmiştir.  Saraya bağlı yapıların bölgede yoğunluk kazanması Beşiktaş Hasbahçesi,
Beşiktaş Sahil Sarayı’nın ilk ve en önemli yapılarından Çinili Köşk’ün inşası saltanatın bölgeye
doğrudan odaklandığını da göstermektedir.



Bahçeleri ve köşk yapılarını, buralarda vakit geçirmeyi çok seven bir padişah olan I. Ahmed
Dönemi bölgeye olan ilginin ivme kazandığı dönemlerden biri olmuştu. I. Ahmed, Levent
Çiftliği’ne kadar uzanan körfez alanı düzenli olarak doldurtup burada padişaha ait bir
hasbahçe yaptırmıştı. Sahilin doldurulmasının ardından bölge dolma-bağçe olarak anılmaya
başlamıştı. Bu dönemde koyun doldurulmasıyla oluşan düzlük alanda kır eğlenceleri, evlilik
törenleri, cirit yarışmaları gibi etkinliklerin yapıldığından Evliya Çelebi’nin yazılarında, Naima
Tarihi’nde de bahsedilmektedir.

17. yüzyıldan 18. yüzyıl sonlarına kadar genişleyen ve dönüşen yapılara ev sahipliği yapan
Beşiktaş Sahil Sarayı, III. Selim Dönemi’ne girilirken saltanatın yönetim merkezi olan Topkapı
Sarayı’ndan sonra İstanbul’daki ikinci büyük saray hâline gelmiştir.

Beşiktaş Sahil Sarayı yapılar uzun süreli konaklamaya elverişli olmadığından III. Selim
bunların onarılmasını istemiştir. Ardından gelen II. Mahmut da Beşiktaş Sahil Sarayı’nda
sıkça vakit geçirmiş fakat resmî ikamet ve yönetim merkezi olarak Topkapı Sarayı’nı
kullanmıştır.

II. Mahmut’un ardından Sultan Abdülmecid Beşiktaş Sahil Sarayı’nda yeni düzenlemeler
yapılmasını, uzun konaklamaya ve çağın gereklerine uygun bir hâle getirilmesini istemişti.
Bunun için sarayı tamamen yıktırıp yerine yenisinin yapılması gerekiyordu.



13 Haziran 1843 yılında Dolmabahçe Sarayı’nın inşasına başlandı ve 1856’da Sultan
Abdülmecid Topkapı Sarayı’ndan kesin olarak ayrılarak Dolmabahçe Sarayı’na yerleşti.

Hâli hazırda değişim rüzgârlarının estiği 19. yüzyıla denk gelen Sultan Abdülmecit dönemi,
yönetimin Dolmabahçe Sarayı’na taşınmasının yanı sıra saray idaresinin, işlevlerin, kültürün
de değişmeye başladığı bir dönemeçtir. 

Protokol esasları, gelenekler ve hatta dekorasyondan giyim kuşama kültürel öğeler batı tarzı
ile harmanlanmaya, Avrupa saraylarıyla benzeşmeye başlamıştır. Avrupa’dan gelen
konukların da sıklaşması bu kültürel alışverişi kolaylaştırmış, hızlandırmıştır.

Sultan Abdülmecit’in Dolmabahçe Sarayı’na kesin olarak yerleşmesiyle beraber artık Osmanlı
Devleti’nin resmî ikamet ve yönetim merkezi burası olmuştu. 

Sultan Abdülmecit’in ardından Dolmabahçe’de Sultan Abdülaziz, Sultan V. Murad, Sultan II.
Abdülhamid, Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan VI. Mehmed Vahideddin olmak üzere 6
padişah ve son Halife Abdülmecid Efendi (1922-1924) yaşamıştır.

Dolmabahçe’de yaşayan son kişi ise, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı
Mustafa Kemal Atatürk’tür. Mustafa Kemal Atatürk, 1927-1938 yılları arasında
Dolmabahçe’de yaşamış, resmi çalışmalarını burada yürütmüştür.

10 Kasım 1938’de Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yummuştur. Ardından İsmet
İnönü Dolmabahçe’yi resmi çalışma makamı olarak kullanmaya devam etmiş, saray 1984’te
müze-saray olarak ziyarete açılmıştır.



Marcus Aurelius

Marcus Aurelius Antoninus Augustus, 161 - 180 yılları arası Roma İmparatoru. 96 - 180 yılları
arasında görev yapan Beş İyi İmparator'dan sonuncusudur ve aynı zamanda en önemli Stoacı
filozoflardan biri olarak kabul edilir.

Adını ilk olarak Asya'da yeniden güçlenmeye başlayan Pers İmparatorluğu'na karşı ve limes
Germanicus (Cermen sınırı) boyunca Cermen kabilelerle yaptığı savaşlar ve ardından Tuna
nehrini aşmasıyla duyurur. Doğuda, Avidius Cassius önderliğindeki bir isyanı bastırmıştır.

Asıl adı Marcus Annius Catilius Severus olup, evlenince Marcus Annius Verus adını aldı.
İmparator olunca kendisine Marcus Aurelius Antoninus adı verildi. Babasını ölümünün
ardından Aurelius, Dedesi Marcus Annius Verus tarafından evlat edinildi ve annesiyle birlikte
büyütüldü. 138 yılında dedesi yaklaşık 90 yaşında öldü.

136 yılında İmparator Hadrianus, halefinin kesin olarak Lucius Ceionius Commodus (yeni
adıyla L. Aelius Caesar) olduğunu ilan etti. Marcus çoktan Hadrianus'un dikkatini çekmişti
(Marcus'u verissimus ("en dürüst"), olarak adlandıran oydu).

Sonradan Commodus'un kızı Ceionia Fabia ile nişanlandı. Nişan, her nedense, Commodus'un
ölümünün ardından Marcus'un Antoninus'un kızına verdiği evlilik sözü ile bozuldu.

Antoninus yönetimi sırasında Marcus'un hayatı Hadrianus tarafından atanan ve döneminin
kültür hayatıyla oldukça ilgili olan öğretmeni Fronto ile olan yazışmalarından dolayı kesintisiz
olarak bilinmektedir. Bu mektuplara göre Marcus zeki, ciddi fikirli ve çalışkan bir genç portresi
çizer. Mektuplar aynı zamanda geleceğin imparatoru için felsefenin artan önemini gösterir.

Yunan ve Latin retorikleri üzerine bitmek bilmeyen alıştırmalar için sabırsızlığını ki sonra 
 Epiktetos'un  Diatribai ("Söylemler")'inin aşığı ve Stoa Okulu'nun önemli bir ahlakçı filozofu
olacaktır.

Roma İmparatoru Marcus Aurelius kimdir?



Marcus aynı zamanda Antoninus'un yanında 140, 145 ve 161 yıllarındaki konsüllüğünde,
kararlarda iş birliği yaparak artan toplumsal rollerde almaya başladı. 147'de Roma dışında
proconsular İmperium ve ardından da imparatorluktaki ana resmi güç Tribunicia Potestas
oldu. 145 yılında Marcus Antoninus'un kızı ve aynı zamanda yeğeni (Annia Galeria Faustina)
Genç Faustina ile evlendi.

Antoninus Pius'un (7 Mart 161) ölümü üzerine Lucius Verus'la birlikte ikili imparatorluk
koşullarını kabul etti. (Augusti). Teoride yasal olarak eşit olmalarına rağmen, Verus hem daha
genç hem de daha az tanınmış olması sebebiyle pratikte ikinci sıradaydı. Yönetiminin ilk
yıllarında Marcus, seleflerince çıkarılan birçok kanunda özellikle de sivil hukuktaki suistimal
ve kuraldışılığa karşı reform yaptı. Bizzat uygun ölçülerle, köleler, dullar ve azınlıkları
kategorize etti; kan ilişkisini yeniden tanımladı.

Ceza Hukukundaki farklı cezalandırmalardan kaynaklanan sınıf farkını honestiores ve
humiliores ("daha dürüstler" ve "daha alçak gönüllüler") olarak düzenledi. Marcus'un
yönetiminde, Hristiyanların durumu Trajan zamanında olduğu gibi değişmedi. Yasal olarak
cezalandırılabilmelerine rağmen (gerçekte) nadiren eziyet edilirdi. Örneğin 177'de Lyon'da bir
grup Hıristiyan idam edildi ancak eylem esasen yerel valinin inisiyatifi olarak nitelenebilir.

Marcus Aurelius zamanında, Han hanedanı kayıtları 166'da Roma'dan bir temsil heyetinin
Çin'in başkenti Luoyang'da Çin İmparatoru Huan'la görüştüğünü yazar. Kayıtlara göre,
Romalılar Antun tarafından gönderildiklerini belirttiler. Belirtilen tarihe göre bu Marcus
Aurelius Antoninus olabilir. Diğer taraftan, çağdaşı Roma kayıtları Çin'le irtibat için herhangi
bir girişimden söz etmez.

Marcus Aurelius 17 Mart 180 tarihinde halefi Commodus kendisine eşlik ederken
Vindobona'da (günümüzde Viyana)'da öldü. Hemen tanrılaştırıldı, külleri Roma'ya
gönderilerek Vizigotların şehri yağmaladığı 410 yılına kadar ayakta kalan Hadrianus
Mausoleum'una (günümüzde Sant'Angelo Kalesi) yerleştirildi. 

Germen ve Sarmatlara karşı mücadelesi anısına Roma'da Marcus Aurelius Sütunu dikildi.
Marcus Aurelius 166'da Ceasar ve 177'de yardımcı İmparator yaptığı Commodus'un halefi
olmasını -farkında olunmayan bir talihsizliğe rağmen- sağlamıştı. Bu karar, talihli Evlatlık
İmparatorlar dönemini sona erdirmişti ve Commodus sonradan tarihçiler tarafından, politika
ve askerlikle ilgisi olmayan, aşırı egoist ve sinirli birisi olarak çok eleştirilmiştir. Bu sebep
yüzünden Marcus Aurelius'un ölümü Pax Romana 'nın sonu olarak kabul edilir. Commodus'u
fazla aday olmadığı için ya da ölümünün ardından meydana gelebilecek olası bir iç savaş
korkusuyla seçmiştir.
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Yağmur Ormanları
Dünyaya yaşam alanı sağlayan Yağmur Ormanları nedir?

Yağmur ormanları, yıllık en az 1750-2000 mm yağışa dayalı, yüksek yağış miktarı ile
karakterize ormanlardır. Ekvator'dan itibaren kutuplara doğru 23° kuzey 27° güney enlemleri
arasında yer alan tropikal yağmur ormanları, bütün seneyi kapsayan daimi sıcaklık ve nemlilik
ile, devamlı surette büyüyen geniş yapraklı ağaçlar karakterize eder.

Yağmur ormanları, yüksek düzeyde yağış alan ormanlarla kaplı biyomlardır. Tropikal yağmur
ormanları olduğu gibi ılıman yağmur ormanları da vardır. Yağmur ormanlarının en önemli
özellikleri flora ve faunasındaki inanılmaz biyoçeşitlilik ve çok sayıda türü barındırmasıdır.

En büyük tropikal yağmur ormanları Amazon Basin`deki Amazon Yağmur ormanı, Nikaragua,
güney Yucatan Yarımadası, Orta Amerika`da Belize, Kamerun`dan Demokratik Kongo
Cumhuriyeti`ne kadar Afrika`nın ekvatoryal bölgelerinin büyük kesimi, Myanmar`dan
Endonezya ve Papua Yeni Gine`ye kadar güneydoğu Asya, Doğu Queensland, Avustralya ve
ABD`nin bazı bölgelerinde bulunmaktadır.

Tropiklerin dışında ılıman yağmur ormanları İngiliz Kolombiyası, güney Alaska, batı Oregon ve
Washington, batı Kafkas, Gürcistan`ın Ajaria bölgesi, Balkanların batısındaki bölgeler, Yeni
Zelanda, Tasmanya ve Avustralya`nın doğu bölgelerinde bulunur.



Yağmur ormanları atmosferdeki karbondioksit dengesini koruduğu için dünya ekolojik
sisteminde çok önemli bir yere sahiptirler. Dünya toprak yüzeyinin sadece% 6’sı yağmur
ormanıdır, ancak tüm hayvan ve bitki türlerinin yaklaşık yarısı orada yaşamaktadır. Düşen
yağmur damlasının yağmur ormanlarının kalın gölgeliklerinden zemine ilerlemesi on dakika
sürebilir. Avustralya’nın Daintree yağmur ormanlarında salak meyveleri olarak bilinen bir
ağaç yetişir. 

Güneydoğu Asya yağmur ormanlarından gelen gergedan hornbill kuşu, kafasında ekstra bir
gagaya benzeyen boynuzsu bir yapıya sahiptir. Yağmur ormanları yılda en az 250 cm yağmur
yağar. Güney Amerika’daki Amazon yağmur ormanı o kadar büyük ki, eğer bir ülke olsaydı,
dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesi olurdu. 

Latin Amerika ormanları, aramaları neredeyse 5 km ötede duyulabilecek olan kara
maymunlarına ev sahipliği yapıyor. Tropikal yağmur ormanlarında bulunan, kirli stinkhorn
mantarları, çürüyen yiyecekler gibi kokuyor. Yeni Gine’nin Korowai halkı yerden 45 metre
yükseklikte ağaç evlerinde yaşıyor. Modern ilaçların dörtte biri, yağmur ormanı bitkilerinden
gelir. Avusturalya’da bulunan bazı çiçek türlerinin yaklaşık yüzde sekseni, dünya da hiçbir
yerde bulunmamaktadır. Tazmanya’nın ılıman yağmur ormanlarında bulunan bazı çam
ağaçları 2.000 yıl yaşayabilmektedir.



Düşünen Adam ya da Düşünen Adam Heykeli, 1880 yılında alçıdan ve 1904 tarihinde
bronzdan Auguste Rodin tarafından Fransada yapılan heykeldir. Rodin Heykeli olarak ta
adlandırılan heykel, felsefik ve derinliği olan düşünceyi anlatan simgelerden bir tanesidir.

Üzerindeki son çalışmalar, 1906 tarihinde bitirilen heykel, 1922 yılından beri Paris'te Rodin
Müzesinde bulunmaktadır. Orijinal eser yaklaşık olarak 1,85 metre boyutlarında oturan bir
yandan da sağ eliyle çenesini destekleyen sol eli sol bacağının üstünde duran çıplak bir erkek
modelidir. 

Felsefik yaklaşımlardan dolayı oturan ve derin düşünce halinde görünen figürün aynı zamanda
ruhsal bir dinginlik içinde olduğu da kabul edilebilir. Heykelin yapılma fikri ise, bir komisyon
tarafından Paris'e yeni bir kapı tasvirinin yapılması isteğiyle doğmuştur.

Rodin modern Avrupa'nın fikir babalarından sayılan Dantenin İlahi Komedya adlı eserinde
betimlediği Cehennem, Araf ve Cennet bölümlerinden özellikle Cehennem tasvirlerinin
etkisinde kalarak ve onlardan ilham alarak çalışmalara başlamıştır.

İlk olarak ‘Cehennem Kapıları' tasvirini ön planda tutan Rodin bu aşamada önceleri çok çok
daha küçük ve farklı heykel figürleri yapmayı planlamıştır. Hayatının yaklaşık olarak 10 yılını
bu işe ayıran Rodin'in düşünceleri çeşitli aşamalardan geçmiş ve Düşünen Adam Heykeli'ni de
içeren ‘Cehennem Kapıları' adlı eseri ortaya çıkmıştır.

Rodin'in yaptığı heykelin çıplak olması Dante’nin eserinden ciddi anlamda bağımsızlık
göstermesi bazı tepkilere neden olsa bile heykeltıraşa oldukça ün kazandırmış bir yapıttır.
20'li yaşlarda eserler vermeye başlayan sanatçı Düşünen Adam Heykelinin ilk örneğini en
verimli dönemi olan 40’lı yaşlarda yapmıştır.

Düşünen Adam Heykeli
Sabancı Müzesi'nde de sergilenen Düşünen Adam Heykeli nedir?



Kendine özgü karakteriyle sanat hayatı boyunca ya çok sevilip benimsenen ya da nefret edilen
adam konumunda olan Rodin'in aynı zamanda yine çıplak olarak ortaya çıkardığı Victor Hugo
Heykeli ve insanlara üsten bakan göbekli bir Honore de Balzac Heykeli de bulunmaktadır.  Bu
iki heykelde Düşünen Adam Heykeli kadar tepki çekmiştir ve toplumu ikiye bölmüştür. Heykel
döküm yöntemiyle yapılmış ve 1906'da Pantheonun önüne yerleştirilmiştir. 

1916 yılında yaptığı tüm eserleri devletine bırakan Rodin 1917 yılında öldüğünde eskiden
kaldığı otel müze haline getirilmiş ve eserlerinin çoğu oraya toplanmıştır. Sanatçının
mezarının yanında da heykelin bir kopyası bulunmaktadır. 

Rodin daha çok izlenimsel hareket edip eserleri üzerinde düşünmeyi seçmiş ve belki de kendi
benliğinden de yansımalar taşıyan düşünen felsefik adam yorumuyla ortaya çıkardığı heykelle
dünya çapında bir ün kazanmıştır.

Onlarca farklı ülkede onlarca farklı yerde kopyası bulunan heykelin genel olarak tercih edildiği
mekânlar Japonya, Avusturalya, Vatikan, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere gibi
ülkelerde sanat müzeleri ya da üniversiteler olmuştur. Aynı zamanda Arjantin'de parlamento
binası önünde heykelin bir kopyası bulunmaktadır. Ülkemizdeyse heykel 1950li yıllarda ilginç
bir şekilde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesine dikilmiştir.

Yapımı konusunda oldukça ilginç bir hikâye olan heykel ödeneksizlikler yüzünden hastane
müdürünün isteğiyle o dönem hastanede yatan ve heykele yatkınlığı olan bir hasta tarafından
yapılmaya başlanmış bitim aşamasında hastanın yüksek bir miktar para talep etmesi sonucu
çeneyi destekleyen sağ el hariç yapılan kısmı aylarca bitirilmeyi beklemiştir. Sonrasında
hastaneye yatan ve heykeli bitirebilirse taburcu olma sözü verilen başka bir hasta tarafından
bitirilmiştir. Aynı zamanda o dönem neden Rodin'in bu heykelinin tercih edildiği sorusu
gündeme gelmiş ve hastane yönetimi aslında hastaların dışarıdakilere üzülüp onları
düşündüklerini ve bu yüzden böyle bir heykel seçildiğini dile getirmiştir.

Heykel, dünya üzerinde çok farklı ülkelerde çok farklı kültürlerin içinde olsa bile felsefik ve
özgür düşüncenin sembolü haline gelmişken ülkemizde zamanla Dante ve Rodin'i bile geride
bırakıp enteresan bir biçimde akıl hastalığının sembolü haline gelmiş tek örnektir. Aynı
zamanda eserin bir kopyası 2006 yılında İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi'nde sergilenmiştir.



Rumeli Hisarı'nın karşı komşusu Anadolu Hisarı nedir?

Anadolu Hisarı

Anadolu Hisarı 1395 yılında Yıldırım
Bayezid tarafından İstanbul Boğazının en
dar yerinde yaptırılmış surlardır. İstanbul
Boğazını ele geçirmek ve Rumeli
yakınlarında yapılabilecek bir savaşta
orduyu karşı kıyıya güvenli bir şekilde
geçirmek için yapılmıştır.

Dış taraftaki kale, sur durumundadır.
Doğu-batı çapı 65 m., kuzey-güney çapı
80 m. olup, surların kalınlığı 2-5 m.
arasındadır.Surların üzerinde mangallar
vardır. Hisarı korumak için surun üzerine
silindir şeklinde üç kule yapılmıştır.

Yıldırım Bayezid Hanın İstanbul Boğazının
en dar yerinde yaptırdığı ilk hisar. Göksu
deresi ile deniz arasında kireç ve şist
katmanlarından meydana gelen tepenin
üzerindedir.

Eski kaynaklarda “Güzelhisar,
Güzelcehisar, Yenihisar, Yenicehisar,
Akhisar” isimleriyle de zikredilmektedir.
Bizans’a Karadeniz yoluyla yardım
gelmesini önlemek maksadıyla inşa
edilmiştir.Anadolu Hisarı, asıl kale, iç kale
duvarları ve üç kuleden meydana gelir.

Asıl kale, dikdörtgen bir plan üzerine
yükselen bir kuledir. Kule, üzeri toprakla
örtülü yüksekçe bir kayanın üzerine
oturtulmuştur. Dört katlı olan bu kuleye
bugün güneybatıda bulunan bir kapıdan
girilmektedir.

İç kale duvarları ise 2-3 metre
kalınlığında asıl kaleyi kuzey-batı ve
kuzey-doğudan çevreler. Üzerinde dört
kule vardır. İç kale duvarının kapısı,
kuzeydoğudaki kulenin kuzeyindedir.
Stratejik bakımdan yeri ustalıkla seçilen
kapıyı, batıdan gelen düşmanın görmesi
imkansızdır.



Dış kale surları, çok kemerli ve çokgen bir surdur. İç kale surları ile güney-doğu ve kuzey-
batıdan birleşir; üzerindeki 3 kule ile korunur. Surların güneyindeki bazı kısımları bugün
yıkılmış haldedir. Kuleler ise, bedeninden mazgallar bulunan duvarlar üzerinde kuzeyde,
kuzey-batıda ve batıda, çevreye ve yollara hakim silindir biçiminde yapılardır.Anadolu
Hisarının Osmanlı tarihinde önemli bir yeri vardır. 

Yıldırım Bayezid Han, Ankara Savaşında mağlub olunca oğlu Süleyman Çelebi bir süre burada
saklanmıştır. Sultan İkinci Murad Han devrinde, Haçlı ve Macar ordusunu durdurmak üzere
yola çıkan ordunun Rumeli’ye geçmesinde bu hisardan faydalanılmıştır. Sultan İkinci Murad
Han Yalova yoluyla buraya gelmiş, Çandarlı Halil Paşa da, karşı kıyıdan top ateşiyle padişahı
korumuş, Papalık ve Venedik donanmasına rağmen rahatlıkla karşı kıyıya geçilmişti.

İstanbul’un fethinden önce Rumeli Hisarı inşa edilmeden bu kale tahkim edilmiş, böylece iki
hisar ile boğaz kontrol altında bulundurulmuştur. 1452’de Sultan İkinci Mehmed tarafından
yapılan değişiklikler, Anadolu Hisarının mukavemetini inanılmaz şekilde arttırmıştır. Böylece
daha önceleri müdafaa maksadıyla yapılan kale, boğazın transit nakliyatını men ettiği gibi,
taarruz vasıtası haline de gelmiştir. Kalede, hepsi Kocaeli sancağından olmak üzere 200 asker
vardı. Barut depoları, deniz kenarında bulunurdu.

İstanbul’un fethinden sonra şehre, Karadeniz’den gelecek saldırıları karşılamak üzere
kullanılmıştır. Karadeniz’in tamamen Osmanlı Devletinin hakimiyetine geçmesinden sonra (16.
asır) ehemmiyetini kaybetmiştir. Ancak on yedinci ve on sekizinci asırlarda Rus Kazaklarının
Boğaz’a kadar uzayan akınlarının karşılanmasında Anadolu Hisarından faydalanılmıştır. Daha
sonra ehemmiyetini iyice kaybetmiş, duvarına dayanmış ahşap evler ile hisar romantik bir hal
almıştır.

Anadolu Hisarı, yerleşme alanı olmaya Fatih Sultan Mehmed Han devrinde başlamıştır. Fatih
Sultan Mehmed buraya, sultan mahfilli bir cami yaptırmıştır. Hisar civarına önce askerler
yerleştirilmiş, daha sonra sivil halk da iskan edilmeye başlanmıştır. Kale, Boğaz'ın Anadolu
kıyısında İstanbul Boğazı ile Göksu Deresi arasında uzanan üçgen şekilli toprak parçası
üzerindedir. Şist ve kireç tabakaları halindeki toprak üzerine kurulmuştur. 

Dış kale duvarları tam deniz kenarında iken Göksu'nun getirdiği killi çamur halindeki
alüvyonlarla dolması yüzünden biraz içeride kalmıştır. Toprağın yükselmesiyle kalenin güney
batısında bir namazgah yapılmıştır. Rumeli Hisarı'ndan 1/6 kadar küçüktür. Anadolu Hisarı
dışkale, içkale ve asıl kale olmak üzere üç kısımdan meydana gelmiştir.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda
bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında eleman yetiştirmek Üzere 15
Kasım 1956 tarihinde "Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü" adıyla eğitime başlamıştır. 

Üniversitemizin "Kuruluş ve Hazırlıkları Hakkındaki 6887 Sayılı Kanun" 29 Ocak 1957
tarihinde yürürlüğe girmiştir. ODTÜ'nün özel statüsünü belirleyen ve tüzel kişiliğine
kavuşturan 7307 sayılı "Kuruluş Kanunu" ise 27 Mayıs 1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türk yüksek öğrenim sistemine birçok yenilik getiren ve çağdaş eğitimin öncüsü olan Orta
Doğu Teknik Üniversitesi ilk yıllarını Kızılay'da Müdafaa Caddesi'nde Emekli Sandığı'na ait
küçük bir bina ile TBMM arkasında bulunan barakalarda geçirdikten sonra, 1963 yılında
ülkemizin ilk yerleşkesi olan bugünkü yerine taşınmıştır. İlk olarak 1956 yılında Mimarlık
Bölümü öğretime açılmış, 1957 Şubat döneminde de Makina Mühendisliği Bölümü'nde
öğretime başlanmıştır.

1957-1958 öğretim yılı başında Mimarlık, Mühendislik ve İdari Bilimler Fakülteleri kurulmuş,
1959 yılında da Fen Edebiyat Fakültesi'nin kuruluşu tamamlanmıştır. Eğitim Fakültesi ise
1982 yılında öğretime başlamıştır.  Bugün, ODTÜ'de 41 lisans programının yürütüldüğü beş
fakülte bulunmaktadır.Üniversitemiz bünyesinde bulunan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler,
Enformatik, Uygulamalı Matematik ve Deniz Bilimleri Enstitülerinde ise 107 yüksek lisans ve
69 doktora  programı yürütülmektedir.

Bu enstitülerden Deniz Bilimleri Enstitüsü İçel-Erdemli'de çalışmalarını yürütmektedir.
ODTÜ'de öğretim dili İngilizcedir. Hazırlık sınıfı öğrencilerine İngilizce eğitimi Yabancı Diller
Yüksek Okulu tarafından verilmektedir.

Kurulduğu günden bu yana geçen süre içerisinde bilimsel düzeyi, kültürel ve düşünsel
boyuttaki ağırlığı ve nitelikli mezunları ile ülkemizin seçkin ve saygın kurumlarından biri haline
gelen üniversitemizde bugün yaklaşık, 791 öğretim üyesi (Prof., Doç., Yrd. Doç.), 225 öğretim
görevlisi, 1.273 araştırma görevlisi, 28.000'den fazla öğrenci bulunmaktadır. Toplam mezun
sayısı ise 120.000'in üzerindedir.

1954'te Pensilvanya Üniversitesi'nden Prof. Charles Abrams, Birleşmiş Milletler'in görevlisi
olarak Orta Doğu'daki konut sorunu ve üniversitelerin mimarlık ve şehir-bölge planlama
eğitimine ilişkin araştırma yapmak üzere Türkiye'ye gelir. İncelemelerini bir rapor halinde
BM'ye sunan Abrams, Türkiye'de mimarlık ve planlama eğitimi verecek bir teknoloji
enstitüsünün kurulmasını önerir. Bunun üzerine BM, Pensilvanya Üniversitesi'nden G. Holmes
Perkins'i, Türk mimarlarını ve şehir - bölge plancılarını yetiştirecek bir enstitünün kurulması
için görevlendirir. Böylelikle ODTÜ, 15 Kasım 1956 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir
enstitü olarak "Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü" adıyla 2 yabancı ve birkaç Türk
öğretim elemanı kadrosuyla İngilizce dilde eğitime başlar.

Ülkemizin en iyi üniversitelerinden biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi nedir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi



Birleşmiş Milletler kanalıyla gelen bu yabancı öğretim elemanlarından biri Mart 1959'a kadar
geçici direktörlüğü de üstlenen Thomas Godfrey, diğeri ise Marvin Sevely'dir. 

Kurulduğu hâliyle yönetim düzeni, MEB'e bağlı herhangi bir enstitünün yönetimden farklı bir
niteliğe sahip olan ODTÜ'de yönetimin en üst karar organı "Mütevelli Heyeti" olarak
adlandırılan ve başlangıçta 5 üyeden oluşan bir kuruldur.

İlk olarak Mimarlık ve Şehircilik alanında eğitime başlayan ODTÜ; 1956-1957 ders yılının
ikinci döneminde Makine Mühendisliği, 1957-1958 ders yılının başında İnşaat Mühendisliği ve
İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlı İş İdaresi, Kamu Yönetimi (Amme İdaresi) ve Endüstri
Yönetimi programlarında eğitim vermeye başlar.

Üniversite bu yıllarda Kızılay'da Emekli Sandığı'na ait küçük bir bina ile TBMM yakınlarında
bulunan barakaları derslik olarak kullanırken 29 Ocak 1957'de üniversitenin "Kuruluş ve
Hazırlıkları Hakkındaki 6887 Sayılı Kanun" çıkarılmış ve ardından esas kanun 27 Mayıs
1959'da 7307 Sayılı Kanun olarak TBMM'de onanır. Yasanın onanmasıyla birlikle enstitü,
tüzel kişiliğine kavuşarak "Orta Doğu Teknik Üniversitesi" olarak isim değiştirir.



İkinci Viyana kuşatmasından sonra Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya'nın katılmasıyla
kurulan ittifakın sürdüğü savaşlar sonunda Karlofça'da yapılan antlaşma. Zenta yenilgisinden
sonra Osmanlı devleti barış yapmaya taraftar göründü. Bu sırada Fransa ile anlaşmazlık içinde
bulunan Avusturya, Osmanlılar ile barış sağlamak istedi. Venedik hükümeti, Avusturya'nın
dileklerine boyun eğmek zorunda kaldı. 

Kutsal ittifakın diğer iki üyesi Lehistan ve Rusya ise, savaşı sürdürmek; buna karşılık Avrupa
meselelerinde önemli rol oynayan İngiltere ve Felemenk hükümetleri de Avrupa'da barışı kurmak
istiyorlardı. Amcazade Hüseyin Paşa Osmanlı hükümetinin barış isteğini Avusturya'ya bildirdi ve
Erdel'deki Osmanlı haklarının korunması, bazı kalelerin yıktırılması gerektiğini ileri sürdü. Bununla
birlikte Avusturyalıların Erdel üstündeki ısrarlarını kabul etmek zorunda kalan Hüseyin Paşa, diğer
şartları 27 Ocak 1698'de, Edirne'de bir protokola bağladı. 

23 Temmuz 1698'de, padişah II. Mustafa, Reisülküttap (hariciye vekili) Rama Mehmet Efendiye
başmurahhas ve A. Mavrakordato Beyi, büyükelçi ve ikinci murahhas olarak görevlendirildi. Uzun
görüşmelerden sonra Avusturya imparatoru I. Leopold’ın teklif ettiği buluşma yeri (Karlofça
kasabası) iki tarafça kabul edildi. 16 Kasım tarihleri arasında yapılan dört görüşme sonunda
Macaristan sınırı çizildi. Bosna sınırında Posut'dan Brot kalesine kadar Sava nehrinin sınır olması
kabul edildi. Bununla birlikte Brot (Brod), Dobay (Debej) Yesanofçer (Jasenowaç), Dupiçe
(Dubica), Kostayniçe (Kostajnica), Novi, Krüpa, Bihke kaleleri üstünde birçok münakaşa yapıldı.
Nihayet Kostaniçe'nin Avusturya'da kalmasına karşılık, diğerlerinin boşaltılması kararlaştırıldı.
Sınır meseleleri böylece çözümlendikten sonra, hukuki, ticari ve askeri bölümlere geçildi.

Jitva (jitwa) sözleşmesi, Osmanlılarca da kabul edildi ve bu antlaşmanın 25 yıl süre ile geçerli
olması kararlaştırıldı. Avusturya ile görüşmeler devam ederken diğer devletler ile de görüşmelerin
tamamlanmasına çalışılıyordu.

Karlofça Antlaşması
Osmanlı Devleti’nin ilk kez toprak kaybettiği antlaşma olan

Karlofça Antlaşması nedir?



Lehistan ile 22 Kasım'da başlayan görüşmeler sonunda 11

maddelik bir antlaşma yapıldı. Buna göre, Osmanlı

imparatorluğu Padolya'yı boşaltacak ve Ukrayna'da

kurduğu Kazak hatmanlığını ortadan kaldırarak bu

topraklardan çekilecekti. Ayrıca Cemeniec kalesini tahrip

edecek, Kırım akınlarının durduralacağı konusunda garanti

verecek, bunlara karşı Boğdan'da Lehlilerin işgali altında

bulunan Suçeva (Suczava), Roma (Romania), Nemçe

(Nijamtzo), Soroka (Soroca) ve Kampulek kalelerini geri

alacaktı. 

Karlofça Konferansı'nın en uzun süren görüşmeleri

Venediklilerle oldu. Ruzzini'nin Edirne mukavelenamesini

tanımak istememesi üzerine, 17 Kasım'da başlayan

görüşmeler uzadı. Sonunda Avusturya işe karıştı ve

antlaşma maddelere bağlandı.

Karlofça Antlaşması Osmanlı İmparatorluğu'nun batıda

büyük çapta toprak kaybettiği ilk antlaşmadır. Karlofça

Antlaşması'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu kaybettiği

toprakları geri alma siyaseti izlemeye başlamıştır. Ayrıca

duraklama dönemi biterken, gerileme dönemi başlamıştır.



1914 yılında doğmuş Türk şairdir. Hasan Hüsnü Bey'in oğludur. Pek çok eseri bulunan Fazıl
Hüsnü Dağlarca Türk Edebiyatı'nda önemli bir yer edinmeyi başarmıştır. Babası subay olduğu
için ilk ve orta öğrenimini Türkiye'nin değişik yerlerinde tamamladı. Kuleli Askeri Lisesi ve
Harp Okulu'nu bitirdi. Orduya katıldı.

15 yıl asker olarak hizmet yaptı, Doğu ve Orta Anadolu, Trakya'yı dolaştı. Önyüzbaşı
rütbesinde iken kendi isteğiyle ordudan ayrıldı.5- Aile, Ataç, Çağrı, Devrim, İnkılapçı Gençlik,
Kültür Haftası, Türkçe, Türk Dili, Türk Yurdu, Varlık, Vatan, Yeditepe, Yücel, Yenilik ve Yön
gibi dergi ve gazetelerde şiirlerini yayımladı.

1935'te piyade subayı göreviyle Doğu ve Orta Anadolu'nun, Trakya'nın pek çok yerini dolaştı.
Ordudaki hizmeti on beş yılı doldurunca, ön yüzbaşı rütbesiyle askerlikten 1950'de ayrıldı.
1952-1960 yılları arasında Çalışma Bakanlığı'nda iş müfettişi olarak İstanbul'da çalıştı.

Âsû adlı eseriyle Yeditepe Şiir Armağanı'nı kazandı (1955-56). Buradan ayrıldıktan sonra
İstanbul Aksaray'da "Kitap" kitabevini açtı ve yayıncılığa başladı. Ocak 1960-Temmuz 1964
yılları arasında dört yıl Türkçe isimli aylık dergiyi çıkardı.

İlk yazısı 1927'de Yeni Adana gazetesinde yayınlanan bir hikâyedir, İstanbul dergisinde
1933'te çıkan "Yavaşlayan Ömür" adlı şiiriyle adını duyurmaya başladı. Varlık, Kültür Haftası,
Yücel, Aile, İnkılâpçı Gençlik, Yeditepe ve Türk Dili dergilerinde şiirleri çıktı. Bugüne kadar
kendisine birçok ödül verilen şair 1967'de ABD'deki Milletlerarası Şiir Forumu tarafından "En
iyi Türk Şairi" seçilmişti. Babası süvari yarbayı olduğundan dolayı eğitimini askeri lisede
tamamlamıştır. Şiir ile genç yaşlarda tanıştı. Pek çok ünlü dergilerde şiir yazmaya başladı.

Fazıl Hüsnü Dağlarca
Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Fazıl Hüsnü Dağlarca kimdir?



Yazmış olduğu şiirler bu dergilerde yayınlanmıştır. Bir süre
askeri görevini farklı şehirlere giderek tamamladı. Piyade
subay olarak askerliğini yapmıştır. Türk silahlı kuvvetlerinde
yaklaşık 15 yıl hizmet yapmıştır. Daha sonra hizmetini
doldurunca 1950 yılında ordudan ayrılmıştır.

Askerlikten ayrıldıktan sonra çalışma bakanlığında müfettiş
olarak görev aldı. Bu esnada yazmış olduğu Asu adlı eser ile
şiir ödülü de kazanmıştır. Çalışma bakanlığı görevini yaklaşık
olarak 8 yıl sürdürdükten sonra 1960 yılında görevinden
ayrıldı.

İstanbul'a yerleşen Fazıl Hüsnü Dağlarca Aksaray'da bir
kitap evi açtı. Kitap evini açtıktan sonra dergi çıkarmaya
karar verdi. Türkçe adlı dergisini yayınladı ve aylık olarak bu
dergiyi yayınlamaya başladı.

Fazıl Hüsnü Dağlarca bir dönem Türk Dil Kurumu'nda da
yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Fazıl Hüsnü Dağlarca
yaşamı boyunca hem yurt içi hem yurt dışı olmak üzere
toplam 11 ödül kazanmıştır. Türk Edebiyatı'nın en başarılı
şairleri arasında gösterilmiştir. Fazıl Hüsnü Dağlarca 15 Ekim
2008 yılında İstanbul'da 94 yaşında vefat etmiştir.



Saint Benoît Latin Katolik Kilisesi, Türkiye'nin İstanbul kentinin Beyoğlu ilçesindeki Karaköy
semtinde bulunan bir Katolik kilisesi. Kilise İstanbul'da hala kullanımda olan en eski Katolik
kilisesidir.

II. Ferenc Rákóczi’nin ve maiyetindeki mültecilerin mezarı bir zamanlar bir Cizvit Manastırı
olan Saint Benoît’daydı. Benedictine tarikatı tarafından 1427’de kurulan kilise 1453’deki
fethin ardından da faaliyetine devam etmiştir. 

Kilise, 16. yüzyıl başlarından itibaren Fransa İstanbul Elçiliği mülkiyetine geçmiş olup,
1583’de Cizvit tarikatına bağlı din adamları tarafından devralınmış ve tarikatın dağıldığı tarih
olan 1773’e kadar Cizvit kontrolünde kalmıştır. Kilise daha sonra Lazari tarikatı tarafından
devam ettirilmiş ve Birinci Dünya savaşının sonrasında önce Fransız okulu, ardından da hem
Fransızca ve hem Türkçe ders verilen bir okul haline gelmiştir. Kilise şu an itibarıyla daimi
ibadet yapılan bir yer değildir. Ancak zaman zaman ayin yapılmaktadır. Ilona Zrínyi 1703’de,
Krisztina Bercsényi Csáky 1723’de ve II. Ferenc Rákóczi Erdel beyi de 1735’de buraya
defnedilmiştir. 

Cenazeler 1906’da Kassa’daki Saint Erzsébet kilisesine nakledilmiş olsa da mezar yerleri hala
bu kilisenin küçük dua evinde bulunmaktadır. Bina Fransa devletinin mülkiyetindedir. Binadaki
mezarlar daha önceden başvurularak binada Türkçe ve Fransızca eğitim vermeye devam eden
okulun Fransız müdürünün izniyle ziyaret edilebilmektedir.

Saint Benoit Kilisesi
Karaköy'de aynı isimli lisesinin bitişiğindeki Saint Benoit Kilisesi nedir?



Kolera Salgını
Bir zamanların salgın hastalığı Kolera Salgını nedir?

Kolera, Vibrio Cholerae bakterisinin neden
olduğu, ani başlangıçlı bol sulu ishalle
seyreden bir bağırsak enfeksiyonudur.Yetersiz
hijyen, su ve kanalizasyon sistemleri koleraya
zemin hazırlar. 

Kolera bakterisi genellikle dışkıyla kirlenmiş
sular veya besinlerle bulaşır. Salgın sırasında
içme sularına kanalizasyon sularının
karışmasıyla kolayca yayılır. Kişiden kişiye
doğrudan bulaşmaz, bu nedenle hasta kişiyle
geçici temas bulaş için risk oluşturmaz.

Kuluçka süresi kısadır (1-5 gün). Enfeksiyon
çoğunlukla hafif veya belirtisiz seyreder ama
bazen çok şiddetli de olabilir. 

Yaklaşık olarak 1/20 hastada (%5) bol sulu
ishal (pirinç suyu gibi), kusma, bacak
krampları, huzursuzluk ve sinirlilik, kalp
atışında hızlanma, kan basıncında düşme, cilt
elastikiyetinin kaybı, ani gelişen böbrek
yetmezliğiyle karakterize ağır tablo gelişir. Bu
hastalarda vücut sıvısının hızlı kaybı
dehidratasyon ve şokla sonuçlanır. Tedavi
edilmezse saatler içinde hasta
kaybedilir.Kolera, Ganj nehri'nin alçakta kalan
bölgelerine özgüdür.

Festival zamanlarında, nehri seyahat edenler
sık sık hastalığa yakalanırlar ve Hindistan'ın
diğer bölgelerine dönmeleriyle hastalığın
yayılmasına neden olurlar. İlk kolera salgını da
Jessore kasabasında benzer şekilde başladı.
Bazı epidemiyologlar ve tıbbi tarihçiler,
salgının bir Hindu festivali olan Kumb Mela
aracılığıyla küresel olarak yayıldığını öne
sürmüştür. Daha önceki salgınlar Bihar'ın
Purnia şehrinde yaşanmıştır, ancak uzmanlar
bu salgınların bir biriyle alakası olmadığını
düşünmektedir. 

1817 yılında, kolera Ganj deltasının etrafına
yayılmaya başladı. 1817 yılının eylül ayında,
hastalık Bengal Körfezi'nden geçerek
Kalküta'ya vardı ve hızla kıtanın geri kalanına
yayıldı. 1818 yılına gelindiğinde, hastalık batı
sahillerindeki Bombay'da ortaya çıktı.

Mart 1820'de hastalık Tayland'da tespit edildi,
Mayıs 1820'de hastalık Bangkok ve Manila'ya
kadar yayıldı, 1821'nin ilkbaharında hastalık
Java, Umman, ve Çin'deki Anhai şehrine ulaştı;
1822 yılında Japonya'da, Basra Körfezi'ndeki
Bağdat'ta, Suriye'de ve Güney Kafkasya'da
görüldü; 1823 yılında kolera Astrahan,
Zanzibar, ve Mauritius'a ulaştı.1824 yılında,
salgın hastalık sona erdi.



Bazı araştırmacılar, 1823-24 yılındaki soğuk kışın su kaynaklarındaki bakterileri öldürdüğünü
savunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki en büyük kolera salgını 1912-1913 Balkan
Savaşları sırasında yaşanmıştır, ordu personeli ve muhacirler arasında ciddi zayiata sebep
olmuştur. Ölüm riski çok yüksek olan ve bugün hâlâ binlerce insanın ölümüne yol açan
koleranın tedavisi aslında fazlasıyla basittir. "Oral rehidrasyon tedavisi" (ağızdan sıvı
tedavisi) olarak da adlandırılan tedavi ile kolera hastaları kısa sürede sağlıklarına
kavuşabilirler. Bu tedavide, kaybedilen su ve elektrolit (sodyum, potasyum, klor, bikarbonat)
kaybını yerine koyabilmek ve normal beslenemeyen hastaya enerji sağlayabilmek amacıyla,
hastaya vücudun normal sıvı-elektrolit dengesine eşdeğer (izotonik) bir tür tuz ve glikoz
karışımı içirilir. 

Herhangi bir şey içemeyecek durumda olan daha ağır hastalara (toplam hastaların yaklaşık
%10-20'si) ise karışım damardan verilir. Durumu çok ağır ve acil olan hastalara ise tetrasiklin
ve tetrasiklin benzeri antibiyotiklerle antibakteriyel tedavi uygulanır.

Her ne kadar bazı ülkelerde kolera aşıları mevcut olsa ve uygulansa da (Dukoral, Mutacol vs.),
bu aşıların hastalığa karşı güçlü bir bağışıklık geliştirdikleri söylenemez. Geçmişteki kolera
aşılarından daha iyi bir bağışıklığa neden olsalar ve daha az yan etki barındırsalar da, bu
aşılar hâlâ ideal seviyeye ulaşamamıştır ve bu yüzden de birçok ülkede kullanılmamaktadır.
İdeal bir kolera aşısı için yapılan araştırmalar hâlâ devam etmektedir.



Üzerine kazınarak kaydedilmiş ses izleri bulunan plağı döndürürken iğnesi ile okuyup duyulur
ses haline getiren elektrikli aygıttır. Ya da Pikap plaklar üzerine kaydedilmiş ses sinyallerini
okumaya yarayan kaynak cihazdır. Şasi, kol, tabla, motor ve MM (Moving Magnet) iğne, MC
(Moving Coil) iğne ana parçalarıdır.

Plak üzerine üretim aşamasında aktarılmış olan, göz ile görülemeyecek kadar ufak girinti
çıkıntılar okunarak ses sinyali üretilmektedir. Pikap, bir ses sistemi, bir ses kaynağıdır. Eğer
müzik dinlerken kaynağınız bir pikap ise klasik anlamda bir plak çalar ile karşı karşıya
olduğunuzu belirtelim. 

Pikap, plaklar üzerinde kaydedilen müzikleri çalar. Ülkemizde genellikle 1970’li yıllarda en zirve
noktasına ulaşmış olan pikaplar, dijital teknolojinin gelişmesiyle bir kenara atıldılarsa bile, artık
yeni nesil nostaljik olana bir geri dönüş eğilimi gösteriyor. Ancak artık, plaklar daha teknolojik,
pikaplar da öyle. Bir pikap, pikap iğneleri, kol, şasi, tabla ve motordan oluşur.

Genel anlamda ses olarak belli frekanslarda hava da yayılabilecek düz bir düzlemdeki "çizikleri"
bir iğne yardımıyla iletkene taşıyıp oradanda bir verici ile sese dönüştüren cihazlardır.

Bir misina ve bir kağıt bardak ile pikap prototipi yapabilirsiniz.

Pikap
Klasik "ses dinleme aygıtı" pikap nedir?



PCR testi yani (Polymerase Chain Reaction) Covid-19 öncesi tıbbi ve biyolojik araştırmalarda
uygulanan, farklı hastalıklar için de kullanılan Polimeraz Zincir Reaksiyonu testidir.
Koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini gösterdiği gibi; koronavirüs ile mücadele
sürecinde kişinin vücudundaki virüsün varlığını ve vücudun enfeksiyona nasıl yanıt verdiğini
gösterebiliyor.

Semptom göstermeyen, virüsle ilgili belirtileri yaşamayan Covid-19 taşıyıcılarının
belirlenmesinde aktif rol oynuyor.PCR testi bir tanı testi olarak ifade edilebilir. Koronavirüs
kapsamında ise virüse ait RNA’yı göstermektedir.

Yani PCR test koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir
testtir. Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit
edebilmektedir.

PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca
vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir. 

PCR testi COVID-19 için bugün bilinen en güvenilir tanı testidir. Hızlı tanı testleri, koronavirüs
açısından hızlı bir şekilde sonuç verse de PCR testine göre daha az duyarlıdır.

PCR Testi
Covid-19 tanısında büyük önem taşıyan PCR testi nedir?



Bu nedenle özellikle koronavirüs belirtisi gösteren kişilerin
hızlı tanı testleri negatif olsa bile, PCR testi ile teyit alınması
gerekir. Buna rağmen PCR testi, COVID-19 hastalığında kesin
tanı yöntemi değildir.

Dolayısıyla sonucunuzun negatif çıkması hastalığı
taşımadığınız anlamına gelmeyebilir. COVID-19 belirtileri
taşıdığınızı düşünüyorsanız bir sağlık kuruluşuna
başvurmalısınız.

COVID-19 PCR Testi - Ev Kiti yurt dışına çıkış işlemleri için
geçerli bir uygulama değildir. PCR test sonucunun yurt dışı
seyahatlerde geçerli olabilmesi için hastanede görevli bir
sağlık çalışanı tarafından kimlik doğrulaması yapılarak
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Özetle PCR yöntemi; vücut sürüntü yöntemleri ile yani üst
solunum yolu salgılarıyla çalışılan (burun sürüntüsü, boğaz
sürüntüsü gibi) veya akciğerde bir belirti varsa balgam ile
çalışılan veya kişi entübe ise direkt solum yolu içerisinden
alınan sekresyon ile çalışılan ve virüsün varlığını ortaya koyan
bir antijen testidir.



Voltaire

François-Marie Arouet'in takma adı olan Voltaire 21 Kasım 1694'te Paris, Fransa'da doğdu ve
30 Mayıs 1778, Paris'te öldü. Tüm Fransız yazarların en büyüklerinden biri. Eserlerinin
sadece birkaçı hala okunmasına rağmen, dünya çapında tiranlığa, bağnazlığa ve zulme karşı
cesur bir savaşçı olarak tanınmaya devam ediyor.

Voltaire’in çalışması, eleştirel kapasitesi, zekası ve hicviyle, tüm milletlerden insanların yanıt
vermeye devam ettiği bir ilerleme idealini şiddetle yayıyor. Uzun yaşamı klasisizmin son
yıllarına ve devrimci dönemin arifesine kadar uzanıyordu ve bu geçiş çağında eserleri ve
faaliyetleri Avrupa medeniyetinin yönünü etkiledi.

“Voltaire”, Fransız yazar-filozof François-Marie Arouet'in 18. yüzyılda bir dizi kitap ve broşür
yayınladığı takma isimdir. Aydınlanma olarak bilinen Avrupa entelektüel hareketinde kilit bir
figürdü.

Voltaire, çalışmalarının eleştirel doğası nedeniyle küçük bir kısmı olmaksızın, zamanında
oldukça tartışmalıydı. Kitapları ve broşürleri, kilise otoritesine ve ruhban gücüne yönelik çok
sayıda saldırı içeriyordu.

Fransız siyasi kurumlarını da eleştirdiler ve birçoğu ayrıntılı sivil özgürlük savunmalarını
birleştirdi. Voltaire’in fikirleri nihayetinde Fransız ve Amerikan devrimlerinde ifade buldu.
Voltaire, çok yönlü ve üretken bir yazardı. Yaşamı boyunca kitaplar, oyunlar, şiirler ve
polemikler dahil çok sayıda eser yayınladı. En ünlü eserleri arasında hayali Lettres felsefeleri
(1734) ve hiciv romanı Candide (1759) vardı.

Özgürlük ve eşitliğin en cesur kalemlerinden Voltaire kimdir?



İlki İngiliz hükümeti ve toplumu üzerine bir dizi
makale, düşünce tarihinde bir dönüm noktasıydı.
Bugün Fransız edebiyatının en büyük anıtlarından biri
olarak kabul ediliyor. Voltaire’ın Candide'ı da benzer
şekilde övülüyor.

Voltaire, her şeyden önce aklın etkinliğine
inanıyordu. Sosyal ilerlemenin akıl yoluyla elde
edilebileceğine ve hiçbir otoritenin - dini, politik ya
da başka - akla meydan okumaya karşı bağışık
olmaması gerektiğine inanıyordu.

Çalışmalarında hoşgörünün, özellikle dini hoşgörünün
önemini vurguladı. Lettres felsefelerinde Voltaire,
dini hoşgörünün etkilerini ve faydalarını tartıştı.

Voltaire, döneminin söylemine hakim oldu.
Yazılarında, neredeyse hiç bir konuyu dokunmadan
bırakmadı. Voltaire, metafizik ve siyaset kadar farklı
konularda yazılar yazdı ve neredeyse siyaset teorisi
kitapları kadar tarih kitapları hazırladı.

Özgürlük, ilerleme ve eşitlik konuları Voltaire’in
birçok kitap ve broşüründe uzun ve derinlemesine
tartışılıyor. Kısacası, Voltaire 18. yüzyılda Avrupa
düşüncesinin yönünü büyük ölçüde etkiledi. 1778'de
ölmesine rağmen, genellikle 1789 Devrimi'nin mimarı
olarak anılır.



Sakıp Sabancı Müzesi

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul'da Boğaziçi'nin en eski yerleşimlerinden
Emirgan'da yer almaktadır. Müzenin ana binası olan villa, 1925 yılında Mısır Hidiv ailesinden
Prens Mehmed Ali Hasan tarafından İtalyan mimar Edoardo De Nari'ye yaptırılmış ve Hıdiv
ailesinin değişik mensupları tarafından uzun yıllar yazlık konut olarak kullanılmıştır. 

1951 yılında Adanalı sanayici Hacı Ömer Sabancı tarafından Hidiv ailesinden satın alınan
köşk, aynı yıl satın alınarak önüne yerleştirilen Fransız heykeltıraş Louis Doumas'ın 1864
yapımı at heykelinden ötürü "Atlı Köşk" olarak anılmaya başlanmıştır. Atlı Köşk'ün arazisi
içindeki ikinci at heykeli ise, 1204 yılında 4. Haçlı Seferi sırasında Haçlı kuvvetlerince
yağmalanan İstanbul Sultanahmet meydanından alınarak, Venedik San Marco kilisesi önüne
yerleştirilen 4 attan birisinin dökümüdür. 

1966 yılında Hacı Ömer Sabancı'nın vefatından sonra aile büyüğü olan Sakıp Sabancı
tarafından sürekli konut olarak kullanılmaya başlanan Atlı Köşk, uzun yıllar Sakıp Sabancı'nın
zengin hat ve resim koleksiyonunu barındırmış, 1998 yılında da Sabancı ailesi tarafından
içindeki koleksiyon ve eşyalar ile müzeye dönüştürülmek üzere Sabancı Üniversitesi'ne
bağışlanmıştır. Modern bir galerinin eklenmesiyle 2002 yılında ziyarete açılan Müze'nin
sergileme alanları 2005 yılındaki düzenleme ile genişletilerek, teknik düzeyde uluslararası
standartlara kavuşmuştur. 

Bugün Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi zengin koleksiyonu, kabul ettiği kapsamlı
uluslararası geçici sergileri, konservasyon birimleri, örnek eğitim programları, yapılan çeşitli
konser, konferans ve seminerleriyle çok yönlü bir Müzecilik ortamı sunmaktadır. Atlı Köşk’ün
üst katında sergilenen ve Osmanlı hat sanatının önemli eserlerinden oluşan Osmanlı Hat
Koleksiyonunda nadir el yazması Kuran-ı Kerimler de yer almaktadır. Ayrıca kıtalar,
murakkaalar, levhalar, hilyeler, ferman, berat ve menşurlar ile hattat aletlerinin yer aldığı
koleksiyondan seçilen 96 eser, 2008 yılında İspanya'nın Madrid kentindeki Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando'da sergilendi.

Koleksiyon 4 Nisan-15 Haziran 2008 tarihleri arasında, Sevilla’da, Real Alcázar Sarayı'nda
sergileniyor.Müzenin resim koleksiyonunda ise erken dönem Türk resminin örnekleri ile
Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde İstanbul’da çalışmış Fausto Zonaro ve Ivan
Ayvazovski gibi yabancı sanatçıların eserlerinden oluşmaktadır. Koleksiyonda eserleri
bulunan yerel sanatçılar arasında Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmed Paşa, Süleyman Seyyid,
Fikret Mualla ve İbrahim Çallı gibi isimler bulunmaktadır.

Sabancı Ailesinin köşkte yaşadığı dönemde kullandığı Atlı Köşk’ün giriş katındaki üç oda, 18-
19. yüzyıl dekoratif sanat eserleri ve mobilyaları barındırmaktadır. Müze bahçesinde ise
Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden arkeolojik ve taş eserler sergilenmektedir.

Emirgan'da bulunan Sakıp Sabancı Müzesi nedir?



Alice Harikalar Diyarında
Sendromu

Alice harikalar diyarında sendromu (AIWS); alan, zaman ve beden imgesinde bozukluk ile
karakterize bir durumdur. Bu sendroma sahip olan birey, vücudunun tamamı veya bir kısmının
ya da çevresindeki nesnelerin şekil ve büyüklük bakımından değiştiği hissine sahiptir. 

AIWS hastalarından çoğunun ailelerinde migrene bağlı baş ağrısı öyküsü vardır ya da
kendileri migren hastasıdır. Alice Harikalar Diyarında Sendromu, en sık olarak vücut imajının
değiştiği bir dizi semptomdan oluşur. Belirtiler, vücut parçalarının veya dış cisimlerin
boyutlarının yanlış algılanması sonucu ortaya çıkar ve en sık olarak geceleri görülür. Altta
yatan bir nedene bağlı olmayan AIWS'nin kanıtlanmış ve etkili bir tedavisi yoktur.

Tedavi planı sıklıkla migren diyeti ve migrenden korunmaya yönelik diğer uygulamalardan
oluşur. Rahatsızlık genellikle geçici olsa da kronik vakalar da mevcuttur. Bazı bireylerde
görülen algıdaki bu olağandışı değişikliklere neyin sebep olduğu henüz tam olarak
aydınlatılamamıştır.

Sendrom, beynin duyusal bilgileri işleyen kısımlarındaki değişikliklerin bir sonucudur. Yapılan
çalışmalardan yola çıkan bazı uzmanlar, ataklar sırasında beyinde oluşan olağandışı
elektriksel aktivitenin, beyin ortamını işleyen ve görsel algıyı deneyimleyen beyin bölgelerine
anormal kan akışına neden olduğunu tahmin etmektedir. Bazı araştırmacılar, AIWS'nin bir tür
migren aurası olabileceğini tahmin ederken, diğerleri migrenin bir alt tipi olduğuna inanır.

Auralar, bazı kişilerin migren baş ağrılarından önce ya da ağrı ile birlikte yaşadıkları görsel ve
duyusal problemlere verilen isimdir. Yanıp sönen ışıklar, parıldayan noktalar, kulak çınlaması,
ellerde karıncalanma gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

Sevimli ama bir o kadar psikolojik olarak incelemelere tabii tutulan
Alice'in, Alice Harikalar Diyarında Sendromu nedir?



AIWS genellikle migren atağından hemen önce, atak sırasında veya sonrasında gerçekleşir.
Alice Harikalar Diyarında Sendromu belirtileri, genellikle kişi küçük bir çocukken başlar ve
sadece atakların olduğu dönemlerde ortaya çıkar.

Semptomlar, hastadan hastaya ve hatta aynı hastada ataklar arasında bile değişiklik
gösterebilir. Tipik bir atak birkaç dakika gibi kısa bir sürede sonlanırken bazen bu süre yarım
saate kadar uzayabilir.

Hastalıkla ilişkili belirtiler arasında şunlar sayılabilir:Boyut algısında bozulma: Kişi kendi
vücut kısımları veya etrafındaki nesneleri gerçekte olduğundan daha büyük ya da daha küçük
görebilir.

Nesnelerin, insanların veya hayvanların gerçek hayatta olduğundan daha büyük görülmesine
tıp literatüründe makropsi denir. Tam tersi şekilde küçük görülmesine ise mikropsi ya da
lilliputyen halüsinasyonu adı verilir.  Lilliputian, Jonathan Swift'in başyapıtı Gulliver'in
Gezileri'nde Lilliput adasında (kurgusal olarak) yaşayan "küçük insanları" ifade eden bir
terimdir.Mesafe algısında bozulma: Kişi çevresindeki nesneleri gerçekte olduğundan daha
yakın veya daha uzakta hissedebilir.

Nesnelerin olduğundan daha yakında hissedilmesine pelopsi, uzakta hissedilmesine ise telopsi
denir.Zaman algısında bozulma: AIWS'li bazı insanlar zaman duygusunu kaybeder. Zamanın
gerçekte olduğundan daha hızlı veya daha yavaş aktığı hissine kapılabilir.

Ses algısında bozulma: Her ses, hatta tipik olarak alçak sesler, yüksek ve rahatsız edici olarak
algılanır. Kol ve bacaklarda kontrol kaybı ve koordinasyon bozukluğu: Bu belirtide kişi,
kaslarının istemsiz bir şekilde hareket ettiğini hisseder. Aynı şekilde uzuvlarının uyum içinde
çalışması konusunda problem yaşayabilir ve olağan şekilde hareket etmekte zorluk
çekebilir.Düz çizgileri dalgalı görebilir.Renkleri ekstra parlak olarak algılar.Hareketsiz olan
nesneleri hareket ediyor gibi görebilir.



Üç boyutlu nesneleri iki boyutlu olarak algılayabilir.Cisimlerin renkleri değişiyor ve nesneler
eğilip bükülüyor gibi görebilir.Sert nesneler yumuşak olarak hissedilebilir. Kişilerin yüzlerini
garip ve bozuk şekilde görebilir. 

Altta yatan bir nedene bağlı olmayan izole AIWS'de belirtiler kafa karıştırıcı olsa da, zararlı
ya da daha ciddi bir sorunun işareti değildir.AWS'nin teşhisine yardımcı olabilecek herhangi
bir test yoktur. Doktor, şikâyetlerin diğer olası nedenlerini ekarte ederek tanı koyabilir.
Bunun için çeşitli testler ve görüntüleme yöntemlerinin yapılması gerekebilir. Bu amaçla
yapılan uygulamalar şu şekilde sıralanabilir: Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): MRG ile
beyin de dahil olmak üzere organ ve dokuların oldukça ayrıntılı görüntüleri elde edilebilir. 

MRG beyin tümörü ya da hasarını gösterebilir. Elektroensefalografi (EEG): EEG ile beynin
elektriksel aktivitesi ölçülür. Epilepsi teşhisinde oldukça önemli bir testtir.

Kan testleri: Kan testleri ile EBV gibi AWS semptomlarına neden olabilecek virüsler veya
enfeksiyonlar teşhis edilebilir.AIWS tedavisi için öncelikle altta yatan beyin tümörü, epilepsi,
inme gibi hastalıkların dışlanması gerekir. 

Belirtilere yol açan herhangi bir neden saptanamazsa tedavi için yapılabilecek en iyi şey
dinlenmek ve belirtilerin geçmesini beklemektir. Ayrıca hastanın semptomların zararlı
olmadığı konusunda kendisine telkinde bulunması rahatlaması için faydalı olur. 

Migreni önlemeye yönelik diyetler ve diğer uygulamalar ataklardan korunmada yardımcı
olabilir. Aynı şekilde, öpücük hastalığı gibi enfeksiyonları tedavi etmek semptomları
durdurmaya yardımcı olabilir.

Strese bağlı oluştuğu düşünülen vakalarda meditasyon, yoga, spor gibi rahatlama yöntemleri
belirtileri azaltmada etkili olabilir. Şikâyetleri tetikleyebilecek ilaçların kesilmesi ya da
değiştirilmesi de tedavinin önemli bir basamağını teşkil eder. 

Hastalık genellikle yaş ilerledikçe azalarak tamamen ortadan kalkar. Nadiren kronikleşerek
ömür boyu devam eder.



Concorde, süpersonik bir yolcu uçağıdır. Bu süpersonik uçak British Aircraft Corparation’nın bir
ürünüdür. Concorde, ilk uçuşunu 1969’da Fransa‘nın Toulouse şehrinde yaptı. Concorde’u üretme
fikri 1950’lerde ortaya çıktı. İngiltere ve Fransa ortak bir çalışmayla bu süpersonic uçağı ürettiler.
1960’larda Amerika Birleşik Devletleri de bir süpersonik uçak üretme fikrini benimsediyse de bu
fikir hayata geçirilemedi. 1976 yılında ise uçak resmi olarak yolcu taşımacılığına başladı.

Uçağın ilk seferi Londra Heathrow’dan Bahreyn’e oldu. İleriki yıllarda Concorde, Londra Heathrow
ve Paris Charles de Gaulle’den, New York JFK ve Washington havalimanlarına tarifeli olarak
karşılıklı uçuşlar yaptı. 11 Eylül 2001 sonrası daralan havacılık sektöründe tutunamayan
Concorde, yetkili firmaların kararıyla emekliye ayrıldı. Böylece 26 yıl süren taşımacılık 2003
yılında son bulmuş oldu.

Concorde adını, İngiltere ile Fransa arasındaki geliştirme anlaşmasından alır. Concorde sivil
havacılık bakımından bir simge ve mühendislik harikası olarak görülürdü. Bu mühendislik harikası
olan uçak o kadar hızlıydı ki Atlantik Okyanusu’nu 3 saatte geçerdi. Concorde saatte yaklaşık
olarak 2200 km yol kat edebiliyordu.Ayrıca yeden18 kmyuksekliğe çıkabiliyordu. Ancak bütün bu
özelliklere rağmen Corcorde oldukça masraflı bir uçaktı. 70’li yıllarda ticari yolcu taşımacılığına
kazandırılan ve jumbo jet olarak adlandırılan Boeing 747’lerin maliyeti ve yakıt tüketimi Concorde
oranla çok daha düşüktü. Bunun yanı sıra bir Boeing 747 ile yaklaşık 560 yolcu taşınabilirken
Concorde ile en fazla 125 yolcu taşınabiliyordu. Bu durum Concorde’a olan ilgiyi ve talebi
azaltıyordu. Ayrıca 1970’lerde çıkan petrol krizi Concorde’a darbe vurdu ve Boeing 747’ler
denizaşırı seyahatlerde tercih edilir oldu.Concorde’un emekliye ayrılmasına neden olan en büyük
olay 2000 yılında gerçekleşti. 

Paris Charles de Gaulle Havalimanı’ndan kalkan bir Concorde’un kalkıştan kısa bir süre sonra bir
otelin üzerine çakılması sonucu 113 kişi hayatını kaybetti. Bütün bu yaşananların ardından
Concorde seferleri süresiz olarak durduruldu. Concorde, son olarak 23 Ekim 2003’de New
York’tan Londra’ya uçarak emekli oldu.

Concorde Yolcu Uçağı
Süpersonik yolcu uçağı olarak geçen Concorde Yolcu Uçağı nedir?
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Yüz ve saçlı deri hem fonksiyonel hem de estetik olarak önemli bir birim. Baş ve boyun
bölgesinde yanıklar, ateşli silah yaralanmaları, trafik kazaları ve yabani hayvan veya insan
saldırıları sonucu oluşan doku ve görünüm bozulmaları ya da tümörlerin çıkarılmasından
kaynaklanan bozukluklar, deri, deri altı yağ dokusu ve kasların tek tek eksikliği şeklinde
olabileceği gibi her üçünün birleşmesi şeklinde de olabilir.Bazen buna burun ve kulak gibi ayrı bir
ünite de eklenebilir.  Bu açıdan bakıldığında pek çok plastik cerrahın bu işlemin yapılması için
gerekli teknik becerilere sahip olduğu düşünülebilir. Ancak çok nadir yapılan bu işlem oldukça sık
yapılan el ve parmak nakillerinden çok farklıdır. 

Karaciğer ve kalp nakillerinde olduğu gibi ayrı bir eğitim ve teknik donanım gerektirir.Yüz
naklinden önce damar bağlantılarına uygun yamanın (bu yamaya greft deniyor) seçimi, işlevsel
bütünlük için kaslar, tükürük bezleri ve sinirlerin nasıl transfer edileceği, beyin ölümü
gerçekleşmiş vericiden greftin ne zaman ve nasıl çıkarılacağı gibi soruların yanıtlanması
gerekir.Yama yapılacak deri ve vericiden alınan greftin de hem kan grubu hem de cinsiyet
açısından uyumlu olması lazım. Tabii birde vericinin ailesinin acısını daha da arttırmamak için
çıkarma işleminin nasıl yapılacağı önemli. Bunun içinde ilk yapılacak işlem vericiye açılacak
trakeotomi (nefes borusuna açılacak delikle solunumun buradan sağlanması) ve ardından yüzün
maskesinin çıkarılması. Böylece greft alındıktan sonra hasta yakınlarının yüzde kabul edilebilir
bir şekil görmesi sağlanmış olur.Kalbi atan vericiden diğer organlar çıkarılmadan önce yüz
çıkarılır. 

Aynı anda bir diğer ekipte alıcının hazırlıklarına başlar. Vericiden yüzün çıkarılması yaklaşık 4
saat sürer ve ardından çıkarılan yüzün alıcıya uygunluğu da ölçülüp kontrol edildikten sonra
reçineden yapılan maske yerleştirilerek vericinin işlemi tamamlanır. 10- Alıcıdaki teknik işlemler
yaklaşık 

12 saat kadar devam eder. Damarlar ve sinirler uçuca ağızlaştırılır. Burun kemikleri ve kaslar
yerli yerine yerleştirilerek tespit edilir.

Yüz Nakli
İnsanlara yeni bir yüz vaadeden operasyon Yüz Nakli nedir?



Mustafa Kemal ATATÜRK‘ün en küçük manevi kızı.
Bebekliğinden 6 yaşına kadar Atatürk’ün yanında
Çankaya Köşkü’nde yaşamıştır.Ülkü Adatepe, 27
Kasım 1932 tarihinde Ankara‘da doğmuştur.
Annesi Selanikli Vasfiye Hanım; Atatürk’ün annesi
Zübeyde Hanım‘ın evlatlık kızıdır.

Ülkü’nün babası ise Fransızca öğretmeni ve Gazi
Orman Çiftliği’nde gar şefi Mehmet Tahsin
Çukurluoğlu’dur.

Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım tarafından
evlatlık olarak alınıp büyütülen Ülkü’nün annesi
Selanikli Vasfiye Hanım, Zübeyde Hanım ile
Selanik‘ten İstanbul‘a, oradan da birlikte
Ankara‘ya geldiler. Vasfiye Hanım, Zübeyde Hanım
14 Ocak 1923 tarihinde ölünce de Atatürk’ün kız
kardeşi Makbule Atadan‘ın yanında kalmıştır.
Daha sonra Atatürk kendisini Gazi Orman
Çiftliği’nde istasyon şefliği yapan Mehmet Tahsin
Bey’le evlendirdi. 

Vasfiye Hanım’ın doğan kız çocuğuna, Atatürk
daha yüzünü görmeden “Ülkü” adını koymuştur.
Ülkü büyüdükçe Atatürk’ün ona olan sevgisi de
büyümüş; onu yurt gezilerinde yanında götürmeye
başlamıştır. Yıllarca ilkokul birinci sınıflarda
okutulan ünlü Alfabe‘nin kapağında Atatürk’ün
isteği üzerine Atatürk’ü minik Ülkü’ye harfleri
öğretirken gösteren resimleri yer aldıÜlkü altı
yaşındayken manevi babası Atatürk öldü. 

Sonraki dönemde eğitimini İstanbul Amerikan Kız
Koleji’nde tamamlamadı. Genç yaşta evlendi.İlk
evliliğini 1948 yılında 16 yaşındayken, Atatürk’ün
bir diğer manevi kızı olan Sabiha Gökçen‘in
amcasının oğlu olan üsteğmen ve daha sonra
Kastamonu Milletvekili olan Fethi Doğançay ile
yaptı. Başkasına aşık olunca boşandı.İkinci
evliliğini 1962 yılında Musevi yağ tüccarı Yeşua
Bensusen ile yaptı. Basın ve “devrim”in bekçileri
Milli Türk Talebe Birliği ve Mustafa Kemal Derneği
bu evliliğe karşı ayağa kalkar, protesto gösterileri
düzenler.

Ülkü Adatepe
Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe kimdir?

Atatürk’ten Ülkü’ye intikal eden hakların
kendisinden alınmasını istemekle yetinmez, okul
kitaplarından Atatürk ile Ülkü’nün anlatıldığı tüm
bölümlerin çıkarılmasını da isterler.Mustafa Kemal
Derneği Başkanı Muhtar Kumral, diyerek tepkisini
dile getirdi.

Kampanyanın basındaki ayağını ise Hürriyet, Gece
Postası ve Yeni Sabah götürmektedir. Tepkileri
manşetlerden veren gazetelerin yer verdiği
okuyucu mektuplarında Ülkü ve Yahudi eşinin
vatandaşlıktan çıkarılması, memleketten
kovulması bile istenmektedir. 

Çiftle konuşan Hürriyet, röportaja “Ülkü bu
izdivacı normal görüyormuş” başlığını uygun
bulur.Tepkiler üzerine Yeni Sabah ‘a konuşan
Yeşua Bensusen kendisini şöyle
savunmaktadır:Ama yetmez. Sonunda Yeşua
Bensusen adını Yaşar Bensu olarak değiştirdiğini
bile açıklar.

Ülkü’ye bu evlilikten sonra uzun yıllar yok
muamelesi yapılır.Üçüncü evliliğini ise işadamı Öke
Adatepe ile yaptı.Ülkü Adatepe, 1 Ağustos 2012
tarihinde TEM otoyolunun Sakarya-Akyazı yolu
üzerinde geçirdiği trafik kazasında 80 yaşında
hayatını kaybetti.



Sand Creek Katliamı

Sand Creek Katliamı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kızılderili Savaşları sırasında 29 Kasım
1864 tarihinde 700 erkekten oluşan Colorado Territory milis gücü tarafından dost oldukları
Şayenler ile Arapahoların güneydoğudaki kampına yaptıkları vahşi katliam. 

Katliamda tahminen 70-163 Kızılderili öldürülmüş ya da yaralanmıştır ve bunların yaklaşık
üçte ikisi kadın ve çocuktur. Katliam yeri günümüzde Sand Creek Massacre National Historic
Site olarak National Park Service tarafından yönetilmektedir. 

Sand Creek Katliamı bir Kızılderili Soykırımı olayı örneğidir Katliam 29 Kasım 1864 tarihinde
ABD'nin batısında bulunan ovalarda gerçekleşti. Albay John M. Chivington komutasındaki
Colorado milisleri, Yüksek Tepeler'deki savunmasız bir Cheyenne köyünü bastılar.

Saldırı Amerişkan basını tarafından bir süre cesaretle dövüşen ve iyi bir savunma yapan
Cheyenne'lere karşı kazanılmış bir zafer olarak yansıtıldı. Ancak birkaç hafta sonra görgü
şahitlerinin olayın aslında hiç de böyle olmadığını anlatan ifadeleri elden ele dolaşmaya
başladı.

1850'li yılların başında Kansas'ın batısında bulunan Kayalık Dağlara doğru bir altına hücum
başlamıştı. Yüzlerce Avrupalı altın bulmak için batıya akın ediyordu.

Kuşaklardan bu yana bölgede yaşayan Cheyenne ve Arapaho halklarının toprakları kelimenin
tam anlamıyla istila ediliyordu. Bu durum karşısında Kızılderililer ile Avrupalı sömürgeciler
arasında bazı çatışmalar yaşandı, ancak Kızılderililer ABD Hükümeti ile bir anlaşma
imzalayarak, Kum Deresi'nin güneyinde bir rezervasyona çekilmeyi kabul ettiler.

Kızılderilileri katleden Sand Creek Katliamı nedir?



1864 yılının Kasım ayında Kara Kazan liderliğinde genelde Cheyenne'lerden ve birkaç
Arapaho'dan oluşan bir Kızılderili kabilesi, Lyon Kalesi'ne haber göndererek Kum Deresi
yakınlarında kamp kuracaklarını bildirdi. 

Albay Chivington bu haberi alınca, kolay bir zafer kazanmak için 700 adamla Kızılderili
kampına ani bir saldırı düzenledi. Hiçbir şeyden habersiz günlük yaşamlarını sürdürmekte olan
barışçıl Kızılderililer, korkunç bir katliama uğradılar. 

29 Kasım sabahı yaklaşık 500 Kızılderili öldürülmüştü. Ölüler arasında Cheyenne halkının
liderleri de bulunuyordu. Kızılderililer sadece öldürülmekle kalmamış, cesetleri bile en ağır
işkencelere tabi tutulmuştu. 

Cesetlerin neredeyse tümünün kafa derisi yüzülmüş, organları parça parça edilmişti. Ölümle
tehdit edilerek Kızılderililerin kampını askerlere göstermeye zorlanan çiftçi Robert Bent,
olanları şöyle anlatıyordu.

"Kampın iyice yakınına geldiğimizde Amerikan bayrağının dalgalandığını gördüm. Kızılderili
reisi Kara Kazan'ın, etrafında toplanan halkına uzaklaşmamalarını söylediğini işittim.
Kızılderililerle aramızda sadece 50-60 metre vardı.

Askerler birden tüfeklerindeki binlerce mermiyi silahsız yerlilerin üzerine boşaltmaya
başladılar. Bazı erkekler silahlarını almak için çadırlarına daldılar. Kanımca hepsi 600 kişi
civarında idi. Ama bunların içinde 35 kadar savaşçı, bir o kadar da ihtiyar bulunuyordu. Diğer
erkekler kampın uzağında avlanmaya gitmişlerdi". Albay Chivington katliam sonrası verdiği
resmi raporda 9 askerin öldüğünü, bunun karşılığında 400 ile 500 arasında yerlinin yok
edildiğini yazıyordu Gerçeğin yine olayın tanığı Robert Bent anlatıyordu. 

"Bacağından aldığı yarayla yerde yatan bir kadın gördüm. Askerlerden biri kılıcını çekerek
kadının yanına geldi. Kadın kendini korumak için kolunu kaldırdı ama asker kılıcıyla vurarak
kolunu kesti. Bu kez öbür kolunu kaldırdı, asker kılıcıyla onu da kesti. Sonra onu öldürmeden
öylece bırakıp gitti. Ertesi gün savaş meydanında dolaştığımda, kafa derileri yüzülmemiş tek
bir kadın, erkek ya da çocuk ölüsüne rastlamadım." Bu katliamdan sonra Kızılderililerin bir
kısmı, bundan böyle beyazlarla bir arada yaşamanın mümkün olmadığı görüşünde birleşerek
direnmeye başladılar. Ancak Avrupalı sömürgecilerin üstün güçleri karşısında mağlup olarak,
tarihin en korkunç soykırımına maruz kaldılar. 

Bir zamanlar Kuzey Amerika'nın geniş topraklarında yaşayan milyonlarca yerliden geriye
kalan pek azı, rezervasyonlara doldurularak ağır bir asimilasyona tabi tutuldu.Buna rağmen
Kızılderililer mücadelelerinden hiçbir zaman vazgeçmediler. Bir süre önce ABD Hükümeti
işlediği bu soykırımdan ötürü Kızılderililerden özür diledi ve bir miktar tazminat ödedi.



Pakistan

Pakistan, 1947'de İngiliz sömürgesindeki Hindistan’dan, yaşanan kanlı bir mücadele sonrası
ayrılarak 14 Ağustos 1947’de kurulmuştur. Güney Asya’da (20° 46’ - 36° 55’) kuzey enlemleri
ve (60° 52’-92°41’) doğu boylamları arasında yeralan, doğusunda Hindistan, batısında
Afganistan ve İran, kuzeydoğusunda Çin ve güneyinde Umman Denizi ile komşu olan bir ülke.
Daha sonrasında yine bir bölünme yaşayıp, batısı bugünkü Pakisatan doğusu da Bangladeş
olmuştur.Pakistan'da 4 eyalet vardır. Pencap, Sind, Kuzeybatı Cephesi ve Beluçistan. Federal
başkent İslamabad'dır.

Pakistan'ın kuzeydoğusunda Çin Halk Cumhuriyeti, kuzeybatısında ve batısında Afganistan,
doğusunda Hindistan ve güneybatısında İran yer almaktadır. Ülkenin yüzölçümü 796.095
kilometrekaredir. En yüksek noktası, 8,611 metre ile dünyanın ikinci en yüksek zirvesi olan
Himalayalar'daki K-2 Godwin Austen Zirvesi'dir. Pakistan, Güney Asya, Orta Asya ve Orta
Doğu bölgelerinin kültürel, sosyal ve tarihi etkisi altında, değişik dil, mezhep ve etnik gruplara
mensup 160 milyon civarında nüfusa sahiptir. Toplam nüfusun % 96,68'i Müslümandır.
Müslüman nüfusun %20'sini Şiiler, geriye kalanını Sünniler oluşturmaktadır. Nüfusun %
3.32'sini ise Hıristiyan, Hindu, Sih ve Budistler oluşturmaktadır.

Gayrimüslim azınlıklar içinde en büyük grubu %1.55 ile Hıristiyanlar teşkil etmektedir. Pencap
Eyaleti'nde Pencabiler, Sind Eyaleti'nde Sindler, Kuzey Batı Sınır Eyaleti'nde Pathanlar,
Belucistan Eyaleti'nde Beluciler ağırlıklı olarak yerel nüfusu oluşturmaktadır.

"Pakistan" Urdu dilinde ve Fars dilinde "Pak ülke" anlamına gelmektedir. İlk olarak
"PAKSTAN" sözcüğü Choudhary Rahmat Ali tarafından 1934 yılında telafuz edilmiştir ve
İngiltere'nin eski Hindistan sömürgesinin 5 eski eyaletinin harflerinden türetilmiştir.

Dünyanın en kalabalık 6. ülkesi olan Pakistan nedir?



Söz konusu eyaletler bugün Pakistan'ı meydana getirmektedir.

P- Pencap
A- Afganya (ülkenin Kuzeybatı bölgesi)
K- Keşmir
S- Sind
TAN - Belucis
TAN => PAKSTAN => PAKİSTAN

Güney Asya’da yeralan Pakistan, yaklaşık olarak 803.943 km2lik bir yüzölçüme sahiptir.

Normal olarak dört ana bölgeye ayrılır; Pencab, Sind, Belucistan ve Kuzeybatı Sınır
Bölgesi.Pakistan’ın büyük bir bölümü dağlık arazidir. Kuzeydeki dağlar oldukça yüksek ve
karlıdır. 7700 m yükseklikteki Tiriş Mir Dağı ülkenin en yüksek noktasıdır. 

Batı bölgeler, İran Yaylasının bir devamı olup, bir seri yayla ile doludur. Bölgenin etrafı
dağlarla çevrili durumdadır. İran Yaylası çoğunlukla çıplak ve kurak, bazı bölgeler ise sulaktır.
Pakistan fiziki yapısı içinde en önemli göze çarpan husus İndus Nehridir.

Pakistan’ın ikinci çölü, Pencab bölgesindeki Tar Çölüdür. Pakistan’ın kuzey dağlarının tamamı
ormanlık bir arazidir.Pakistan iklimi, umumiyetle sıcak ve kuraktır. Fakat çoğu yerde hava
sıcaklığı geniş ölçüde değişmektedir. Dağlarda sıcaklık yüksekliğe bağlı olarak değişir. 

Dolayısıyla bütün Pakistan’da bölgeler kutup iklimi veya aşırı sıcak iklim arasında değişebilen
iklime sahiptir. Yaylalarda ise hava sıcaklığı, mevsimden mevsime çeşitli farklılıklar gösterir.

Haziran ayında hemen hemen 46°C’yi bulan hava sıcaklığı ocak-şubat aylarında 4°C’ye kadar
inebilir.Kuzey bölgeler çoğunlukla yağış alan sahalardır. Dolayısıyla Himalayalar bölgesinin
güneyinde ormanlık alanlar mevcuttur. Batı Pakistan ise umumiyetle yeşil alanlarla doludur.



Güneyde Makran kıyı bölgesi, Karaçi ve
Haydarabad Okyanus iklimi tesiri altındadır.
Pakistan’ın yeraltı kaynakları fazla zengin
değildir. Daha çok tabii gaz ve demir filizi
mevcuttur. Bundan başka kömür, petrol,
kromit, kireçtaşı ve alçıtaşı da bulunmaktadır.

Pakistan’ın, kuzey bölgeleri ve buradaki dağlar
tamamen ormanlık alanlardır. Bu ormanlarda
çok çeşitli vahşi hayvanlar yaşamaktadır.
Leopar, siyah ayı, kahverengi ayı ve ayrıca
Sibirya dağkeçisi bulunur. Bu bölgelerde mavi
koyun da yetiştirilir. 

Yaylalık sahalarda ve batı bölgelerde geyik,
ayı, çakal, sırtlan, vahşi cins kediler ve çok
çeşitli sürüngen ve kemirgen hayvanlar
mevcuttur. Ülkenin umumiyetle bitki örtüsü
ormanlık ve çayırlıktır. 100’den fazla türde
kuşa, bu yeşil sahalarda çok rastlanmaktadır.

Pakistan’ın, yer üstü kaynaklarının en önemlisi
İndus Nehridir. Tibet bölgesinden doğar,
Süleyman Bölgesi ve Tar Çölünün arasındaki
bölgede, kuzeyden gelen iki ana kol birleşir ve
İndus Nehrini meydana getirir.  Bu kollardan
batıda olanı esas olarak Tibet’ten doğar,
Hayber Geçidinin doğusunda ve Sayda’nın
güneyinde Swat Suyu ile birleşir, Pencap
üzerinden İndus Nehrine katılır. Doğu kolu ise
Sutley, Ravi, Cenab ve Jelum (veya Şelum)
nehirlerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. 

Geçtiği yerlere verimlilik getiren İndus Nehri,
Sukkur’da üç kola ayrılır ve Haydarabad’ın
güneyinde ve Karaçi’nin doğusunda geniş bir
delta meydana getirerek Umman Denizine
dökülür.
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