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Murphy Kanunları

 İşlerimizin ters gitmesinin sebebi olan
Murphy Kanunları nedir, nasıl ortaya
çıkmıştır?

Murphy kanunlarının sahibi Edward Aloysius Murphy
1917 de Panama kanal bölgesinde dünyaya gelmiştir.
Lise eğitimini New Jersey de tamamlayıp, sonrasında
ABD askeri akademisine girer. Akademiden mezun
olduğu yılda orduya girip burada havacılık eğitimleri
alır. 
 
2. Dünya savaşına da katılan Murphy pasifik
cephesinde yer almıştır. Kendisi bir mühendistir ve
1947 de U.S. Air Force a katılıp burada yüksek hızlı
roket deneylerine adını yazdırır.  
 
Bu ve bunun gibi birçok deneyde yer alan Murphy
insan bedeninin en fazla ne kadar ivmeye dayandığını
test eder. Maliyeti fazla olan bu deneyde denek
olarak insan üzerinde çalışır. Deneyin ön hazırlık
süresi oldukça uzun sürer.  
 
Denek üzerine 16 adet ivmeölçer cihazı Murphy’nin
kontrolünde Air Force personeli tarafından
yerleştirilir. Cihazlar deneyde ya doğru ya da yanlış
olmak üzere 2 şekilde bağlanabilir.  
 
Personelin hatası sebebiyle de 16 cihazın tamamı
yanlış bağlanır ve bu durum sonrasında Murphy
kanunları ortaya çıkar. Murphy sonucu çok meşhur
olan şu sözleriyle açıklar;  “Eğer bir işi halletmek için
birden fazla olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri
istenmeyen sonuçlar veya felaket doğuracaksa;
kesinlikle bu olasılık gerçekleşecektir.” Bunun gibi
daha birçok kanun çıkaran Murphy 1990 yılında
hayata veda etmiştir. 
 
Mühendisler tarafından oldukça kullanılan bu
kanunlar 1958de Merriam Webster sözlüğüne girmeyi
başarmıştır. Murphy Kanunları;   Bozuk bir alet tamire
geldiğinde çalışır.  Eğer bir şeyi, hiç kimsenin yanlış
anlayamayacağı kadar açık anlatıyorsan, birileri
mutlaka yanlış anlayacaktır. 



Herhangi bir bilgide sayılar çok doğru gözüküyorsa boşuna kontrol etmeyin,
yanlıştırlar.  Aradığınız şeyi en son baktığınız yerde bulursunuz.  
 
 
Otomobil tamir ederken düşürdüğünüz alet, daima aracın en ulaşılmaz yerine kaçar. 
Zeka x Güzellik x Bulunulabilirlik sabit bir değerdir. Değişmez.  
İnsanlar gerçekleri arar, fakat hep kendi görüşleri doğrultusunda ilerler.  
Tereyağının sertliği ile üzerine sürülecek ekmeğin yumuşaklığı doğru orantılıdır.  
Kendinizi iyi hissediyorsanız kaygılanmayın, geçer. 
Dünyadaki nüfus sürekli artar ama toplam zeka sabit kalır.  Çözülen her problem yeni
problemler yaratır.
  Eğer evlilik eğlenceli bir şey olsaydı, nikahı belediye memuru kıymazdı.   Evli bir çiftin aynı
konuda “evet” dediği son yer nikah masasıdır. 
Konuşmanızda bir yanlış yapana kadar kimse dinlemiyordur.  
Yanlış numara hiçbir zaman meşgul çalmaz.  
Bozuk bir alet tamire geldiğinde çalışır.  
İlk denemede başarılı olamazsan, denediğini gösteren bütün kanıtları yok et.  
Vücut banyoya girmeden, telefon çalmaz. 
Beklenmedik bir anda ele geçen boş vakit, mutlaka boşa harcanır.  
Bir şeyi ilk seferde doğru yapmaya asla zaman yetmez. Ama baştan yapmak için hep
yeterince zaman vardır.  
İki taraf da kaybetmeye başladığına inandığı anda, ikisi de haklıdır. 
Eğer bir deney başarılı olmuşsa, ters giden bir şeyler var demektir. 
 Yere düşen her şey ulaşılması en zor köşeye yuvarlanır.  
Olmuyorsa zorlayın, kırılırsa zaten değişmesi gerekirdi.  
Üzerine reçel sürdüğünüz ekmek yere düştüğünde, her zaman reçelli yüzü yere dönük
olacaktır. 
  Tabiat ana daima hatanın yanındadır.
  Herhangi bir şeyin olma olasılığı, arzu edilirliğiyle ters orantılıdır.  
Ne tarafa gidersen git, rüzgara karşı ve yokuştur. 



2 Temmuz 1993’de Sivas’ta Pir Sultan
Abdal Kültür Derneği tarafından organize
edilmiş olan Pir Sultan Abdal Şenlikleri
sırasında Madımak Oteli’nin yakılması ve
33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel
çalışanının yanarak ya da dumandan
boğularak hayatlarını kaybetmesi olayıdır.  
 
Ayrıca Madımak Olayı‘nda dışarıda
toplanan göstericilerden de iki kişi de
hayatını kaybetmiştir. Aydınlar, sanatçılar
ve şairlerden oluşan bir grup, dört günlük
şenlik programına katılmak için o günlerde
Sivas'a gitti. 
 
1 Temmuz'da şenliğin açılışında
konuşanlardan biri de yazar Aziz
Nesin'di.  Behçet Aysan, Metin Altıok, Uğur
Kaynar, Hasret Gültekin, Nesimi Çimen,
Asım Bezirci de kente gidenler arasındaydı. 

33 kişinin en yaşlısı 66 yaşındaki Asım
Bezirci, en genci ise folklor gösterisi için
Sivas'a giden 12 yaşındaki Koray Kaya'ydı.  
Hollanda vatandaşı Carina Cuanna
Thedora Thuys katliamın tek yabancı
kurbanıydı. 
 
Katliamdan iki gün önce kentte bir bildiri
dağıtılmıştı. Bildiride Aziz Nesin'in o sırada
başyazarı olduğu Aydınlık gazetesinde
yayımlanan Salman Rüşdi'nin "Şeytan
Ayetleri" kitabından bahsedilmiş, Nesin
hedef gösterilmişti. 
 
Bildiride dönemin Sivas Valisi Ahmet
Karabilgin'in şenliklere ev sahipliği yapması
eleştirilmiş, Nesin için "Şehirde adeta
Müslümanlarla alay edercesine
gezebilmektedir" ifadesi kullanılmıştı. 

Madımak

Düşünce özgürlüğüne
vurulan en ağır darbe
olan Madımak nedir, o
gün neler yaşanmıştır?



 2 Temmuz günü Cuma namazının ardından
etkinliklerin yapıldığı kültür merkezinin önüne
bir yürüyüş başladı.  "Sivas laiklere mezar olacak"
atılan sloganlardan biriydi.  
Saldırgan grubun bir kısmı yeni dikilen "Halk
Ozanları" heykelini yıkıp, yerde sürüklerken; bir
kısmı Valilik önünde Ahmet Karabilgin'i protesto
etti.  Valinin katliam sonrası İçişleri Bakanlığı'na
gönderdiği rapora göre, saldırganların sayısı her
saat artıyordu. 
Yine aynı rapora göre, akşam saat 18:00'de
Madımak Oteli'nin önünde o ana kadar hiçbir
aşamada dağıtılmamış 15 bin kişi vardı. Otel
önündeki araçlar ve sürüklenen heykel ateşe
verildi, otelin camları kırıldı. 
Yaklaşık 2 saat sonra otel ateşe verildi,
saldırgan kalabalık sloganlarına devam
etti.  Madımak Oteli'nin önünden çekim yapan
İhlas Haber Ajansı'nın görüntülerinde otelin
etrafını kuşatanların sloganları yanında sözleri
de duyuluyordu.  
 
Biri otelin birinci katına çıkan saldırgana "Lan
yakın" diye seslenirken, bir diğeri ilk alevin
görünmesiyle "Cehennem ateşi işte" diye
sesleniyordu.  Kente davet edilen takviye
kuvvetler ise zamanında gelmedi veya gelenler
yetersizdi. 35 kişi otelde hayatını kaybetti.  
Madımak Olayı sonucunda 33 konuk, 2 otel
görevlisi ve 2 gösterici yaşamını yitirdi. Akşam
saatlerinde valilikçe ilan edilen ”2 günlük sokağa
çıkma yasağı” ile birlikte, güvenlik güçleri
şehirde tam bir hakimiyet sağlayabildi.  
 
 Madımak Olayı‘ndan bir gün sonra 35 kişi
gözaltına alındı. Daha sonra gözaltına
alınanların sayısı 190’a çıktı. Gözaltına alınan
190 kişiden 124’ü hakkında “laik anayasal
düzeni değiştirip din devleti kurmaya kalkışma”
suçlamasıyla dava açıldı, geri kalanlar serbest
bırakıldı.  
Kamuoyunda Sivas Davası olarak bilinen davanın
ilk duruşması, Ankara 1 No’lu Devlet Güvenlik
Mahkemesi’nde 21 Ekim 1993 günü yapıldı.  



26 Aralık 1994’te karara bağlanan dava sonucunda, 22 sanık hakkında 15’er yıl, 3 sanık hakkında
10’ar yıl, 54 sanık hakkında 3’er yıl, 6 sanık hakkında 2’şer yıl hapis cezası, 37 sanık hakkında da
beraat kararı verildi. 
 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi katliamın “Cumhuriyete, laikliğe ve demokrasiye yönelik olduğunu”
belirterek Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin kararını esastan bozdu. Ankara 1 No’lu Devlet Güvenlik
Mahkemesi, Yargıtay’ın bozma kararına uyarak yargılamayı yeniden başlattı. 
 
28 Kasım 1997’de açıklanan kararda, 33 sanık Türk Ceza Yasası’nın 146/1 maddesine göre idama ve
14 sanık 15 yıla kadar değişen hapis cezasına mahkûm edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi 24 Aralık
1998’de hapis cezalarını onadı, 33 idam cezasını ise usul noksanlıkları nedeniyle bozdu.  
 
 Şubat 1999 tarihinde usul eksikliklerinin giderilmesi için başlayan yargılama sonucunda 16 Haziran
2000’de 33 sanık Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce yeniden idam cezasına çarptırıldı. 
 2002 yılında idam cezasının yürürlükten kaldırılmasıyla idam cezası hükümlülerinin cezaları
müebbet ağır hapis cezasına çevrildi.  Sanıkların avukatlığını üstlenenler arasında olan Refahyol
iktidarının Adalet Bakanı Şevket Kazan, bakanlığı sırasında onları hapishanede ziyaret etti.  
 
Geniş avukat listesinde çok sayıda Refah Parti üyesi ve yöneticisi olması eleştiri konusu oldu. Bu
avukatlar ilerleyen yıllarda AKP ve Saadet Partisi’ne katıldılar ve içlerinden üst yönetim görevlerine
yükselenler oldu. 
 
Geçen bu zaman zarfı içerisinde sanık sayısı tahliyelerle 33’e düştü. Olayın kilit ismi olarak
nitelendirilen, dönemin Sivas Belediye Meclisi üyesi Cafer Erçakmak ve Yargıtay’ın 1997’deki bozma
kararından sonra firar eden 8 sanık ise halen yakalanamamıştır.
 
Davanın firari olan 5 sanık ile ilgili kısmı, 13 Mart 2012 tarihinde zaman aşımından
düşürülmüştür.  Sivas Davası İstiklal Mahkemeleri sonrasında tek bir davada bu kadar çok idam
cezasının verildiği ilk davadır. 



Kemal Sunal

 Gülen ve güldüren adam Kemal Sunal kimdir ve bize o muhteşem
filmleri nasıl bırakmıştır?

Kemal Sunal, 10 Kasım 1944'te annesi
Saime Hanım ve babası Mustafa Bey'in ilk
çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.
Ama o doğum gününü Atatürk'e saygı
sebebiyle hep 11 Kasım'da kutladı. Ailenin
üç çocuğunun en büyüğüydü. Annesi ev
hanımı, babası Mustafa Sunal Migros'ta
işçiydi.
Fizik olarak babasına çok benziyordu.
Sunal, çocukluk yıllarını Küçükpazar'da
geçirdi. Çekingen biri olan Sunal, bazen dış
dünya ile irtibatını kesiyordu.  İlkokula
başladığı gün, okula annesi ile beraber
gitti.  
 Annesi o gün sınıftaki bütün çocukların
ağladığını ancak Kemal Sunal'ın hiçbir şey
söylemeden yanında durduğunu
söyledi.  Ortaokul yıllarında efendi ve
utangaç bir insan olarak tanınsa da lisede
çekingenliğinden kurtuldu. Ortaokulu
bitirdikten sonra Vefa Lisesi'ne yazıldı. 
Lisede, ortaokul yıllarının aksine neşeli biri
olarak tanındı. Arkadaşları ile birlikte
haylazlık yapmaktan çekinmedi. Yine de
sınıf başkanı olduğu için sorumluluk alan
Kemal Sunal, bu sayede arkadaşları gibi
zıvanadan çıkmadı. Öğretmenlerine karşı
daha saygılı ve mesafeliydi. Ama muzipliğe
karşı olmadı. Tiyatrocu olmak istediği için
okulda müsamereler düzenledi.  Tiyatroya
olan ilgisi Felsefe öğretmeni Belkıs Bakır'ın
dikkatini çekti.  
 
 Bakır, Kemal Sunal'a onu bu profesyonel oyunculuğa başlamasını sağlayacak kişiler ile

tanıştırabileceğini söyledi.  Ancak babası Mustafa Sunal, oğlunun tiyatrocu olma isteğine
başlangıçta karşı çıktı. Belkıs Bakır bir süre sonra Mustafa Sunal'ı ikna etti.  
Neticede babası, Kemal Sunal'a tiyatrocu olması için izin verince, Belkıs Bakır onu Kenter
Tiyatrosuna götürdü ve Müşfik Kenter ile anlaştı. Sunal'ın yer aldığı ilk tiyatro oyunu Deli
İbrahim'di. Bu oyunda cellatın yardımcısını oynadı.
Sunal'ın hiçbir diyaloğu olmamasına rağmen seyirci ona yine de gülüyordu. En başta Kemal
Sunal ve Müşfik Kenter bu duruma pek anlam veremedi. Kenter Tiyatrosu'nda fazla
kalmadı.  Pendik Tiyatrosu'nun kurulacağını haber alınca oraya gitti. 



Uzun yıllar arkadaşlık yapacağı Bülent Kayabaş ile burada tanıştı. İkisi de oldukça fakirdi. Bazen
pazardan domates çalmak zorunda kalıyorlardı. Pendik Tiyatrosu'ndaki gösteriye de fazla ilgi
gösterilmeyince tiyatro kapatıldı.  
 
Ardından Kemal Sunal, Ayfer Feray ve Ulvi Uraz, Devekuşu Kabare Tiyaroları'nda yer almaya
başladı. Devekuşu Kabare tarafından sahnelenen Dün Bugün adlı oyunu izleyen Münir Özkul, 
Kemal Sunal'ın oyunundan etkilenip yanında Ertem Eğilmez'e "Bak Ertem, dikkat bu çocuğa, iş
var bunda" dedi.   Özkul'un tavsiyesini dikkate de alıp kendi yöneteceği Tatlı Dillim adlı sinema
filminin oyuncu kadrosuna aldı.  
 Acemi birliğini Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu`nda, 1981 yılında Ankara'da KKK Armoni
mızıkasında vatani görevini yaptı. Sanat hayatı, "Zoraki Tabip" adlı tiyatro oyunuyla başladı.  1
yıl kadar Kenterler Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda görev aldı.  
1973 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği Tatlı Dillim filmiyle sinemaya adımını attı ve kalabalık
kadrolu filmlerde rol almaya başladı. 
 İnek Şaban, Süt kardeşler, Çöpçüler Kralı, Davaro ve Sakar Şakir Filmlerinde canlandırdığı
karakterler sayesinde 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanarak unutulmaz bir sanatçı olmuştur.
Kemal Sunal, peş peşe çevirdiği filmlerle ticari açıdan büyük başarı kazandı.   Filmlerde çoğu
zaman saf, şanslı ama iyi yürekli karakterlerin rollerine girdi. 1974 yılında evlendi. Ali Sunal ve
Ezo Sunal adlarında, biri erkek diğeri kız iki çocuğu oldu. 1977'de Antalya Film Festivali'nde En
İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.  
 
12 Eylül öncesi dönemde yarım bıraktığı üniversiteyi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olarak 1995 yılında bitirdi ve yüksek lisans
yapmaya başladı. 
Yüksek Lisans tezi komedyen kimliği ile Kemal Sunal'ın ve filmlerinin incelenmesidir. Yüksek
lisans tezi 2005 yılında ailesi tarafından "TV ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü" ismi ile kitap
haline getirilip yayınlanmıştır.  Hayatı boyunca toplam 82 filmde rol aldı. 
3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek
üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti.



 Coğrafi keşifler sırasında Ameriko
Vespuci'nin keşfedilen yerin bir kıta
olduğunu anlayıp, bu kıtaya Amerika adını
vermesinden sonra Avrupa’nın çeşitli
yerlerinden bu kıtaya göçler başlamıştır.  
 
 İngilizler ilk zamanlarda Amerika kıtasının
Atlas okyanusu sınırına yerleşmişler zaman
içerisinde daha iç bölgelere doğru
yönelmişlerdir. İngilizler Avrupa’nın çeşitli
bölgelerinden getirdikleri göçmenleri
koloniler halinde Amerika kıtasının değişik
yerlerine yerleştirmişlerdir.  
 
 Bu kolonilerin başına da İngilizler
tarafından valiler tayin edilerek
yönetilmelerini sağlamıştır.  18’inci yüzyılda
İngiltere’nin, Fransızlarla yaptığı Yedi yıl
Savaşları sonucunda ekonomisi giderek
zarar görmeye başlamıştır.  

Bunun üzerine İngiltere kendi sanayisi için
hammadde ve ucuz işçi deposu olarak
gördüğü kolonileri vergiye bağlamak
istemiştir. Bölgede yaşayan halk
tarafından alınmaya çalışılan vergiler
tepkilere yol açmıştır.  
 
Kolonilerde yaşayan özgür İngiliz halkının,
İngiltere’de yaşayan İngiliz halkından
farkının olmamasına rağmen
kolonilerdekilerden vergi alınmaya
çalışılması büyük tepkilere yol açmıştır. 
 
Bu olumsuz havayı değiştirmek için 1774
yılında Filedelfiya’da bir kongre
düzenlenmiş, İngiltere’den bu
haksızlıkların düzeltilmesi talebinde
bulunulmuştur.  
 
 

Amerika
Özgürlükler Ülkesi diye bildiğimiz Amerika, nasıl kuruldu?



 Bu bildiride insanların yaşama, özgürlük gibi vazgeçilmez ve devredilemez haklarının olduğu
belirtilmiştir. Bu hakları gücünü halktan alan ve halkın arzusuyla yönetime gelmiş
hükümetlerin korumak zorunda olduğunun aşikâr olduğu vurgulanmıştır.  
 
Bu görevi yerine getiremeyen hükümetlerin halk tarafından değiştirileceği
bildirilmiştir.  İngiltere ile yapılan savaşlarda Fransa, Hollanda ve İspanya’nın desteğini alan
Koloniler başarılı olmuşlardır.  
 
 1783 yılında yapılan Versay Antlaşması ile kolonilerin bağımsızlığı resmen tanınmıştır.
Bağımsızlıklarını kazanan koloniler kendi aralarındaki sıkıntıları çözdükten sonra 1787 yılında
bir anayasa kabul ederek Federal Cumhuriyeti kurmuşlardır. 



Egzoz gazlarının itmesiyle hareket eden taşıyıcı araç;
roket. Dinamiğin etki-tepki prensibi uyarınca çalışır.
Füzenin ayırıcı özelliği, yakıtının yanı sıra bunu
yakacak oksijeni de taşımasıdır. Bu nedenle füzeler
oksijensiz ortamlarda, yani uzayda da kullanılabilir.
Karton boruya konulan barutun ateşlenmesiyle
yükselen fişek türünden ilkel füzeler 13. yüzyılda
Çin'de kullanılmaktaydı. Bunu William Congreve
geliştirerek silâh olarak kullanmayı başardı (1805).
 William Hale, Congrave füzesinin ardına eğri
kanatçıklar takarak egzoz gazlarının etkisiyle füzenin
kendi ekseninde dönmesini sağladı. Sıvı yakıtlı ilk
füzeyi ise Robert H. Goddard fırlattı.
Almanların 1944 yılında gerçekleştirerek 1944 Eylül,
1945 Mart aylarında Londra ve Anvers'e attıkları
V2'ler füzecilik tarihinin gerçek başlama noktasını
simgeler. 3 ton ağırlığındaki V2'lerin kontrol
mekanizmaları ilkeldi. Yakıt olarak alkol ve
propergol, yakıcı olarak da hidrojen peroksit
kullanıyorlardı. Sıvı yakıtlı araçların gelişmesi,
V2'lerin mucidi Alman Wernher von Braun'un
savaştan sonra Amerika'ya gelmesiyle başladı.
Yapılan V2'ler 1946'da 200 km., 1949'da 400 km.
yüksekliğe ulaştılar.  

Füzelerin yükselme sınırının artmasıyla
ortaya çıkan yüksek miktarlarda yakıt
depolanması zorunluluğu çok sakıncalı bir
ağırlık artışını beraberinde getirdi.  
 
 Bu sorunu çözmek amacıyla Von Braun, yine
Goddard tarafından bulunmuş olan
kademeli füzeler üzerinde çalıştı ve yakıt
depoları kademeli olarak boşalan ve
boşaldıkça bir safra gibi, araçtan ayrılan
füzeler geliştirildi.  
 
Ayrıca yine ağırlığı azaltmak amacıyla füze
yapımında hafif ve dayanıklı alaşımlar
kullanıldı. Dünya'ya geri dönen füzelerin
burunlarının atmosfere girerken sürtünerek
yanmalarını önlemek için burunlar tabaka
tabaka buharlaşan plastik levhalarla
kaplandı.  
 
Uzaya ilk füze 1957'de SSCB tarafından
fırlatıldı. Bunu ABD, İngiltere, Fransa, Çin,
İsveç, İsviçre ve İtalya'nın yaptığı, çeşitli
amaçlarla kullanılabilen füzeler izledi.
Günümüzde savaş başlıklı güdümlü füzelerin
yanı sıra meteoroloji füzeleri de
yapılmaktadır. 

Füze
 Gündemimizi meşgul S-400’lerden
sonra füze nedir, nasıl ortaya
çıkmıştır?



6 Temmuz 1907’de Coyoacan, Meksika‘da, Macar
Yahudisi fotoğrafçı Wilhelm Kahlo ve Kızılderili asıllı
Matilde Calderon Gonzales’in dört kızından
üçüncüsü olarak dünyaya geldi.
 
Kahlo ilerleyen yıllarda doğum gününü 6 Temmuz
1907 değil de Meksika Devrimi‘nin gerçekleştiği 7
Temmuz 1910 günü olarak ilan edecekti. Çünkü
yaşamının modern Meksika’nın doğuşuyla başlamış
olmasını istiyordu.
 
Ailesiyle birlikte Coyoacan bölgesinde oturdukları
evlerinin dış duvarları kobalt mavisi ile boyalı
olduğu için “Mavi Ev” olarak anılıyordu. Frida’nın
doğumundan kısa süre sonra, annesi hastalanmış ve
kızına süt veremeyecek hale gelmişti.
 
Bu dönemde Frida’yı emzirmesi için Kızılderili bir
sütanne bulundu. Bu durumun Kahlo’yu
etkilemeyeceğini düşünüyorlardı ancak Frida yıllar
sonra yapacağı resimlerden birinde sütannesini,
Meksikalı yönünün efsanevi bir şekilde bedenlenmiş
hali olarak gösterecekti.

Gerçek adı Magdalena Carmen Frida Kahlo y
Calderón‘dur. Resimleri sürrealist akımla
ilişkilendirilse de keskin ve acı gerçekliği
yansıtmaktadır. Fırtınalı bir hayatı olmuş,
hastalığı, resim sanatına kattıkları, ilişkileri ve
yeteneğiyle dikkat çekmiştir.
 
Pablo Picasso’nun “Biz onun gibi insan yüzleri
çizmeyi bilmiyoruz” dediği sanatçının 70 eserinin
50’si ressama hayranlığıyla bilinen Madonna
tarafından satın alınmıştır.
 
Oto portreleriyle tanınan Frida’nın hayatı,
yönetmenliğini Julie Taymor‘ın yaptığı ve Salma
Hayek‘in sanatçıyı canlandırdığı 2002 tarihli
Frida filmiyle beyaz perdede hayat bulmuştur.
Kahlo, yaşarken ünlü olmuş, resimlerinin çoğu
satmış nadir sanatçılardan biridir.
 

Frida Kahlo
Devrimin Kızı olarak nitelendirilen
Frida Kahlo kimdir, neler yaşamıştır
ve neden acı çekmesiyle bilinir?



6 yaşında çocuk felci geçiren Kahlo’nun bu sebepten,
bir bacağı diğerine göre daha inceydi. Bu yüzden hep
uzun etekler giyen Kahlo, kendisine “Tahta Bacak
Frida” denmesine oldukça içerliyordu. 
Yıllarca geçirdiği çocuk felcinin etkisinde kaldı ve bu
yüzden tıp eğitimi almaya karar verdi. Mexico City’de
Ulusal Hazırlık Okulunun Tıp Eğitimi bölümüne kabul
edildiğinde okulun tarihinde bir ilk gerçekleşiyordu.
Zira daha önce sadece erkek öğrencilerin kabul edildiği
ve Meksika’da prestij sembolü olan okulun, hazırlık
sınıfına ilk kabul edilen kız öğrencilerden biri olmuştu.
 
Ulusal Hazırlık Okulu’nda Frida’nın vizyonu genişledi,
sanat, edebiyat, felsefe gibi alanlarda kendini
geliştirme fırsatı buldu. İleride Meksika’nın önemli
isimleri olarak anılacak Alejandro Gomez Arias, Jose
Gomez Robleda ve Alfonso Villa, Frida’nın okul
arkadaşlarıydı.
Anarşist bir edebiyat grubuna dahil olan Frida’nın tüm
hayatı geçireceği trafik kazasıyla değişecekti. 17 Eylül
1925 tarihinde, erkek arkadaşı Alejandro Gomez Arias
ile birlikte otobüsle okuldan dönen Frida için oldukça
sıradan bir gündü.
Ancak bindikleri otobüs, bir tramvayla çarpıştı. Çok
sayıda yolcunun ölümüyle sonuçlanan kazada Frida
çok ağır yaralandı. Yolcuların tutunduğu kalın bir
metal çubuk Kahlo’nun karnından vücuduna girmiş ve
bel omurlarını zedeleyerek dışarı çıkmıştı.
 
Frida’nın sağ bacağı on bir yerden kırılmış ve ezilmiş,
sol omzu çıkmış, leğen kemiği de üç yerden kırılmıştı.
Çelik çubuk karnının sol tarafından girip cinsel
organından çıkmıştı ve doktorlar yaşayabileceğinden
bile şüpheliydi. Onu parça parça bir araya getirmeleri
gerekiyordu.

32 kez ameliyat edilen Frida’nın, 1954’te çocuk felci nedeniyle sakat olan sağ bacağı kangren yüzünden
kesilecekti. Frida’nın bakım masraflarını karşılamakta zorluk çeken babası çareyi evin değerli eşyalarını
satmakta bulmuştu.
Ağrılarıyla başa çıkmak için sürekli olarak resim yapmaya başlayan Frida, ilk portresini ilk aşkı
Alejandro’ya armağan etti. Ancak ilişkileri sona ermişti. Ailesinin teşvikiyle resim yapmaya başlayan
Frida birçok oto portre resmetti.
1927 yılı sonunda yürümeye başlayan Kahlo, bu dönemde sanat ve politika çevreleri ile yakın ilişkiler
kurmaya başladı. Küba’lı önder Julio Antonio Mella ve fotoğraf sanatçısı Tina Modotti bu isimlerden
ikisiydi.
Kahlo, 1929’da Meksika Komünist Partisi‘ne üye oldu. Resim çalışmalarına devam eden Kahlo, eserlerini
takip ettiği ve Meksikalı Michalangelo olarak anılan ünlü ressam Diego Rivera‘yla da tanışmak istiyordu.
Rivera’nın kendi resimleriyle ilgili fikrini merak eden Frida, ünlü ressamı ziyaret ettiğinde ona aşık oldu
ve iki sanatçı, 21 Ağustos 1929’da dünya evine girdi. Evliliklerinin ilk yılında Frida hamile kalmasına
rağmen Rivera’yla yaşadığı sorunlar nedeniyle bebeği aldırdı.



1930 yılında Amerika‘ya giden çift, Rivera’nın aldığı duvar resmi siparişleri bitene kadar
orada yaşayacaklardı. Ard arda 2 düşük yapan Frida, Rivera’nın başka ilişkileri
olduğunu da öğrendi ve çift oldukça fırtınalı geçen evliliklerini 1939 yılında
sonlandırdılar.
 
Ancak bir sene sonra, 1940‘da yeniden evlenip Frida’nın çocukluğunun geçtiği Mavi Ev’e
yerleştiler. Bu dönemde Kahlo sürrealist resmin öncü isimlerinden dostu Andre
Breton’un da desteğiyle New York’ta bir sergi açtı.
 
Sağlığı sık sık bozulan Frida, bütün gücüyle resim yapıyor, eserlerinin gördüğü ilgi onu
çok heyecanlandırıyordu. Ancak çocuğu olmadığı için üzülen sanatçı evcil hayvan
besliyordu.
 
1941‘de “Ben ve Papağanlarım” ve 1953‘te “Maymunlarla Otoportre” isimli
çalışmalarına imza atan sanatçı, aynı yıl ‘La Esmeralda’ adlı bir sanat okulunda öğretim
üyeliğine başladı.
 
Sağlık durumu kötüleşmesine rağmen ders vermeyi sürdüren Frida, 1950 senesinde
daha önce olduğu ameliyatlar nedeniyle dokuz ay hastanede yatmak zorunda kaldı.
Frida ülkesi Meksika’daki ilk kişisel sergisini ise 1953 senesinde açtı.
 
Aynı yılın temmuz ayında sağ bacağı kesilen Frida’nın başarılarla ve acılarla dolu
yaşamı, akciğer ambolisi nedeniyle 13 Temmuz 1954‘te sona erdi. Sanatçının ölmeden
önce tamamladığı son eser ise “Yaşasın Hayat” isimli natürmort çalışmaydı.



Kuduz, hayvanlardan insana bulaşan
virütik, bulaşıcı ve tehlikeli bir
hastalıktır. Hasta hayvanın ısırması
sonucu, enfekte tükürüğün bütünlüğü
bozulmuş deri ya da mukozalara
teması yoluyla bulaşan ve akut beyin
iltihabı sonucu ölümle biten bir virüs
hastalığıdır.
 
Virüs, beyin ve omuriliğe yerleşerek
ölüme neden olur. Genellikle yarasa,
kurt, kedi, köpek gibi hayvanlar
kuduz virüsü taşır. Hastalık felç ve
kasılmalarla kendini gösterir. Kuduz
ihtimali olan kişilerin hemen aşı
yaptırması, acilen bir sağlık
kuruluşuna başvurması gerekir.
 
Kuduz; çakal, kurt, tilki, kokarca,
sırtlan, ayı, yarasa gibi doğadaki tüm
vahşi memeliler ve eğer
aşılanmamışlarsa köpek, kedi, inek,
eşek gibi evcil memeli hayvanlar
arasında varlığını sürdürür. Bu
hayvanlar tarafından ısırılan
insanlara bulaşarak hastalık
oluşturur.
 
Sanıldığının aksine sincap, sıçan,
fare, hamster gibi kemirgen
hayvanlar ve tavşanlar taşıyıcı
değildir ve bu hayvanlar tarafından
ısırılma bir risk oluşturmaz. Kuş,
yılan, balık, kaplumbağa, kertenkele
ve böceklerde asla kuduz virüsü
bulunmaz.

Yarasa hariç bütün hayvanlar enfeksiyonun sonucu olarak
ölürler. Kan emici yarasalarda virüs tükürük bezlerine
yerleşir ve onları hasta etmez fakat diğer hayvanlara ve
insanlara bulaştırabilir. 
 
Hastalığın gidişatına göre üç farklı safhası vardır:
prodromal (başlangıç) dönemi, saldırgan dönem ve felç
dönemi. Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan 3-7 gün sonra
hayvan ölür. Başlangıç dönemi  2-3 gün sürer. Davranış
bozuklukları olur ve beden ısısı artar.
 
Hayvan ısırık bölgesini yavaş yavaş ısırmaya ve
tırmalamaya başlar. Saldırgan dönem  2-4 gün sürer.
Kuduz kedi ve köpek başlarda ürkek ve korkak olur, yabancı
cisimlere karşı ilgisi artar. Alışık olmadığı gıdaları yeme
isteği olur.
 
 

Kuduz
Korkulan hastalıklardan biri
olan kuduz nedir, nasıl bulaşır
ve neden bulaşıcıdır?



 Genel olarak kuluçka süresi
insanlarda 2-8 haftadır.
Şüpheli bir hayvan tarafından
ısırılan kişinin yarası sabunlu ya da
deterjanlı su ile bolca yıkanmalıdır.
Bu uygulamanın özellikle yüzeysel
yaralarda riski % 90 oranında
azalttığı saptanmıştır. Yaraya bir
antiseptik ( %40-70 lik alkol, iyodin
v.b ) uygulanmalıdır.
Isırık yarasının beyine yakınlığı
virüsün beyine ulaşması açısından
önemlidir. Yara bölgesi beyine yakın
ise en kısa sürede bir sağlık
kuruluşuna başvurmalıdır. Diğer
bölge ısırıklarında bu süre 0-36 saat
en fazla 72 saat olmalıdır.
Eğer ısırık çok büyükse ve yaraya
dikiş atmak zorunlu ise yara
dudakları etrafına mutlaka kuduz
serumu ve immunglobulini
uygulanarak dikiş atılmalıdır.Temas
sonrası uygulamada yara bakımı ve
kuduz serumu uygulamasından
sonra aşılamaya geçilmelidir.
Ülkemizde hücre kültürü aşısı olarak
HDCV(Human Diploid Cell Vaccine)
ve VERO (Verorab) bulunmaktadır.
Her iki aşının da bağışıklama gücü ve
yan etki açısından hiçbir farkı
yoktur.
Kuduz aşısı 0., 3., 7., 14., ve 28.
günlerde 5 doz olmak üzere
intramuskuler yoldan ve mutlaka
deltoid adaleden , bebeklerde ise
uyluğun anterolateral kısmından
yapılmalıdır. Aşılama şemasına
uygun olarak yapılan aşılama ile %
100 oranında başarı
sağlanmaktadır. Bu aşılar ile şimdiye
kadar aşılama ve acil müdahale
şemasına uygun olarak sürdürülen
tedavilerde hayatını kaybeden kuduz
olgusuna rastlanmamıştır.

Bilinç giderek kaybolur ve hırçınlaşarak her şeye karşı
olur. Sahibinin emirlerini dinlemez. Her önüne gelen canlıyı
bu arada sahibini de ısırır. Köpekler evi terk ederek bir
daha geri dönmez. Ağızda bol salya akar. Maksatsız
havlama ve miyavlama dikkati çeker. Normalde
köpeklerden çok korkan kediler, kuduz hastalığında
çekinmeden köpeklere saldırırlar. Tilkilerde korkmadan
kedi, köpek ve diğer canlılara saldırarak ısırırlar. Felç
dönemi 2-4 gün sürer.Hastalık ilerledikçe öncelikle ısırılan
organdan başlayan ve daha sonra tüm vücutta felçler
meydana gelir. Havlaması değişir ve salyası belirgin olarak
artar. Hayvan rahat hareket edemez, dengesini kaybeder,
zig-zag çizerek yürür ve daha sonra yere düşer
Tam felç gelişmesinden sonraki 1-2 gün içerisinde hayvan
ölür.Kuduza yakalanmış hayvanlar 1 hafta içinde mutlaka
ölürler. Virüs, vücuda girdiği yerde bulunan sinirler
yoluyla beyine gider, yerleşir ve orada çoğalır. Virüsün
vücuda girmesi ile hastalığın ortaya çıkması arasındaki
süreye Kuluçka Dönemi denir.



Elektrikli sandalye mahkumun
infazı sırasında oturması için
ahşap malzemeden yapılmış, kol
ve bacak koyma yerlerinde deri
kayışlar bulunan sandalyedir.
Yaygın kanının aksine elektrik
akımı hiçbir şekilde sandalyeden
gelmemektedir. Sandalye sadece
mahkumun oturması içindir.
 
Mahkumun infazı için gereken 
 elektrik akımı, mahkumun
üzerine bağlanan elektrotlardan
verilir.Diş doktoru Albert
Southwick 1881 senesinde
tesadüfen sarhoş bir adamın
elektrik jeneratörüne tutunup,
elektrik akımından ölmesine şahit
olur.
 
Southwick bu durumu arkadaşı
Senatör David McMillan’a anlatır
ve McMillan’da vali David B.
Hill’e zalimce bir yöntem olan
“asmak” yerine elektriği
kullanmayı önerir. New York
eyalet meclisi 1886 yılında‚
“insani ve rahat” infaz edebilme
yöntemi bulmak için bir komisyon
oluşturur.
 
Elektrik ile infaz yöntemi için
araştırma komisyonu Thomas
Edison'ı görevlendirir. İlk
elektrikli sandalye, Edison’un
işçisi Harold P. Brown tarafından
geliştirilmiştir. Edison, Brown’un
yaptığı işi takdir etse de,
elektrikli sandalyenin mucidi
olarak yine de kendisi kabul edilir

Edison ve George
Westinghouse (AC = alternatif
akımın propagandasını yapan),
hangi elektrik tipini kullanmak
daha güvenli olur, diye bir
anlaşmazlık tartışmasına
girerler.
 
Edison defalarca kediler ve
atlar üzerinde yaptığı testlerle,
rakibine alternatif akımın ne
kadar tehlikeli olduğunu
kanıtlamaya çalışır.3 bakıcısını
öldüren Topsy isimli Fil, 1903
yılında Harold P. Brown
tarafından alternatif akım ile
öldürülür.
 
Elektrikli sandalye AC =
alternatif akım için dizayn
edilir ve Edison elektrikli
sandalyede infaz için‚
“electrocution” ya da “to
westinghouse” isimlerini
önerir. Westinghouse buna
şiddetle karşı çıkar ve durum
ile ilgili ünlü bir avukatı
görevlendirir.
 
Westinghouse tehlikeli olduğu
iddia edilen alternatif akım ile
para kazanmak istediği için
şirketinin itibarının
zedelenmesinden endişe duyar.
14 ay sonra tüm duruşmalar
biter ve Edison elektrikli
sandalyeyi infaz için hazır hale
getirir.

Elektrikli Sandalye
İdamın her türlüsü kötü ama diri diri bir insanın iç organlarını yakmak en
acımasız ölüm şekli olsa gerek. Elekrikli sandalye nasıl ortaya çıktı?



Edison o zamana kadar elektrik alanında tekti ve doğru akım (DC) üzerine nam salmıştı.
Westinghouse ise alternatif akımı bulup, doğru akımdan daha ekonomik olduğunu ispatlamıştır.
 
Edison kendi alanında tek olma kaygısından, alternatif akımın ne kadar tehlikeli olduğunu ve
insanları kolayca öldürebileceğini ispatlamak için elektrikli sandalyede alternatif akımı kullanmak
istemiştir.

Hükümet tarafından alternatif akım
onaylanınca, bu akımı üretecek olan
motoru Westinghouse vermek istemez.
Edison ve Brown dolaylı yollarla ikinci
el Westinghouse motoru bulup
elektrikli sandalyenin projesini
tamamlarlar. Tabii ki bu sayede
alternatif akımlı sandalyeler nam salar
ve bu işten Westinhouse’da karlı
çıkar.1 Ocak 1889 yılında elektrikli
sandalyede infaz yürürlüğe girer. New
York Eyalatinde Ölüm cezası almış olan
suçluların elektrikli sandalyede infaz
edileceğine dair karar çıkartılır.
Daha önceleri hayvanlarda denenmiş ve
“daha insani” olduğu düşünülen infaz
şekli, ilk olarak 6 Ağustos 1890
tarihinde Auburn Eyalet Cezaevinde
yapılır. Elektrikli sandalyede ilk infaz
edilen mahkum William Kemmler,
karısını balta ile öldürmekten ölüm
cezasına çarptırılmıştır.
Auburn Cezaevindeki infaz Devlet
Elektrikçisi Edwin Davis tarafından
yapılmıştır. Kemmler hazırlanan
sandalyeye oturtulup bağlandıktan
sonra, sırtına ve başına birer elektrot
bağlanır. Öncelikle 1000 Voltluk bir
gerilim ayarlanır.

Elektrik açıldığı anda Kemmler şiddetli bir seğirme ile kasılmaya ve acı içinde kıvranmaya başlar.
17 saniye sonra elektrik kapatılmıştır. Orada bulunan doktorların ve seyircilerin şaşkın ve korku
dolu bakışları arasında Kemmlerin hala yaşadığı tesbit edilir. 
Mahkum nefes nefese hırıldayıp, kusmaya başlar. Gerilimi yükseltmeye karar verirler ve 2000
Volta çıkartırlar. Elektrik 70 saniye sonra kapatıldığında mahkumun öldüğü tespit edilir.
Elektrikli sandalyede 20 Mart 1890’da ilk idam edilen kadın mahkum, üvey kızı İda’yı öldürmekten
ölüm cezasına çarptırılan Martha M. Place’dir. O da Kemmler gibi Devlet Elektrikçisi Edwin Davis
tarafından infaz edilir.



 
Old Sparky olarak adlandırılan elektrikli
sandalye, 1924 yılında ölüm cezasına
çarptırılan bir mahkum tarafından
yapılır ve 40 sene boyunca
kullanılır.Sandalyeyi yapan mahkum
cezasını doldurduktan 13 sene sonra
tekrar cinayetten tutuklanır ve kendi
yaptığı sandalyede infaz edilir
 
Nebraska Amerika’da ölüm cezası
olarak sadece elektrikli sandalye
yöntemi uygulayan tek eyalettir. Birçok
eyalet bu yöntem ile infazı kaldırdığı
halde, Alabama, Florida, Gerorgia,
South Carolina, Virginia ve İllinois
elektrikli sandalye ile ölüm cezasına
devam eden eyaletlerdir.
 
İdamı gerçekleştirilecek mahkum birçok
geniş deri kemerler ile sandalyeye
bağlanır ve kafasının tepesinde traş
edilmiş yere, çenesinden desteklenen
çene kayışı ile elektrot bağlanır. Başka
bir elektrot da traş edilmiş bacağının
alt kısmına takılır.
 
Yeterli bir akım sağlamak için, tuzlu su
ile ıslatılmış olan süngerler elektrotlar
ile deri arasına yerleştirilir. Son olarak
da suçlunun başı, yüzünü çenesinden
gözlerine kadar kapatan bir deri kayış
ile sandalyenin arka kısmının ortasına
bağlanır.

Bunca post içerisinde içimizi acıtan tek post olmasının yanı sıra sizlere verdiğimiz rahatsızlık
adına da özür dileriz.



Banksy, son yıllarda başta İngiltere
olmak üzere farklı ülkelerde yaptığı
çarpıcı duvar resimleriyle (grafiti)
ünlenen, aktivist, yazar, yönetmen,
ressam, küratör ve sokak sanatçısıdır.
Gerçek kimliği bilinmemektedir, Banksy
eserlerinde kullandığı imzasıdır.
 
Banksy’nin grafiti dünyasına katılması ise
1980’lerin sonu ve duvarların artık
endüstrileşmeye karşı duran sanatçıların
yeni alanı olması 1990’lara
rastlamaktadır. Önceleri sadece
Bristol’de tanınan Banksy, daha sonra
tüm Birleşik Krallık’ta tanınır.
 
Banksy’nin ünlü olmadan önce sokak
sanatı hayatına ilkin geleneksel tarzda
grafitiler yaparak başladığı görülür.
Rembrandt’ın Dr. Tulp’un Anatomi Dersi
adlı tablosunu andıran For Astek In The
Scrubs (Önlüklü Astek için) adlı grafitisi
bunlardan biridir. 
 
Banksy bu grafitiyi, dikkat çekmeye ve ün
kazanmaya başladığı ve sokak sanatçıları
için son derece önemli olan Bristol’deki
Walls On Fire (Duvarlar Ateşe) adlı
festival etkinliği için yapar

Banksy
Sokakların gizli kahramanı, grafiti sanatının gizli öznesi Banksy kimdir?

Ölen arkadaşları için yapıldığı düşünülen resimde her iki tarafına ekran görüntülerinin
yerleştirildiği bir mekanda doktorlar tarafından çevrelenmiş bir ameliyat masasına grafiti
harfleriyle Astek yazar ve köşeye de Önlüklü Astek İçin şeklinde bir yazı iliştirir.
 
Banksy’nin bu festivalden birkaç ay sonra Bristol’de metruk bir binanın duvarına yaptığı The Mild
Mild West adlı işi ise, onun daha geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlar. Daha sonra şehrin
simgesi olarak seçilen bu çalışmanın mesajı ise son derece açıktır: Karşısında zalim polislerin
durduğu oyuncak ayı, molotof kokteyli atamayacak iyi vatandaşları temsil eder. Banksy sonraki
çalışmalarına Londra’da devam eder ve beklediği etki ya da tepkiyi bulamadığı için geleneksel
grafitiden uzaklaşıp şablona yönelir.



Banksy isminin, İngilizce’de tam karşılığı bulunmayan sözcüğün yasaklanmak, men etmek
anlamına gelen ban kelimesinden türetildiği muhtemel olmakla birlikte, bu ad kendisine
yakıştırdığı vandal sıfatının anlamı, içeriği ve eylem boyutuna fikirsel bir katkı da
sunmaktadır. 
Bununla birlikte sık sık güncel medyada deşifre olduğu ile ilgili haberler çıksa da, sanatının
dışında kimliğiyle ilgili bilinenler oldukça sınırlıdır. Medyadaki ve takipçileri arasındaki genel
popüler teorilere göre asıl adı Robin Banks’tir.
1974 yılında İngiltere’nin Bristol şehrinde doğar, babası bir fotokopicidir, küçük yaşta
kasaplık eğitimi alır ve bunun yanında başka birçok işte de çalışır. 80’li yılların sonunda
İngiltere’de duvar resimleri yapmaya başlar.
Banksy, bir röportajda ailesi için bile gizemini koruduğunu ve onların kendisini bir ressam ve
dekoratör sandığını söyler.Sokak sanatçısı olmayı seçmesinde küçükken yaşadığı bir
travmanın etkisi var gibi gözükmekte.
Hikayeye göre, Banksy dokuz yaşındayken en iyi arkadaşını düşürüp onun bilincini
kaybetmesine sebep olmakla suçlanır ve ilkokuldan atılır. Aslında iftiraya uğramıştır. Kaza
geçiren arkadaşı da olanları hiçbir zaman hatırlayamaz ve Banksy de kendini aklayamaz.
Üstelik annesi bile onun suçlu olduğuna inanır. Banksy, “Bence uslu durmanın hiçbir anlamı
olmadığını bu kadar erken öğrendiğim için çok şanslıydım. Asla yapmadığınız bir şey için bir
gün cezalandırılabilirsiniz. İnsanlar her zaman olayı yanlış anlayabilirler.”
Şablona yönelme sebebini ise yine 18 yaşında edindiği bir tecrübe ile açıklamaktadır. Banksy
ve arkadaşları bir gece bir treni boyarken, polis tarafından basılırlar.
Arkadaşları kaçmayı başarırken, Bansky dikenli çalılara takılıp ve bir saat üzerine motor yağı
sızdıran damperli bir kamyonun altında gizlenmek zorunda kalır. Belirttiğine göre, kamyonun
altında geçirdiği süre onun şablon grafitiye yönelmesinde ilham verici olur.



Banksy’nin en çok kullandığı kapalı kamusal alanlardan biri ise müzelerdir. Sanatçı özellikle
bilinmiş müzelerdeki ustaların eserleri arasına korsan olarak yerleştirdiği kendi eserleri ile de
son derece ünlüdür.
 
Banksy, genel olarak asparagas bir tanıtım yazısıyla sergilediği müzedeki illegal
yerleştirmeleri için bitpazarlarından aldığı anonim eserleri, ünlü yapıtların kopyalarını ya da
dondurulmuş hayvanları kullanır.
 
Son dönem eserlerinden, Kırmızı Balonlu Kız adlı eseri Londra’da Sotheby’s müzayede evinde
1 milyon sterline satılmasının hemen ardından içerisine gizlenmiş kâğıt imha makinesi
vasıtasıyla kendini yok eder.
 
Sansasyon yaratan bu olay sonrasında eserin kendini parçalara ayırmasına rağmen alış
işlemini gerçekleştirmeye karar veren ismi açıklanmayan koleksiyonerin, “İlk başta şoke
oldum, ama daha sonra kendi sanat tarihi eserime sahip olacağımı anladım” demiştir.
 
Kendini imha etmesinin ardından esere ise Love Is In The Bin (Çöpteki Aşk) ismi
verilir.Banksy, Exit Through The Gift Shop (Çıkışlar Hediyelik Eşya Dükkânından) adlı filmi ile
belgesel türünde Oscar’a aday gösterilir ve sinema dünyasındaki yerini alır.
 
Banksy eleştirilerin de odağındadır. Bazı sokak sanatçıları onun bir ihanet içinde olduğunu
öne sürer. Sokak sanatının galerilere girmesi ve büyük bir pazarın parçası haline gelmesinde
Banksy’nin çok büyük bir payı olduğunu düşünüp, onun ruhunu sattığını iddia ederler.



Metro
İstanbul'da yaşayanların kurtarıcısı metro nedir, ilk metro nerededir?

Genellikle nüfus yoğunluğu fazla olan büyük şehirlerde kurulan ve şehir merkezini süratli bir
şekilde banliyölere bağlayan elektrikli yeraltı treni.
Şehir trafiğinin dışında bir yolu olması, çift hat üzerinde hareket edebilmesi, çok sayıda vagon
kullanabilme ve yüksek bir hıza varabilmesi olanağını sağlar. Metronun özelliklerinden biri de
çok az sayıda personelle yönetilebilmesidir.
Dünya'da ilk metro Londra'da kurulmuştur. 1863'te işletmeye açılan bu metro günde sekiz
milyon yolcu taşımaktadır.
 
Yer altı füniküler sistemi olarak dünyada ilk, Londra'dan sonra dünyanın ikinci metrosu olma
özelliği taşıyan ve Karaköy ile Beyoğlu’nu en kısa yoldan birbirine bağlayan tarihi Karaköy
Tüneli 1875 kurularak ikincilik bayrağını devralmıştır.
 
1900 yılında açılan Paris metrosu ise günde beş milyondan fazla yolcu taşır. Metroların hava
hatları yerden en az 6 mt. yüksekte olur. Çatı madensel veya betonarmedir. Toprağa sağlam
desteklerle dayanır.
 
Yeraltı hatlarında iki sistem uygulanır: Birincisinde hatların geçeceği galeriler sokak düzeyinin
hemen altında 6-8 mt. derinlikte, ötekinde ise 35-40 mt. aşağıda açılır. Birinci yöntemle yapılan
metrolar daha ucuza çıkar.



Çünkü bunlarda galerilerin kazılmasına sokak
düzeyinden derine doğru hendek açma yoluyla
başlanır, kazılan hendeğin iki yanına betonarme
birer duvar örülür. Böylelikle bir dikdörtgen prizma
biçimini alan galeri bittikten sonra üzeri kapanır ve
sokak tekrar döşenir. 
Bu yöntemin en büyük sakıncası sokakların planını
izlemesi, bundan ötürü de uzun ve girintili çıkıntılı
olmasıdır. Kazı 6-8 mt. gibi orta derinlikte
yapılmışsa çift hatlı galerilerde duvarlar eliptik
biçim gösterir.
Derin şebekelerde hatlar sokakların planını izlemez,
çoğunlukla doğru çizgilerden meydana gelir.
Böylece birinden ötekine gidilecek iki nokta
arasındaki yol çok kısalmış olur. Bu şebekelerde
galeriler yuvarlak oyulmuştur. İçlerinden tek hat
geçer.
Kesiti çapı 3,5-4,5 mt. arasında bir çember olan bu
galeriler çelik halkalarla döşenmiştir. Ancak son
zamanlarda bu çelik halkaların yerini betondan
prefabrike ve birbirine vidalanabilir bir döşeme
sistemi almaktadır.
Ray açıklığı hemen hepsinde standarttır. (1,435
mt.) Derin galerilerde çift hat olmaz. Yan yana
açılmış ve her birine tek doğrultuda giden trenler
işleyen iki galeri bulunabilir. Sapmalar, dönmeler
yalnız istasyon noktalarında olur.
Hatlar hiçbir zaman kesişmez. İstasyonlar yeraltı
şebekelerinde galerilerin genişletilmesiyle, hava
şebekelerinde ise platform çatısı kurmakla yapılır.

 İstasyonlarda 100-160 mt. uzunluğunda peronlar
bulunur.
Yolcuların sokak düzeyine çıkmaları çoğu zaman
yürüyen merdivenlerle sağlanır.Trenler elektrikli
trenlerin aynıdır. Çoğunlukla çift doğrultuludur.
Vagonların sayısı ve biçimi şebekeye göre değişir.
Metro katarları saatte 90-100 km. yapabilse de
genellikle 40 km'nin üzerine çıkılmaz. Bir
doğrultuda saatte ortalama 20 katar hareket eder.
Ancak Londra metrosunda olduğu gibi saatte 40
katar çıkarılabildiği de olur.
Günümüzde ülkemizde raylı sistemlerdeki
araçlarımızın hemen hemen hepsi elektrik enerjisi
ile çalışır. Genellikle şehir içi hatlarda kullanılan ve
raylardan birinin hemen dış tarafında bulanan
üçüncü bir raydan oluşan hattır. Bu iletim hattına
üçüncü ray hattı denir.
Üçüncü ray adından da anlaşılacağı üzere trenin
gittiği rayların haricinde hemen yanına ayrı bir
enerji hattı çekilerek yapılır ve tren enerjisini
hemen yanındaki bu 3. rayla bağlantısıyla alır.
Bazen nadir de olsa 2 rayın ortasında olabilir.
Üçüncü rayı avantajlı kılan özelliklerinden birisi
düşün gerilimdir, diğer yapısı itibariyle direk
rayların kenarına kurulduğu için tünelin açılma
yüksekliğini düşürür. Bu da hem daha kısa iş süresi
hem de daha az maliyet demektir.



Petra

Ürdün'ün büyüleyen kenti Petra nedir,
tarihten nasıl izler taşır?

Petra Antik Kenti isminin anlamına yakışan bir
şekilde (Petra Yunanca “Taş” anlamında) Güney
Ürdün kumtaşı kayalıklarına Nebati
İmparatorluğu tarafından MÖ 400 ile MS 106
yıllarında inşa edilmiş ve yeniden keşfedilmesi
1800’lü yıllarda gerçekleşmiş kayıp antik
şehirdir.
 
MÖ 400 yılında Nebatilerin kontrolüne geçen
bölge ticaret ve kervan yollarına yakın olması
nedeniyle hızla zenginlemiştir. Nebatiler
ticaretten elde ettikleri gelirle günümüz
Ürdün’ünde bulunan kumtaşı kayalıklarda
kendileri için muhteşem bir şehir inşa
etmişlerdir.
 
Petra Antik Kenti'nin inşası 500 yıl boyunca
sürmüş, şehir MS 106 yılında Romalıların eline
geçtikten sonra şehre çok fazla yeni eser
yapılmamıştır. Petra Antik Kenti en parlak
dönemlerinde, şehrin konumu nedeniyle görkemli
yapıtlar inşa etmiştir.
 
Çünkü şehre ulaşmak için Siq adı verilen yer yer
birkaç metreye kadar daralan bir vadiden
gidilmektedir. Kent dar vadi boyunca yaklaşık 1
km içerde kalmaktadır. Bu özelliği antik çağda
şehrin korunması konusunda Nebatilere çok
büyük avantajlar sağlamıştır.
 
Ayrıca vadide inşa edilmiş olan antik çağ barajı
antik dönemde şehrin su ihtiyacını karşılamış ve
şehri su baskınlarına karşı korumuştur.
.



Petra Antik Kenti parlak dönemlerinde yirmi bin ila otuz bin kişiyi barındırmış ancak
özellikle MS 363 ve MS 747 yıllarında meydana gelen depremler sonrasında insan
yerleşiminin giderek azaldığı ve zamanla insanların tamamen terk ettiği kayıp şehir haline
dönüşmüştür.
 
Antik kentteki başlıca muhteşem yapılar Al Khazneh, Roma tarzında inşa edilmiş
Amfitiyatro, Ad – Deir Manastırı, mezarların bulunduğu geniş kanyon Street of Facades, Hz
Musa’nın Kardeşi Harun’un Mezarı ve bunların dışında gezilebilecek Nebatiler Müzesi,
Petra Arkeoloji Müzesidir.
 
Petra Antik Kenti tarih sahnesinden silinmesinden yaklaşık 1000 yıl sonra İsviçreli
maceraperest ve gezgin Johann Burckhardt tarafından kayıp şehir yeniden keşfedilmiştir.
 
Johann Burckhardt şehri keşfettikten sonra Batı dünyası Petra Antik Kentinden haberdar
olmuş ve Petra o dönemden itibaren turistler için bir cazibe merkezi haline gelmiştir.
 
Şehir 1985 yılında UNESCO tarafından “Dünya Kültür Mirası” listesine alınmış ve
muhteşem yapıları ve iyi korunmuş antik binaları ile 2007 yılında oluşturulan Dünyanın
Yeni Yedi Harikası listesinde kendine yer bulabilmiştir.



Nobel Ödülü
Ülkemizden de ödül alanların bulunduğu Nobel Ödülü nedir ve nasıl ortaya
çıkmıştır?

Adını Alfred Nobel’den alan Nobel ödüllerinin verilişi 1900’lü yılların başlarına dayanır. Alfred
Nobel İsveç asıllı mühendis ve kimyagerdir. Dünyada dinamitin mucidi olarak
bilinmektedir.Nobel ödüllerinin verilişi çok enteresan bir olaya dayanır.
Alfred Nobel’in kardeşi Ludvig 1888 senesinde Fransa’ya yaptığı bir gezi sırasında ölünce
Fransız gazetelerinden biri Alfred Nobel’i öldü sanarak “Ölüm taciri öldü” şeklinde haber
yapar.
Alfred Nobel dinamiti bulduktan sonra, yaptığı icat savaşlarda, saldırılarda, insancıl olan
olmayan sebeplerle kullanılarak pek çok insanın ölümüne yol açmıştır.
Gazete, çok hızlı bir yöntemle insanların ölümüne yol açan ve bundan büyük paralar kazanan
icadın mucidi öldü şeklinde haber yaparak, Alfred Nobel’i yerin dibine sokup onu rezil etmiştir.
Gazeteye göre Alfred Nobel’in yaptığı icat vahşice bir şeydi.
Gazete haberini okuyan Nobel, haberden büyük üzüntü duydu. Katil olarak anılan bir insan
olmak istemiyordu. Bu yüzden ölümünün ardından, mal varlığının bir kısmını dünya için yararlı
işler yapan kişilere verilmesini vasiyet etti.İlk Nobel ödülleri 1901 yılında verildi.
Verildiği alanlar fizik, kimya, edebiyat, tıp ve barış olmak üzere toplam beş alandı. Verilen
dallara Nobel’in vasiyeti olmasa da 1969 yılında edebiyat da eklenmiştir.
Yeni eklenen edebiyat kategorisini İsveç Merkez Bankası, kuruluşunun 300.yılı dolayısıyla,
Nobel’in anısını yaşatmak için başlatıp ve finanse etmektir.Nobel ödülleri her yıl 10 Aralık’ta
Alfred Nobel’in öldüğü günde veriliyor.
Nobel’in fizik alanındaki ilk ödülü Wilhelm Conrad Röntgen isimli Alman bilim adamına
verilmiştir. Adından da anlaşılacağı üzere bu kişi, röntgen çekip kemikleri inceleme imkanı
tanıyabilen icadı yapmıştır.
Kimya dalındaki ilk ödülü Jacobus H. Van’t Hoff almıştır. Hoff’un çözeltiler üzerine yaptığı
deney ödüle layık görülmüştür.Fizyoloji ve tıp alanı birlikte değerlendirmeye alınıyordu. Bu
alandaki ilk ödülü Emil Adolf Von Behring almıştır.
Von Behring’in difteri hastalığına karşı aşıladığı hayvanlardan aldığı kan serumunu çoğaltıp
başka hayvanlarda bağışıklık sağlaması, ödüle layık görülmüştür.Edebiyat dalında ilk ödülü
alan Fransız şair Sully Prudhomme oldu. Nobel ödüllerinin en ilgi çekici alanı barış ödülüdür.
İlk barış ödülüne iki kişi birden layık görülmüştür. Kızılhaç teşkilatının kurucuları arasında yer
alan Henry Dunant ile Uluslararası Barış Birliği kurucularından Frederick Passy barış
alanındaki verilen ilk ödülü paylaştılar.
Ekonomi alanında verilen ilk ödülü Jan Tinbergen ile birlikte Ragnar Frisch almıştır. Ekonomi
alanında yaptıkları analizler ve geliştirip uyguladıkları modeller sayesinde 1969 yılında
ekonomi ödülünü almaya hak kazandılar.Tarihte Nobel Ödülü kazanıp da alamayan kişiler de
var.
2.Dünya Savaşı yıllarında, Hitler yönetimindeki Nazi Almanyası'nın baskıcı tutumu nedeniyle
üç Alman bilim adamı ödüllerini alamadı. 1938 yılında Richard Kuhn kimya alanında verilen
ödülü alamadı.
1939 yılındaki kimya ödülünü Adolf Butenandt alamazken aynı yıl fizyoloji-tıp alanındaki ödülü
Gerhard Domagk alamadı. Bu üç Alman bilim insanı gibi Boris Pasternag adlı Rus yazar Sovyet
yönetiminin baskısı nedeniyle ödülünü alamadı.
 



Yıllar içerisinde edebiyat ödülünü kabul
etmeyen sadece bir kişi vardır. Fransız
yazar Jean-Paul Sartre edebiyat ödülünü
kabul etmemiştir.
 
Felsefe içerikli düşünce yazıları yazan
Sartre, prensiplerinden dolayı, hayat boyu
tarafsız kalmak, herhangi bir derneğe ya da
kuruma üye olmadığını göstermek, kendi
prensiplerine göre bir duruş sergilemek
amacıyla yaşamı boyunca kendine verilen
hiçbir ödülü kabul etmemiştir.
 
Bu ödülü kazanan evli çiftler de var. 1903 yılında ödül alan Marie –
Pierre Curie çifti ilk ödül alan eşlerdir. Mısır Cumhurbaşkanı Enver
Sedat, Nobel Ödülü alan ilk müslümandır.
 

Edebiyat dalında ödül alan en genç yazar, 42 yaşında ödül alan Rudyard Kipling’dir. Barış
alanında ödül alan en genç kişi Malala Yusufzay‘dır. 2014 yılında eğitim ve kadın hakları
alanındaki çalışmaları sayesinde 17 yaşında ödül almıştır.
 
2007 senesinde 90 yaşındaki Leonid Hurwicz ekonomi alanında aldığı ödül ile Nobel Ödülü
alan en yaşlı kişi olmuştur. 2.Dünya Savaşı yıllarında 1940-42 yılları arasında ödül verme
işine ara verilmiştir.
 
Alman gazeteci Carl von Ossietzky, Myanmarlı Ang San Su Çi ve Çinli Liu Xiaobo hapisteyken
ödül alan kişilerdir.2006’da Orhan Pamuk edebiyat, 2013’te barış alanında Ahmet Üzümcü,
2015’te kimya alanında Aziz Sancar, ödül alan Türk vatandaşlarıdır.



Srebrenitsa Katliamı
 Yürek burkan olaylardan Srebrenitsa Katliamı nedir, neler yaşanmıştır?

 "İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'daki en büyük katliam" olarak nitelendirilen Srebrenitsa
Katliamı'nın üzerinden 24 yıl geçti. Sadece birkaç gün içinde en az 8 bin 372 Boşnak'ın
katledildiği Srebrenitsa'da şu ana kadar 6 bin 500 kurbanın kimlikleri tespit edilebildi.  
 
Bu yıl kimlikleri tespit edilen 36 kurban Potacari Mezarlığı'na defnedilecek.  Yugoslavya İç Savaşı
sırasında Bosna Hersek'in Srebrenitsa kasabasında 13-18 Temmuz 1995 tarihleri arasında 8 bin
genç ve yetişkin Müslüman erkek, Bosnalı Sırp güçler tarafından öldürüldü. 
 
Birleşmiş Milletler (BM) 1993 yılında Srebrenitsa'yı Boşnaklar için "güvenli bölge" ilan
etmişti.  Bosnalı Sırpların iki yıl süren kuşatması sonrası Temmuz 1995'de Srebrenitsa düştü. 
 
Binlerce Boşnak erkek, kadın ve çocuk, Srebrenitsa'nın hemen dışındaki Potocari'de bulunan
Hollandalı askerlerin denetimindeki BM barışgücü karargahına sığındı.  Hollandalı askerler
karargaha sığınanlara burada güvende olacaklarını söyledi.
 
 Ancak askerler Bosnalı Sırp güçlerin kampı kuşatması üzerine binlerce Boşnakı Sırplara teslim
etti.  Sırp güçler karargaha sığınanlar arasından ayırdıkları 300 erkeği kamyonlarla götürüp
öldürdü. Kadın ve çocuklar da Bosna'nın diğer kesimlerine götürüldü. 



Kasabada 8 binden fazla Müslüman öldürüldü.  Srebrenitsa'da hayatını
kaybedenlerin büyük kısmı halen Bosna Hersek'in doğusundaki toplu mezarlarda
yatıyor. 
 
Olaylar öncesinde BM tarafından güvenli bölge ilan edilen kasabada, civardaki
çatışmalardan kaçan çok sayıda sivil bulunuyordu. 
 
BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı 2007'de, kasabada yaşananları
"soykırım" olarak nitelendirmiş ancak sorumlusunun Sırbistan olmadığına
hükmetmişti. 
 
Rusya ise 2015'te BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve kasabada yaşananları
"soykırım" olarak nitelendiren bir karar tasarısını veto etmişti. 
 
 Hollanda'nın Lahey kentinde eski Yugoslavya için kurulan Uluslararası Ceza
Mahkemesi, katliamdan sorumlu tutulan Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç'i
soykırımdan, insanlığa karşı suç işlemekten ve Srebrenitsa katliamından suçlu
buldu. Mladiç müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 



PacMan
Çocukluğumuzun en keyifli oyunlarından PacMan nedir,
nasıl ortaya çıkmıştır, nasıl oynanır?

Pac-Man Namco tarafından yapılmış bir oyundur. 1980 yılında çıkmış ve kısa sürede popüler
bir oyun olmuştur.   Pac-Man'de oyuncu, bir labirent içerisinde hareket ederek sarı diskleri
bitirmeye çalışır.  
 
 Hedefi hayalet ve canavarlardan kaçarak tüm küçük diskleri toplamak olan oyuncu, tüm
diskleri topladığında diğer aşamaya geçer. Labirent üzerinde beliren meyveleri toplamak
oyuncuya fazladan puan kazandırır.  
 
 Büyük sarı diskleri aldığında, canavar ve hayaletler maviye dönüşür ve bir süreliğine
yenilebilir duruma gelirler. Oyunun Atari 2600 kartuşları Türkiye'de Dobişko adıyla piyasa
sürülmüştür.  
 
Oyun Japonya'da Puck-Man olarak yayımlanmış olsa da; bazı vandalların "P" harfini "F" ile
değiştirerek küfür oluşturması nedeniyle oyun Amerika'da Pac-Man olarak yayımlandı. Google
21 Mayıs 2010'da bir jest yaparak logosunda Pac-Man oynatmıştır. 
 
Karakterler ve Özellikleri;  Kırmızı Hayalet Blinky, pembe Hayalet Pinky, mavi Hayalet Inky,
turuncu Hayalet Clyde. Görevleri farklıdır. Kırmızı sizi takip eder. Pembe tuzak kurar. Mavi
kafasına göre takılır. Turuncu ise aptaldır, en kolay onu alt edersiniz. 



Ayrıca bu hayaletler Türkçe'ye çevrilmiştir.   Gölge | Kırmızı -   Hızlı | Pembe   - Utangaç | Mavi -
  Mahkum | Turuncu 
  İşte efsanenin yapımcısı Toru Iwatani’nin oyun hakkında verdiği 5 sır ;
Toru Iwatan‘ın ilk şaşırtıcı açıklaması oyunun gerçek hedef kitlesiyle ilgiliydi. Iwatan aslında
oyunu sadece kızları düşünerek hazırlamış.  Günümüzde her iki cinse de hitap eden oyun pazarı 30
yıl önce sadece erkekler tarafından ilgi görüyordu.
 Iwatan ise sektörde bir devrim yaratmak için böyle bir oyun yapmaya başladı.  Günümüzdeki
oyunlarda bulunan yapay zeka bazen gerçek insanları bile şaşırtabiliyor. Ancak 1970‘li yılların
yapımlarında yapay zeka gerektirecek detaylara gerek yoktu. 
Kalitesiz ekranlarda oynanmak üzere düşük çözünürlükte hazırlanan ve az yer kaplayan bu
yapımlarda sadece düşmanlar anlamsızca kahramanların üzerine ve ateş etse yeterliydi.
 Ancak Pac-Man‘in bilinmeyen bir yanı oyunda bulunan dört hayaletin (ghost) oldukça stratejik
düşmanlar olmasıdır. Iwatan bu dört hayaletin aslında plan yapıp Pac-Man’i tuzağa düşürmek için
uğraştığını açıkladı.
Bu dört düşmandan birisi Pac-Man’i sıkıştırırken diğeri ise kendini yem edip onu tuzağa çekmeye
çalışıyor.  Oyuncu tuzağa düşerse de 4 hayaletin saldırısına uğruyor. 
Yapımcı bu konuda da bir itirafta bulundu. Karakterin adı yine kızların ilgisini çekmek için
seçilmiş.  Kadınların meyve yemeyi sevdiğini fark eden Toru Iwatani bu unsurları oyuna eklemiş.  
Faydalı şeyler atıştıran bir adamın kızların dikkatini çekeceğini düşünen Iwatani Japonca atıştıran
anlamına gelen puck kelimesinden oyunun adını türetmiş.  Günümüzdeki oyun yapımcılar yüzlerce
kişilik ekipleriyle Hollywood filmleriyle yarışan işler ortaya koyuyor.  
Ancak 30 yıl önceki şartlar ve imkanlar oldukça farklıydı.   Iwatani konferans sırasında aslında Pac-
Man’in yapımı sırasın imkansızlıklardan bir özelliğin iptal edildiğini açıkladı. Bu özellik ufak gibi
gözükse de yapımın oynanışını tamamen değiştirecekti. 
Oyunda hayaletler ortaya çıktığı zaman özel olarak hazırlanmış elektrikli bir pres makinesi
bulunacaktı. Pac-Man kendine karşı taktik uygulayan hayaletlere karşı strateji belirleyip bu
noktaya çekebilirse hayaletler sıkışarak ölecekti. 
Oyun neredeyse rafa kalkıyordu .  Iwantani’nin yaşadığı en büyük sorun ise yayıncı firma
Namco‘nun başkanıyla yaşadığı bir tartışmaydı. O dönem ki başkan hayaletlerinin hepsinin farkta
renkte olmasını beğenmedi ve Iwatani’ye bu konuda değişikler yapmasını emretti.  
etti. 18-  Başkana göre tüm hayaletler aynı renkte olmalıydı. Ancak yapmcı her bir hayaletin
kendine ait kişiliği olduğunu ve oyuncuların bunları renklere göre ayırt edeceğini söyledi. Uzun
tartışmalar sonucunda oyun rafa kalkmak üzereyken Namco’nun diğer yöneticileri ve test ekibi
şirketin başkanını ikna edebildi. 



Uğur Mumcu
 Ülkemizin önemli aydınlarından Uğur Mumcu kimdir, neler yapmıştır?

Uğur Mumcu, 22 Ağustos 1942’de Nadire ve Hakkı Şinasi Mumcu’nun oğulları olarak Kırşehir’de
dünyaya geldi. Tapu Kadastro memuru olarak çalışan Hakkı Bey’in görevi nedeniyle burada
dünyaya gelen Mumcu’nun ailesi aslen Ankara’lıydı. Bu yüzden eğitimini Ankara’da tamamladı.
 
  Önce Devrim ardından Ulubatlı Hasan İlkokullarını, Cumhuriyet Ortaokulu’nu ve Deneme
Lisesi’ni bitrdikten sonra, 1961’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi.
 
  “Türk Sosyalizmi” başlıklı yazısıyla 1962’de Yunus Nadi Makale Ödülü’nü kazanan Mumcu,
1963’de Hukuk Fakültesi Öğrenci Derneği’ne Başkan seçildi. Uğur Mumcu 1965’de avukat
olarak mezun oldu. 
 
Doğan Avcıoğlu, Mümtaz Soysal ve İlhami Soysal’la birlikte Yön hareketini başlatanlardan biri
olan Cemal Reşit Eyüpoğlu‘nun yanında avukatlık yapmaya başladı. Aynı yıl 18 Haziran’da “Biz
Anayasayı Savunuyoruz. Ya Siz?” başlıklı makalesi Yön Dergisi’nde yayımlandı.  
 
30 Haziran 1967’den itibaren “Kitap Toplatmak Anayasaya Aykırıdır” başlıklı yazısıyla Kim
Dergisi’nde de yazıları yayımlanmaya başlayan Mumcu’nun, 18 Ağustos’taki “Anayasaya Saygı”
başlıklı yazısıyla birlikte Akşam Gazetesi’nde de incelemeleri yayımlanmaya başlandı. 
 
1968’de gittiği İngiltere’de bir yıl gibi bir süre kalan Mumcu burada yabancı dilini geliştirdi ve
yazılarına Londra’dan devam etti.  
 
 Akşam Gazetesi’ndeki inceleme yazılarının sonuncusu 25 Şubat’ta yayımlanırken, Kim
Dergisi’ndeki son yazısı da 1 Mart tarihli “Yeter Artık Beyler” başlıklı yazı oldu. Mumcu, 25
Mart’tan itibaren yazılarını aralıklarla Türk Solu Dergisi’nde yayımlatmaya başladı. 



 1969-1971 yılları boyunca Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi’nde yazılarını yayımlamaya devam etti. 15 Temmuz 1969
itibariyle Milliyet Gazetesi’nde de incelemeleri yayımlanmaya
başlandı. 
 
Aynı dönemde Ant Dergisi’nde ve Cumhuriyet Gazetesi’nde de
makale ve incelemeleri yayımlanan Mumcu, 1970 yılı 24
Mart’ından 27 Ekim 1971’e kadar Devrim Dergisi’nde yazdı.
 
12 Mart 1971 tarihinde gerçekleşen darbenin ardından 17
Mayıs’ta gözaltına alınan Mumcu, Mamak Askeri Cezaevi‘nde
yaklaşık bir yıl boyunca kaldı. Yedi yıl hapse mahkûm edildi fakat
Yargıtay bu kararı bozdu. 10 Ekim 1972’de serbest bırakıldı ve
hemen askerlik görevine alındı. 
 
Tuzla Piyade Okulu’nda verilen 3 aylık eğitimden sonra, okul
yönetimi tarafından “kötü hal ve düşünce sahibi” şeklinde
suçlandı ve “er” çıkarıldı. Ardından da Ağrı’nın Patnos ilçesine
gönderilen Mumcu, 31 Ocak 1974’te askerliğini sakıncalı piyade
eri olarak tamamladı.  
 
Bu konuyla ilgili olarak “Evet, evet ne olursa olsun, ben Patnos
dağlarında halk çocuklarıyla er olarak askerlik yapmayı, emekli
olduktan sonra siyasal iktidarın uzattığı yönetim kurullarında, on
binlerce lira para alan orgeneral olmaya değişmem.” diyen
Mumcu,   yedek subaylık hakkı ve aylıkları için açtığı açtığı maddi
tazminat davasını kazandı.  Askerliğini tamamladıktan sonra
Ankara Üniversitesi’ndeki asistanlık görevinden ayrılan Uğur
Mumcu, profesyonel olarak gazeteciliğe başladı. 
 
25 Şubat 1974’te “Anarşist!..” başlıklı yazısı Yeni Ortam
Gazetesi’nde yayınlandı ve burada çalışmayı 12 Mart 1975’e
kadar sürdürdü.  1975’te Cumhuriyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı
yapmaya başladı.  
 
Anka Ajansı’nda da çalışmaya devam eden Mumcu, 1975’te
Suçlular ve Güçlüler adındaki, Mart dönemini sergilediği
makalelerinden oluşan kitabı yayımlandı.  

Altan Öymen’le birlikte hazırladıkları ve Yahya Demirel’in “hayali mobilya ihracatını” konu edinen,
Mobilya Dosyası adlı kitabı yine aynı yıl yayımlandı.  
 
1977’den itibaren yanlızca Cumhuriyet Gazetesi’ndeki Gözlem adlı köşesinde yazmaya devam eden
Mumcu, bunu 1991 yılının Kasım ayına kadar sürdürdü.  Sakıncalı Piyade ve Bir Pulsuz Dilekçe adlı
kitapları 1977’de yayımlanan Mumcu, 1978’de Sakıncalı Piyade’yi Rutkay Aziz’le birlikte tiyatroya
uyarladı. Bu oyun Ankara Sanat Tiyatrosu’nda 700 kere sahnelendi. 
 
 1978’de Büyüklerimiz adlı kitabını yayımlayan Mumcu, 1979’da Çıkmaz Sokak ve 1981’de terörün
silah kaçaklığıyla ilgisini ortaya koymak ve kamuoyunu bu konuda uyarmak” amacıyla yazdığı “Silah
Kaçakçılığı ve Terör” adlı kitapları yayımlandı. 



Papa’yı öldürme girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca’yı inceleyen Mumcu’nun çalışmaları 1982’de
Ağca Dosyası adıyla yayımlandı. 1983’de onunla cezaevinde röportaj yapan Mumcu, daha sora
Papa-Mafya-Ağca adlı kitabını yayımladı.  
 
1987’de araştırmacı gazetecilik açısından büyük bir başarı kabul edilen Rabıta ve 12 Eylül adlı
kitapları yayımlanan Mumcu’nun, 1991’de en önemli araştırmalarından biri olan Kürt-İslam
Ayaklanması 1919-1925 adlı kitabı yayımlandı.   
 
İlhan Selçuk dahil birçok Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve çalışanıyla birlikte 1991’de gazeteden
ayrılan Mumcu, 1992 yılında 1 Şubat gününden 3 Mayıs’a kadar Milliyet Gazetesi’nde yazdıktan
sonra, yönetim değişikliği yapılmasıyla 7 Mayıs 1992’de Cumhuriyet Gazetesi’ne döndü. 
 
Uğur Mumcu, 1993’de kendisine düzenlenen bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. 24 Ocak günü,
arabasına kurulan ve patlama gücü yüksek C-4 plastik patlayıcısından oluşan harekete duyarlı
bombanın patlamasıyla katledilen Mumcu’nun cinayet failleri hala bulunamadı. 
 
 Uğur Mumcu, 19 Temmuz 1976’da Güldal Homan ile evlendi ve çift Özgür ve Özge isimli iki çocuk
sahibi oldu. Ailesi 1994 Ekim ayında Mumcu’nun anısı için Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik
Vakfı’nı kurdu. 



Atom Bombası
 Dünyayı sarsan olaylardan biri olan atom bombası
nedir?

Patlamanın kontrolsüz bir şekilde çekirdek
tepkimesi yolu ile sağlanmış olduğu bomba
modeline atom bombası denir. Bu çekirdek
tepkimesi zincirleme ile çok hızlı bir şekilde
gerçekleştiğinden dolayı, ortaya çok yüksek
bir enerji açığa çıkmaktadır.  

 Bu da beraberinde patlama ve şok dalgası yaratmaktadır.  Dünya’nın en etkili ve en öldürücü
bombası olan atom bombasının ana teması, fizyon reaksiyonunun çok kısa bir süre diliminde
gerçekleştirilmesidir. Atom bombasında doğal ve yapay olmak üzere iki tür malzeme
kullanılmaktadır. 
 
Doğal olan malzemenin adı Uranyum ( 235U ), yapay olan malzemenin adı ise Plütonyum ( 239 Pu
)’dur.  Nükleer patlamanın gücünün çok fazla olabilmesi için Uranyum ve Plütonyum özlerinin kritik
kütleden büyük olması gerekmektedir.  
 
 Kritik kütle üzerindeki maddenin kendi kendine patlama ihtimalinden dolayı patlayıcı madde özü,
eşit parçalar halinde bombaya yerleştirilir. Bombanın ateşleneceği zaman da bu parçalar bir araya
gelerek küre oluşturmaktadır. 
 
 Bu parçaların bu şekilde bileşmelerini sağlamak için de dinamit kullanılmaktadır. Önce dinamit
patlatılır, bu patlama ile nükleer kütle bir araya gelerek asıl yok edici büyük patlama gerçekleşir. 
 
İkinci Dünya Savaşı başladığı yıllarda, çoğu ülkede yer alan bilginler, nükleer enerjide bulunan
devasa gücün bombaya dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği üzerinde araştırmalarına
başlamışlardır. 
 
 İngiltere’ye sığınmış olan Alman bilim adamlarından Rudolph Peierls ile Dr. Otto Frish, 1940
yılında ilk atom gelişmesini başlatmıştır.  Buna bağlı olarak İngiltere Hükümeti de 1941 yılının
Haziran ayında ilk atom bombasının 2,5 yıl içerisinde yapılabileceğini duyurmuştur.  



İngiltere’nin yoğun bombardıman altında
olmasından dolayı Amerika’da radyoaktivite
konusunda İngiltere’ye yardım etme kararı aldı
ve iki ülke atom bombası için çalışmaları
hızlandırdı.  
 
Bu çalışmalara bağlı olarak ilk atomik patlama 16
Temmuz 1945 tarihinde New Mexico çöllerinde
gerçekleştirildi.  Japonya’nın savaşta tamamen
yenilgiye düşmesi için iki atom bombasının
kullanılmasına karar verilerek bomba bilgisi
verilmeden saldırı yapıldı. 
 
Buna bağlı olarak radyoaktif saldırının ilk kurbanı
6 Ağustos 1945 tarihinde Hiroşima oldu. 20 bin
ton tahrip etme gücüne sahip olan bomba,
yerden 600 metre kadar yüksekte patlatıldı ve 80
bin kişinin ölümüne, 70 bin kişinin de sakat
kalmasına neden oldu. 
 
 Binaların ise % 70’i yok oldu. 9 Ağustos 1945
tarihinde ise ikinci atom bombası Nagasaki’ye
atıldı. Bu saldırıda da bombanın etkisi ile 40 bin
kişi ölürken 25 bin kişi de sakat kaldı. 



 
 

Disneyland
 Çocukluğumuzda hepimizi büyüleyen Disneyland dünyası nedir, nasıl
kurulmuştur?

Disneyland, ABD'nin Anaheim (Los Angeles yörekenti) kentinde bulunan bir eğlence
parkıdır.  Amerikalı canlı resimci ve film yapımcısı Walt Disney tarafından 17 Temmuz 1955'te
kuruldu. 
 
Dünya'nın en büyük eğlence parkı ve önemli bir turizm merkezi olan Disneyland, sanatçının
kahramanlarını yaşatan düzenlemeleri ve donatımlarıyla daha çok çocukların ilgisini çeken bir
panayır durumundadır. Bugün, birçok iş dalını içeren Walt Disney Kurumu'nun bir bölümüdür. 
 
 Disneyland turistlerin uğrak yerlerden biridir. Disneyland Park sabah saat 10 ile akşam saat 8
arası açıktır.   Disneyland Park'ta park içerisinde at arabasıyla gezebilir, çeşit çeşit trenlere
binebilir, su botlarında su üzerinde eğlenceli dakikalar yaşabilirsiniz.  
 
 İsterseniz sinema gidebilir yada içerisindeki hayvanat bahçesini ziyaret edebilirsiniz. 
 Disneyland Park kapılarını sizin için sonuna kadar açıyor. İçeride bulunan çeşit çeşit
restoranlarda yemekler yiyebilirsiniz. 
 
Disney California Adventure Park'ta çocuklar için canlı eğlenceler bulunmaktadır.  Disney
California Adventure Park'ta çeşitli turlarada katılabilirsiniz. Disneyland'da her yaş için
etkinlikler bulunmaktadır. Bizim klasik lunaparklarımızdan çok ileride bir eğlence merkezidir.
  
Disneyland içerisinde atm, ilk yardım merkezi, büyüklerin sigara içmeleri için ayrılmış
bölümler, resort otel, kayıp çocuklar için kayıp bulundu merkezi, fotoğraf hizmeti,
hayvanlarınız için servisler, piknik alanı, hayvan bakım tesisleri gibi hizmet alanları da
bulunmaktadır. 
 
Disneyland’da adım başı eğlence vardır. Etrafta sürekli dolaşan ve bir şeyler dağıtan ya da
satan disney karakterleri ile fotoğraf çektirmeyi de sakın unutmayın. Los angeles
Disneyland’da dikkatinizi çekecek olan bir husus da temizliğidir.  
 
Burada temizlik görevlileri sürekli çalışır ve ortalığı temiz tutabilmek için uğraşırlar.
Disneyland’ın en büyük dezavantajı ise tüm tema parklarda olan uzun ve bitmek bilmeyen
kuyruklardır. Burada yer alan oyuncaklara binmek gerçekten biraz zahmetlidir. 
 
 Özelikle sıcak havalarda burada yer alan bu kuyruklar oldukça can sıkıcı olabilir.  Sadece
oyuncaklarda değil pek çok noktada uzun kuyruklar rahatsız edici ve sıkıcıdır.  



Hele ki tatil gibi her saniyeninizin değerli olduğu bir zamanda işte bu upuzun kuyruklar
gerçekten rahatsız edici olabiliyor. Sadece bununla da kalmaz olumsuzluk. Bu güzel tema
parkta oyuncaklara binmenin maliyeti de oldukça fazladır.  
 
 Genelde dünyanın her yerinde olduğu gibi Disneyland giriş biletleri oldukça pahalıdır. Aslında
bebeklerden tutun da her yaşa burada eğlence vardır. Çok küçük yaşlardaki bebekler için bile
eğlence burada mevcuttur. 
 
Çocuklara zaten burada yer alan eğlence adeta hayallerini zorlayacak cinstendir. Biraz daha
büyük 15 ve 16 yaş grubu çocuğunuzla gidiyorsanız da gene endişelenmeyin çünkü burada ona
göre de oldukça keyif verici aktiviteler yer alır. 
 
 Yetişkinler ise hiç bir şey yapmayıp sadece burada yer alan birbirinden keyifli şovları
izleyerek, şık restaurantlarda birşeyler yiyerek ya da kafelerinde showlar eşliğinde kahvelerini
yudumlayarak ve alışveriş yaparak son derece keyifli vakit geçirebilirler.  
 
Disneyland gezisi için aslında en uygun zaman yaz aylarıdır.  Çünkü burası açık havadır ve
zamanınızın çoğunu açık havada geçirirsiniz. Ayrıca yazın disneyland daha geç saatlere kadar
açıktır. Kışın hava erken karardığı için Disneyland’da bu nedenle daha erken kapanır. 
 
Ancak pek çok insan böyle düşündüğü için Disneyland’a gelmek için yaz aylarını tercih eder.
Bu da normal olarak yaz ayları içerisinde Disneyland’ın daha kalabalık olmasına neden olur. 



N e l s o n  M a n d e l a

 Özgürlük savaşçısı Nelson Mandela kimdir, neler yaşamıştır?

Mandela 7 yaşındayken okula başladığında, o
zamana kadar ailesinin herhangi bir okula giren ilk
üyesi oldu. Öğretmeni İngiliz Amiral Horatio
Nelson’dan, “Nelson” adını aldı. 9 yaşındayken
babası tüberkülozdan öldü. 
 
16 yaşında, Clarkebury Boarding Institute’a giren
Nelson Mandela, Batı kültürü alanında, normalde 3
yıllık olan programı, 2 yı, 19 yaşındayken
Healdtown’a yerleşerek Fort Beaufort College’ta
eğitimine devam etti. 
 
Bu okulda koşma ve boksla ilgilenen Mandela daha
sonra uzun yıllar meslektaşı ve dostu olacak Oliver
Tambu ile tanışacağı ve işletme yönetimi eğitimine
başlayacağı Fort Hare Üniversitesi’ne girdi. Ancak
burada okurken siyasi olaylara karıştı. 

Güney Afrika Cumhuriyeti‘nin seçimle
iktidara gelen ilk başkanı, siyaset adamı ve
özgürlük savaşçısı.  Nelson Rolihlahla
Mandela, 1918 doğumlu Güney Afrika
Cumhuriyeti Eski Başkanı.
 
Nelson Mandela, Transkei’de Umtata
yakınlarındaki Mvezo köyünde, Xhosa dilini
konuşan Thembu kabilesinde 18 Temmuz
1918’de dünyaya geldi. 
 
Babası Gadla Henry Mandela Thembu
kabilesinin şefiydi ve toplamda dört
karısından, dokuzu kız dördü erkek olmak
üzere on üç çocuğu vardı. Mandela’nın
annesi, Gadla’nın üçüncü karısı Nosekeni
Fanny’di. 



 Öğrenci Temsil Konseyi ve polis arasındaki olaylara karıştığı ve organize ettiği gerekçesiyle
okuldan uzaklaştırıldı.  Okuldan uzaklaştırılmasının ardından Transkei’den ayrılarak,
Transvaal’a giden Nelson Mandela, burada bir süre madenlerde polis memurluğu görevinde
bulundu.  
 
 Bu sırada yarıda bıraktığı üniversite tahsiline mektupla öğretim yoluyla devam etti. 1942’de
Witwaterstrand Üniversitesi‘nin hukuk bölümünü bitirerek avukatlık yapmaya başladı. Ülkenin
ilk siyah avukatı ünvanını aldı. 
 
1944’de ırk ayrımına karşı yerli halkın kurduğu Afrika Ulusal Kongresi’ne katıldı. 1948 yılında
kongrenin Gençlik Birliği’ne sekreter ve 1950’de başkan seçildi. Böylece siyahların kurtuluş
hareketinin önderlerinden birisi durumuna geldi.  
 
1952 yılında Afrika Ulusal Kongresi Transvaal Başkanı olan Mandela, aynı yıl içinde kongrenin
ulusal başkan vekili ve 1991 senesinde de kongrenin başkanı oldu.  
 
Bu arada ırkçılığa karşı silahlı mücadeleyi üstlenen ve kongrenin askeri kanadı özelliğindeki
Umkonto ve Sizwe’yi kurarak onun da başkanı oldu.  Ocak 1962’de kendisine destek aramak için
yurt dışına çıktı ve İngiltere ile Afrika ülkelerini dolaştı.  
 
Afrika ülkeleri ve sosyalist ülkelerden silah ve para yardımı temin etti. Ülkeye dönüşünde
arkadaşlarıyla birlikte, izinsiz yurtdışına çıkmak, halkı kışkırtmak, sabotajlar ve suikastlar
düzenlemek iddialarıyla yargılandı.  
 
Halkın, tamamının temsil edilmediği, sadece beyazların temsil edildiği bir parlamentonun
çıkardığı kanunlara uymak zorunda olmasından önce 5 yıl, 14 Haziran 1964’de de Güney
Afrika Hükümeti’ni devirmek için gizli plan yaptığı gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına
çarptırıldı.
 
Robben Island‘da 27 yıl hapiste kaldıktan sonra ırkçılığa karşı mücadelenin bütün dünyada
yoğunlaş   ması üzerine adı duyulan Mandela,  2 Şubat 1990’da Güney Afrika Cumhuriyeti
Devlet Başkanı Frederik W. De Klerk‘in, Afrika Ulusal Kongresi’ne konan 30 yıllık siyaset
yasağını kaldırması ve af ilan etmesiyle 11 Şubat 1990’da Cape Town‘daki cezaevinden
çıkarak, 27 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu.  
 
 Serbest bırakıldığı zaman 71 yaşındaydı. Serbest bırakılmasına, Güney Afrika siyahlarının
yanısıra birçok beyaz da sevindi.  Nelson Mandela’nın başında bulunduğu Afrika Ulusal
Kongresi‘nin ırk ayrımına karşı uzun yıllar süren mücadelesi, 18 Mart 1992’de sonucunu verdi;
  siyahlara eşit vatandaşlık hakkı tanıyan ve Devlet Başkanı De Klerk tarafından planlanan
anayasa değişikliği halkoylamasıyla kabul edildi.  “Mücadele benim hayatımdır. Hayatımın
sonuna kadar siyahların bağımsızlığı için mücadele edeceğim.”  diyen Nelson Mandela,
hapisten çıkınca demokratik bir Güney Afrika kurulması için çalıştı. Güney Afrikalılar
“Özgürlük Savaşçısı” olarak kabul ettikleri Devlet Başkanı Mandela olmasaydı demokratik bir
Güney Afrika’nın gerçekleşemeyeceğine inanırlar.  
 
 



Siyahların eşit vatandaşlar olarak kabul
edilmesinin ardından Güney Afrika
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan
Mandela, 10 Mayıs 1994’te yemin ederek
ülkenin ilk siyahi cumhurbaşkanı oldu. 
 
10 Mayıs 1994’de Güney Afrika’nın ilk siyah
Devlet Başkanı olan Mandela’ya, 1962’de
Lenin Barış Ödülü, 1979’da Nehrü Ödülü,
1981’de Bruno Kreisky İnsan Hakları Ödülü,
1983’de UNESCO‘nun Simon Bolivar Ödülü
verildi. 15 Ekim 1993’te ise Nobel Barış
Ödülü’nü aldı. 
 
Ancak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
tarafından kendisine verilmesi
kararlaştırılan 1992 yılı Atatürk Barış
Ödülü‘nü “Türk hükümetine yönelik insan
hakları ihlali suçlamaları” nedeniyle kabul
etmedi. 
 
 Nelson Mandela, Güney Afrika’da,
kabilesindeki büyüklerinin kendisine taktığı
Madiba lakabıyla ya da birçok Güney
Afrikalı’nın kullandığı gibi Mkhulu
(Büyükbaba) olarak anılır. 
 
8 Haziran 2013 gününde hastaneye
kaldırılan Mandela, 5 Aralık 2013’te Güney
Afrika, Johannesburg kentindeki evinde 95
yaşında hayatını kaybetmiştir. 



Karun Hazinesi
 
 Parası, malı, mülkü çok fazla
olana “Karun kadar zengin”
derler. Kimdir Karun? Ve
zenginliği nereden gelmektedir?

Karun, “Lidya”nın son kralı.” “Anadolu”nun
Batı”sında” bir bölge. Güney”i “Karia”, Kuzey”i
“Mysia”, Doğu”su “Frigya”, Batı”sı “Ionia ve
Aiolia” bölgeleriyle çevrili olan alan, Antik Çağ”ın
“Lidya”sıdır. 
 
 Lidya İmparatorluğu, parayı icat ederek, insanlık
tarihinin önemli buluşlarından birini
gerçekleştirdi.  Bu buluş, İlkçağ dünyasının
ekonomik gelişmesini hızlandırdı.  Lidya, İlkçağ”ın
en zengin ülkesiydi.  Zenginliğin en önemli nedeni
altındı. 
 
Tmolos dağlarından çıkan ve Hermes Nehri”ne
karışıp, başkent Sardes”ten geçen Paktalos
Deresi”nin yataklarındaki altın.  Karun, Lidya”nın
son kralı (Milattan önce 560-540 yılları arasında
krallık yaptı). 
 
Güre Köyü, Uşak”a 25 kilometre uzaklıkta. İzmir
karayolu üzerinde. İlk soygun 1965”te Güre
yakınlarında (Toptepe) oldu.  5 köylü, tünel kazıp,
mezara girdi.  Sadece bir tutam saçı kalmış olan
prensesin tüm mücevherlerini aldılar.  Ve 65 bin
liraya sattılar. 

 Bir yıl sonra (6 Haziran 1966) aynı bölgede bir
soygun daha oldu (İkiztepe).  Soyguncular 150
parça altın takı, gümüş kap ve tütsü kabını alıp,
gittiler.  160 bin liraya sattılar.
 
 Güre”deki üçüncü soygun ise 1968”de oldu
(Aktepe).  Mezar odasında bu kez altın
yoktu.  Soyguncular “duvar resimlerini” ve diğer
“tarihi kalıntıları” aldılar.  40 bin liraya sattılar. 
 
Soyguncular yakalandı. Çalınan eserlerden ise
haber yoktu.  Bu eserlerden 55 tanesi, 1985”te,
ABD”de, Metropolitan Müzesi”nde
sergilendi.  Diğer eserler ise aynı müzenin
depolarında saklanıyordu.
 
 İşte bu eserlerin adı “Karun
Hazineleri.”  Dünyada eşi, benzeri bulunmayan
bir hazine.  Türkiye 1987”de, zaman aşımının
dolmasına sadece 13 gün kala “Metropolitan
Müzesi aleyhine” dava açtı. Dava 6 yıl sürdü. 
 
 Müze, davayı kaybedeceğini anlayınca 1993”te
“Karun Hazineleri”ni Türkiye”ye iade etti. Ve
hazine Uşak”a geri getirildi. Karun”un 2.500 yıl
önce yaşadığı topraklara. 



 Satranç, karşılıklı iki kişi arasında,
satranç tahtası üzerinde, oyuna ait
özel taşlar ile oynanan bir masa oyunu
türüdür. Dünya üzerinde büyük
turnuvalar düzenlenir ve genellikle bir
spor olarak kabul edilir.   
 
 Satranç tahtası adı verilen 8×8’lik kare
bir zemin üzerinde, satranç taşları ile
oynanır. Toplamda 64 kare vardır.
Bunların yarısı siyah yarısı beyazdır.
Oyuncular taşlardan farklı olan iki
rengi tercih ederler ve oyun başlar.  

Damalı tahta başında uzun
uzun düşünmemizi sağlayan
satranç nedir? Nasıl oynanır,
nasıl ortaya çıkmıştır?

Her bir oyuncunun hamle
yapması ile oyun gelişme
gösterir. Oyunun başında
hem siyahtan hem beyazdan
16’şar tane taş vardır. Bu
taşlar; 1 adet şah, 1 adet
vezir, 2 adet kale, 2 adet fil, 2
at ve 8 tane piyondan
meydana gelir. Oyundaki
amaç rakibi mat etmektedir. 
 
 Yani rakip şahın bulunduğu
karenin tehdit altında olması
ve bu tehdidi engelleyecek
başka bir kareye geçmek için
hamle yapamaması
durumudur. Satranç ilk
olarak M.S 6.yüzyılda
Hindistan topraklarında
ortaya çıkmıştır

M.S 10. yüzyıla gelindiği
vakit tüm Asya topraklarına,
Ortadoğu ve Avrupa’da
çoktan yayılmıştır.
15.yüzyıldan sonra
Avrupa’da soylular arasında
çok popüler bir oyun
olmuştur. Bu zamandan
sonra satranca kraliyet
oyunu adı verilmiştir.  
 
Oyunun kuralları ve taş
dizilimi zaman içerisinde
birçok kez şekil değiştirmiş
ve 19. yüzyıla gelindiğinde
günümüzde oynandığı halini
almıştır.

Satranç



 20. yüzyıl Avrupa’sında toplumun entelektüel tabakaları arasında yayılma göstermiş,
sonrasında ise dünyanın en favori oyunu haline gelmiştir. Oyunun icadı ile ilgili olarak çeşitli
efsaneler bulunur. Bunlardan en bilineni buğday tanesi efsanesidir.  
 
6. yüzyıl sonrasından beri satranç İran’da bilinmekteydi. Buradan 7.yüzyıl ortalarında
İslamiyet’in yayılmasıyla beraber Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yayılmıştır. Sonraları
şövalyelerin yed, yiğit erdeminden sayılıyorken; diğer taraftan da kilise tarafından uygun
bulunmamıştır. 
 
Günümüze en yakın tarihte 19.yüzyıl ortasında satranç turnuvaları düzenlenmeye başlanmıştır.
İlk resmi Dünya şampiyonu Wilhelm Steinitz isimli kişidir. 1924 yılında da Dünya Satranç
Federasyonu kurulmuştur. 
 
 Bilgisayarların icadının ardından 20. yüzyıl sonunda satranç bilgisayar oyunu olarak da
oynanmaya başlanmıştır. 8×8 olmak üzere toplamda 64 karesi olan satranç tahtası zemine
yerleştirilir.  Satranç oyuncusu oyunu bir ordunun komutanı gibi yönetmelidir. 
 
 Her oyuncunun 16’şar tane taşı bulunur.  Taşlar satranç tahtası üzerine düzgün bir şekilde
dizilir.  Oyun sırayla oynanır. Oyunların hamleleri birbirini takip eder.  İlk hamleyi beyaz taşlara
sahip oyuncu yapar. 
 
Satrançta kısa boydaki şişman taşlara kale adı verilir. Her oyuncunun iki tane kalesi bulunur.  At
olarak isimlendiren taşlar oyuna kalenin yanında başlamaktadır.  Sivri uçlu attan biraz daha uzun
taşlara fil ismi verilir. İkişer tane bulunurlar. 
 
Taç şeklindeki taşlara vezir adı verilir. Fil ve Şah arasına yerleştirilir.  Geriye kalan piyonlar da
tahtanın orta kısmına dizilir.  8 adet beyaz ve 8 adet siyah piyon vardır.  Üstünde artı işareti olan
taş şahtır ve uzun boyludur. 



İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan ve
Tanrıça Artemis’e ithaf edilmiş olan
tapınak, Diana Tapınağı olarak da
bilinmektedir. Artemis Tapınağı, Milattan
önce 550 yıllarında tamamlanmıştır.  
 
 Efes’te, tamamen mermerden inşa edilen
tapınak Dünyanın Yedi Harikasından biri
olup, tapınaktan günümüze sadece bir iki
mermer parçası kalmıştır.  Efesli Artemis’in
(Efesya) bir Anadolu tanrıçası olan
Kibele’nin bir kültü olduğu sanılmaktadır.
 
Anadolu’nun ana tanrıçası Kibele’nin Efes’e
nasıl geldiği ve orada Artemis adıyla
kültünün nasıl başladığı bilinmemekle
birlikte Kibele’nin çeşitli aşamalardan
sonra Artemis haline geldiği kabul
edilmektedir. 

Artemis Tapınağı
 Ülkemizde görülmeye değer harika yapılardan biri olan Artemis

Tapınağı nedir, nasıl yapılmıştır?

Yunan tanrılarının tersine daha çok
yakındoğu ve Mısır tanrıları gibi vücudu,
altından ayaklarının çıktığı ve bacaklara
doğru gittikçe incelen, sütun benzeri bir
bölümle kaplıdır.  
 
Çok memeli Tanrıça (37 adet) Efes’te
basılmış paraların üzerinde başında
Kibele’nin bir özelliği olan duvar gibi bir taç
ile resmedilmiştir. Paraların üzerindeki
resminde, kolları birbirine geçmiş yılan ya
da Ouroboros yığınlarından oluşan bir
asaya dayalı durmaktadır.
 
Aynı Kibele gibi Efes’teki tanrıçaya da
megabyzae adı verilen hierodüller ve
kore’ler hizmet etmekteydi.  Ayrıca
Bennett’in bahsettiği ve tahminen millatan
önce üçüncü yüzyıldan kalma bir adak
yazıtı, Efesli Artemis’i Girit ile
ilişkilendirmektedir.



 Üç evreden oluştuğu düşünülen tapınağın A evresi, Artemisium olarak
adlandırılmaktadır. Tapınaktan önce yaklaşık olarak MÖ 7. yüzyılda yapılmış bir
sunaktır. B evresi daha sonra bunun üzerine yapılmış olan tapınak, C evresi ise
yangından sonra yapılan restorasyondur. 
 
Tapınağın içi ve içindeki sanat hakkındaki tanımlamaların ve hemen hepsi
tarihçi Plynus’un anlattıklarına dayanmaktadır. Pliny tapınağı 115 metre
uzunluğunda ve 55 metre eninde neredeyse tamamen mermerden olarak
tanımlamıştır.  
 
Tapınak her biri 18 metre olan 127 İyonik stilde kolondan oluşmaktadır.  Artemis
Tapınağı içinde birçok sanat eseri vardı.  
 
Ünlü Yunan heykeltıraşlar Polyclitus, Pheidias, Cresilas, ve Phradmon
tarafından yapılmış heykellerle, tablolarla ve altın ve gümüşle bezenmiş
kolonlarla donatılmıştı. Sanatçılar en güzel heykeli yaratmak için birbirleri ile
yarışırlardı.  
 
Bu heykellerin büyük çoğunluğu Efes şehrini kurduğu söylenen Amazonlar’ın
heykelleridir.  Pliny ayrıca, Mausolos’un mozolesi üzerinde de çalışan Scopas’ın
tapınağın kolonlarındaki kabartmaları oyduğunu söyler. 
 
Atinalı Athenagoras, Efes’teki baş Artemis heykelinin yaratıcısı olarak
Daedalus’un öğrencisi Endoeus ‘un ismini vermiştir. 



Erzurum Kongresi

Bağımsızlık mücadelemizin ilk adımı
olan Erzurum Kongresi nedir?

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından düzenlenen Erzurum Kongresi’nin de amacı
bu Ermeni saldırılarına engel olacak ve Doğu Anadolu’yu Türk yurdu olarak kalmasını sağlayacak
kararlar almaktır. 
 
Kongreye katılmak için Amasya’dan yola çıkan Mustafa Kemal Paşa İstanbul’daki hükümet
tarafından acilen İstanbul’a geri dönmesi için telgraflar almaktaydı. Fakat Mustafa Kemal Paşa
bu telgraflara aldırmayarak Erzurum Kongresi’ne doğru gitmeye devam etmiştir.  
 
 Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa’ya gelen emirlere uymadığı için müfettişlik görevinden
alındığını bildiren bir telgraf gönderilmiştir.  Bu olayların sonucu olarak da Mustafa Kemal Paşa,
Erzurum Kongresi’ne askeri bir kişi olarak değil, tamamıyla sivil bir kişi olarak katılmıştır.  
 
Erzurum Kongresi başka bir deyişle Vilayet-i Şarkiye Kongresi’ne katılabilmek için bir ilden
delege olabilmek gerekiyordu. Fakat Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Paşa herhangi bir ilden delege
olarak seçilmemişlerdi.  
 
O sırada Erzurum delegeleri olarak katılacak olan Cevat Dursunoğlu Bey ve Emekli Binbaşı Kazım
Bey, Mustafa Kemal ve Rauf Paşa için delegeliklerinden istifa etmişler ve Paşaların Erzurum
delegeleri olarak katılmalarına olanak sağlamışlardır. 

Erzurum Kongresi, Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti tarafından Ermenilerin Doğu
Anadolu’daki şiddetli faaliyetlerine karşı
düzenlenmiştir.  Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti’nin kuruluş amacı da Ermeni
faaliyetlerine karşı koymak olmuştur. 
 
 Bu cemiyet, Damat Ferit Paşa’nın Doğu’nun
Ermenilere verilmesi konusunda yumuşak ve
teslimiyetçi tutumu karşısında orta çıkmıştır. Bu
cemiyet, Ermeniler tarafından eziyet edilen
Doğudaki illerin Müslüman halkının haklarını
korumak için İstanbul’da kurulmuştur.
 
3 Mart 1918’de Rusya ile imzalanmış olan
BrestLitowsk Antlaşması ile Doğu Anadolu Osmanlı
Devleti’ne bırakılmıştır. 30 Ekim 1918’de İtilaf
Devletleri ile imzalanan Mondros Ateşkes
Antlaşması’nda, İtilaf Devletleri Doğu Anadolu için
“Ermenistan Vilayetleri” demişlerdir.



Erzurum Kongresi, 23 Temmuz 1919 sabah saat 10.00’da Sultani Mektebi’de toplandı. Doğu
Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Şubesi Reisi Hoca Raif Efendi kongreyi açmıştır.
Kongreye toplamda 5 vilayetten 56 delege katılmıştır. 
 
Açılıştan sonra kongreye bir başkan seçilmesi gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa’nın kongreye
katılmasını istemeyen bir kesim vardı ve bu kesim başkan olarak seçilmesine karşı çıkmışlardır.
Bu tartışmalardan sonra el usulüyle bir oylama yapılmış ve başkan seçilmiştir. 
 
 Erzurum Kongresi, 7 Ağustos 1919’da, çalışmalarına son vererek aşağıdaki kararlar alınmıştır;
  Trabzon ili ve Samsun Sancağı ile Doğu Anadolu illeri Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Van, Bitlis,
Sivas ve bu bölgedeki bağımsız livalar;   hiçbir sebep ve bahane ile birbirinden ve Osmanlı
topluluğundan ayrılması mümkün olmayan bir bütündür. Mutlulukta ve felakette ortaklığı kabul
eder ve aynı amacı hedef edinirler. 
 
Bu bölgede yaşayan bütün Müslümanlar birbirine karşı fedakârlık duygusu ile doludurlar, soysal
ve sosyal durumlarına saygılı öz kardeştir.  Her türlü işgal ve müdahale, Rumluk, Ermenilik teşkili
amacına yönelme sayılacağından birlikte savunma ve karşı koyma esas kabul edilmiştir. 
 
Vatanımızda, öteden beri birlikte yaşadığımız Müslüman olmayan kimselerin, kanunlarla
pekiştirilmiş müktesep haklarına tamamıyla uyarız. Mal, can ve ırzlarının korunması esasen
dinimizin, ulusal geleneklerimizin ve yasalarımızın gereği olduğundan bu esas
sağlamlaştırılmıştır. 
 
 Erzurum Kongresi Temsil Heyeti  Erzurum Kongresi, tüzük gereğince Kongrenin son gününde yani
7 Ağustos’ta Kongre Genel Kurulu’nca bir Heyet-i Temsiliye seçmiştir. 
 
 Erzurum Kongresi, Türkiye’nin parçalanmasına ve işgaline karşı direnmenin ilk
örneklerindendir.  Erzurum Kongresi, Doğu illerinin Türk siyasi varlığı olarak korunmasını
istemiştir. 



Ford
 Araba markalarından en bilineni Ford
nedir, nasıl kurulmuştur?

30 Temmuz 1863 tarihinde Michigan’da doğan
Henry Ford, 1879 yılında evinden ayrılarak
makinistliği öğrenmek için yakınındaki Detroit’e
yerleşen Ford, öğreniminden sonra
Westinghouse Company’de iş bularak benzin
motorları üzerine çalışmalar yaptı.  
 
 Clara Bryant ile evliliğinden sonra maddi
durumunu kendine ait bir kereste fabrikasıyla
iyileştirdi. Thomas Edison’un kurduğu Edison
Illuminating Company’de 1881 yılında
mühendisliğe başladı. Dünyaca ünlü buluşcu
Edison ile Ford sonraki yıllarda arkadaş oldular.

 Baş mühendisliğe terfisinden sonra yakıt
motorları üzerindeki şahsi araştırmalarına
yeterince zaman ve para ayırabilen Ford,
Quadricycle isimli aracının gelişimini 1896
yılında tamamladı.  
 
Söz konusu başarının ardından Edison
Illuminating’den ayrılarak, başka yatırımcılarla
birlikte 1899 yılında Detroit Automobile
Company’i kurdu. Kendi modellerinin
üstünlüğünü göstermek amacıyla araçlarını
başarıyla diğer üreticilerin araçlarıyla
yarıştırdı. 
 
Ancak 1901’de Detroit Automobile Company
iflas etti.   1903’te Henry Ford 11 yatırımcıyla
birlikte 28.000 Dolar sermayeyle Ford Motor
Company’i kurdu. Şirket tarafından 1908’de
piyasaya sürülen Modell T 1913 yılına kadar
üne kavuştu ve ABD yollarının her yerinde
yaygındı.  
 
 



 Aynı yıl Ford’un fabrikalarında yürüyen bantlı üretimi başlatması verimliliği yüksek derecede çoğalttı.  
1918 yılında ABD’de kullanılan arabaların yarısı Modell T idi. Aynı modelden 1927 yılına kadar 15
milyon araç satılarak 45 yıl süre tutulacak rekor kırıldı. 
 
Henry Ford’un çalışanlarına karşı özel bir tutumu vardı. Çalışanların 1913 yılında 8 saatlik çalışma
gününe karşı aldıkları 5 US Dollar günlük ücret, 1918 yılında o zamana göre olağanüstü miktar olan 6
Dolara yükseldi. Ayrıca Ford çalışanlarına kara katılım arz ediyordu.  
 
Öte yandan fabrikalarında sendikalaşmaya kesinlikle karşı olan Ford,sendika faaliyetlerini önlemek
için Harry Bennett’i işe aldı. Bennett sendika örgütlenmelerini yıkmak için yıldırma stratejileri izledi. 
 
United Auto Workers’in 1941’de yürüttüğü grevin sonunda bazı Ford fabrikalarında toplu sözleşmeler
üzerinde anlaşılabilindiyse de, sendikal örgütlenme ancak Ford ve Bennett’in 1945’de şirketten
ayrılışından sonra fabrikalarda büsbütün yayıldı. 1947 yılında hayatını kaybetti. 
 
1. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan Amerika’daki Büyük Buhran döneminde ise, Amerika’daki tüm
şirketlerde olduğu gibi Ford da bir çöküntü yaşadı ve birçok fabrikasını kapatmak zorunda kaldı.  
 
2. Dünya Savaşı döneminde tank üreterek ayakta kalırken, savaş sonrasında Ford eski günlerine
dönmeye başladı. Türkiye’de Vehbi Koç 1928 yılında Ford acenteliği açar ve bu acente Otosanın
kurulmasına ve Türkiye’de otomotiv tarihinde önemli bir atılım yapılmasına neden olur.  
 
 Vehbi Koçun uğraşları sonucunda Ford İstanbul bayiliği Koç Şirketlerine verilir.  1955 yılında halka
açılan Ford, sonraki yıllarda Kanada, Meksika, Brezilya, Arjantin, Birleşik Krallık, Almanya,
Avustralya, Güney Afrika ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede fabrikalar açtı.  
 
 



Türkiye’deki ortaklığı %51 The Ford Motor
Company, %49’u Otosan A.Ş olarak başladı. 3
Ekim 1997 tarihinde imzalanan bir anlaşma ile
Ford ve Otosan hisselerini eşitledi. Böylece
Otosan A.Ş. yeni ismiyle Ford Otomotiv Sanayi
A.Ş., yani Ford Otosan ortaya çıkmış oldu.. 
 
1997 yılında ortaklık eşitlenmesinden sonra
Ford Avrupa’nın, ekonomik bulmadığı için
askıya aldığı bir proje, Türkiye’nin üretim
kabiliyeti ve ekonomik koşulları nedeniyle
Türkiye’ye aktarıldı.  
 
Bu projenin gerçekleştirilebilmesi için 150.000
adetlik bir kapasiteye ihtiyaç vardı ve İstanbul
fabrikası bunun için uygun değildi. Böylece yeni
bir yer arayışına başlandı. Birkaç alternatif yer
değerlendirildi, sonunda Gölcük‘te deniz yoluna
açık bir arsa bulundu. 
 
 Ulaşılan bu seviye ile Ford Otosan Kocaeli
Fabrikası, Avrupa Ford Fabrikaları arasında
denetçiler tarafından 2002 ile 2005 yılları
arasında “Best Plant In The World” olarak
adlandırıldı ve en iyi notu elde edip birinci oldu. 
 
 Bir dönem Ferrari’yi satın alan Ford, Enzo
Ferrari’nin yarış takımını, Ford’un yönetmesini
istememesiyle bu anlaşmayı bozdu. Bunun
peşinden gelen büyük bir rekabet; Ford’un
GT40 modeli ile Ferrari’yi yenmesiyle sona erdi.

 Bunun ardından bu efsane model hem
yarışlardan, hem de üretimden çekildi.  Mustang
ve Transit’ten Focus’a kadar. 
 
1964 yılında Mustang ile 1965 yılında Transit’in
üretilmesi başlamasıyla Ford zamanla Escort,
Fiesta, Taunus, Sierra, Scorpio, Explorer,
Maverick, GT, Transit Connect, Galaxy, Crown
Victoria, Kuga, Mondeo ve Focus’a kadar
Dünya’daki bütün tüketicilere sevdirmeyi
başarmıştır. 



Lozan Antlaşması
 Ülkemizin tarihinde önemli bir yere sahip olan Lozan Antlaşması nedir?

Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923’te İsviçre'nin
Lozan şehrinde, TBMM temsilcileriyle Birleşik
Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan,
Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve
Yugoslavya temsilcileri tarafından, Leman gölü
kıyısındaki Beau-Rivage Palace'ta imzalanmıştı. 
 
 1920 yazına gelindiğinde I. Dünya Savaşı'nın
galipleri mağluplar ile hesaplaşmalarını bitirmiş,
savaşı kaybeden ülkelere barış antlaşmalarının
kabul ettirilmesi süreci tamamlanmıştı.  
 
Almanya'ya 28 Haziran 1919'da Versailles'da,
Bulgaristan'a 27 Kasım 1919'da Neully'de,
Avusturya'ya 10 Eylül 1919'da Saint-Germen'de,
Macaristan'a da 4 Haziran 1920'de Trianon'da
anlaşmalar imzalatılmış ancak hesaplaşılmayan
tek malup Osmanlı İmparatorluğu kalmıştı. 
 
Bu da 10 Ağustos 1920'de Sevr'de gerçekleşti. Üç
Türk murahhası Paris'in meşhur banliyösü
Sevres'de anlaşmayı imzaladılar. Ankara'da
TBMM'nin Sevr Anlaşmasına tepkisi çok sert oldu.

Ankara, İstiklal mahkemesi 1 numaralı kararı ile anlaşmaya imza koyan üç kişiyi ve Sadrazam Damat
Ferit Paşa'yı idama mahkum etti ve vatan haini ilan etti. Yunanistan dışında Sevr'i hiç bir ülkenin
meclislerinde onaylamaması nedeni ile Sevr bir anlaşma taslağı olarak kaldı.  
 
 TBMM'nin elde ettiği zaferin ardından Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ile İtilaf
Devletleri 28 Ekim 1922'de TBMM Hükümeti'ni Lozan'da toplanacak olan barış konferansına davet
ettiler. Barış şartlarını görüşmek için Konferansa önce Başvekil Rauf Orbay katılmak istemişti.
 
Fakat Mustafa Kemal Atatürk İsmet Paşa'nın katılmasını uygun görmüştür. Mustafa Kemal Paşa
Mudanya görüşmelerine de katılan İsmet Paşa'nın Lozan'a baştemsilci olarak gönderilmesini uygun
buldu. İsmet Paşa Dışişleri Bakanlığına getirildi ve çalışmalar hızlandırıldı .
 
İtilaf Devletleri Lozan'a İstanbul Hükûmeti'ni de davet ettiler. Bu duruma tepki gösteren TBMM, 1
Kasım 1922'de saltanatı kaldırdı. 



1935 yılında Köy Enstitüleri’nin kurmasını sağlayacak İlköğretim Genel Müdürlüğü’ne
getirildi. Dönemin kültür bakanı Saffet Arıkan TBMM Konferens’ta Misak-ı Milliyi
gerçekleştirmeyi, Türkiye’de bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemeyi, kapitülasyonları
kaldırmayı, Türkiye ile Yunanistan ve Avrupa devletleri arasındaki sorunları çözmeyi
amaçlamış, anlaşma sağlanamazsa görüşmeleri kesme kararı almıştır. 
 
Lozan'da TBMM Hükümeti, sadece Anadolu'ya saldıran ve orada yendiği Yunanlılarla değil I.
Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni mağlup eden devletlerle de karşılaşıp hesaplaştı ve artık
tarihe karışmış olan bu imparatorluğun tüm tasfiye davaları ile yüzleşmek zorunda kaldı.  
 
20 Kasım 1922'de Lozan görüşmeleri başlamıştır. Osmanlı borçları, Türk - Yunan sınırı,
boğazlar, Musul, azınlıklar ve kapitülasyonlar üzerinde uzun görüşmeler yapılmıştır. Ancak
kapitülasyonların kaldırılması, İstanbul'un boşaltılması ve Musul konularında anlaşma
sağlanamamıştır.Temel konularda tarafların tavize yanaşmaması ve önemli görüş ayrılıkları
çıkması üzerine 4 Şubat 1923'te görüşmelerin kesilmesi savaş ihtimalini yeniden gündeme
getirmiştir. Başkomutan Mareşal Mustafa Kemal Paşa Türk Ordusu'na savaş hazırlıklarının
başlamasını emretmiştir. 
 
 Sovyetler Birliği eğer tekrar savaş çıkarsa bu sefer Türkiye'nin yanında savaşa gireceğini
duyurmuştur. Bu ihtimali göze alamayan İtilaf Devletleri barış görüşmelerinin tekrar
başlatmak için Türkiye'yi tekrar Lozan'a çağırmıştır. Taraflar arasında karşılıklı verilen
tavizler ile görüşmeler 23 Nisan 1923'te tekrar başlamış, 23 Nisan'da başlayan görüşmeler 24
Temmuz 1923'e kadar devam etmiş ve bu süreç Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması ile
sonuçlanmıştır.  
 
 Taraf ülkelerin temsilcileri arasında imzalanan anlaşma, uluslararası anlaşmaların ülke
meclislerince onaylanmasını gerektiren yasalar gereğince taraf ülkelerin meclislerinde
görüşülmüş ve Türkiye tarafından 23 Ağustos 1923'te, Yunanistan tarafından 25 Ağustos
1923'te,   İtalya tarafından 12 Mart 1924'te, Japonya tarafından 15 Mayıs 1924'te
imzalanmıştır. İngiltere'nin anlaşmayı onaylaması ise 16 Temmuz 1924 tarihinde
olmuştur. Tüm azınlıklar Türk uyruklu kabul edildi ve hiçbir şekilde ayrıcalık tanınmayacağı
belirtildi. Batı Trakya'daki Türklerle, İstanbul'daki Rumlar dışında, Anadolu ve Doğu
Trakya'daki Rumlar ile Yunanistan'daki Türkler'in mübadele edilmeleri kararlaştırıldı. 19-
 İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı nedeniyle istedikleri savaş tazminatlarından vazgeçtiler.
Sadece Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç bölgesini verdi.  Osmanlı borçları, Osmanlı
İmparatorluğu'ndan ayrılan devletler arasında paylaştırıldı.
 
Türkiye'ye düşen bölümün taksitlendirme ile Fransız frangı olarak ödenmesine karar verildi.
Düyun-u Umumiye de böylece tarihe karıştı.  Boğazlar, görüşmeler boyunca üzerinde en çok
tartışılan konudur.  21-  Sonunda geçici bir çözüm getirilmiştir. Buna göre askeri olmayan gemi
ve uçaklar barış zamanında boğazlardan geçebilecekti.  22-  Boğazların her iki yakası
askersizleştirilip, geçişi sağlamak amacıyla başkanı Türk olan uluslararası bir kurul
oluşturuldu ve bu düzenlemelerin Milletler Cemiyeti'nin güvencesi altında sürdürülmesine
karar verildi. Böylece Boğazlar bölgesine Türk askerlerinin girişi yasaklandı.  
 
Bu hüküm, 1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile değiştirilmiştir.  Dünya
Ortodokslarının dini lideri durumundaki patrikhanenin siyasi yetkilerinden arındırılarak
İstanbul'da kalmasına izin verildi. birlikte hazırladığı raporla Köy Enstitüleri programını
hazırladı. 
 



İncirlik Üssü

Amerika'nın üzerimizde baskı
sağladığı, yıllardır merak konusu
olan İncirlik Üssü nedir, neden
kuruldu?

İncirlik hava üssünün kurulmasının
kararına 1943'teki İkinci Kahire
konferansında karar verilmiş fakat
inşaatına başlanılması için II. Dünya
Savaşı'nın bitmesi beklenilmiştir. 1951
yılına kadar bekletilen inşaatı Amerikan
Ordusu Mühendisler Kolordusu
üstlenmiştir. 
 
Tabi ki ABD'nin bu üs üzerinde planları
vardı. ABD bu üssü Sovyetler'e karşı bir
harekat noktası ve Ortadoğu'daki olası
uzun vadeli projelerinde acil harekat
bölgesi olarak kullanmayı planlıyordu ve
planının ilk adımını 1954'te attı.
 
1954 yılında Türkiye ile ABD İncirlik
üssünü ortak kullanmak üzere antlaşma
imzaladı.Kennedy ve Khrushchev
Viyana'da, 1961İncirlik üssü daha soğuk
savaş döneminde amacından şaşmaya
başlamıştı.
 
1950'lerin sonu ve 1960'ların başında
İncirlik üssü soğuk savaş döneminde
Sovyetler üzerinde keşif uçuşu yapan U-2
casus uçaklarına ev sahipliği yaptı. 
 
Bu uçaklardan birinin Sovyetler hava
sahasında düşürülmesiyle kriz ortamı
yaratıldı hatta Türkiye savaşın içerisinde
çekiliyordu. Sovyetler komünist Küba'ya
nükleer füze yerleştirmişlerdi, ABD ise
Türkiye'ye.
 
 



Buradan da Küba Füze Krizi ortaya çıkmış
Ekim 1962'de dönemin iki süper gücü ilk
kez burun buruna gelmişti. ABD İncirlikteki
nükleer füzelerin kaldırılmamasını
istiyordu. Türkiye az daha çok büyük bir
savaşın içerisine sürükleniyordu. 
 
28 Ekim 1962 mektuplarıyla durum Türkiye
de savaşa dahil olmamış oldu. Soğuk savaş
boyunca İncirlik üssünün ABD için önemi
çok büyük oldu.İncirlik üssünün görevi
burada bitmiyordu. Daha sırada körfez
savaşı, Afganistan'ın işgali ve Irak'ın işgali
vardı. 
 
ABD'nin Kıbrıs Harekatında Türkiye'ye
silah ambargosu uygulaması üzerine
Türkiye, İncirlik üssünün kullanımını askıya
aldı ne var ki bu askıya alma süreci de
ambargonun kalkmasıyla sona erdi.
 
1990'larda ABD'nin Irak'ı denetlemek için
kullandığı üs bir anda 1991'de kendini
körfez savaşının içerisinde bulmuştur.
Sadece körfez savaşında İncirlik üssünden
kalkan ABD uçakları 14.000 saat uçuş
yapıp, 3.000 bomba atıp, 100 füze
fırlatmışlardır. 
 
Daha sonraları ise İncirlik üssü Afganistan
ve Irak'ın işgali sırasında ana lojistik yeri
olarak görev yapmıştır. 
 
Saddam Hüseyin'in Scud Füzelerine
karşılık, ABD incirlik Üssü'ne Patriotlar
yerleştirmiştir. Şu an biraz daha sakin olan
İncirlik Üssü'nün akıbeti net olarak belli
değildir.



Fidel Castro
"Diğerleri lüks otomobillere binebilsin diye neden
bazı insanlar çıplak ayaklarıyla yürümek zorundadır?"
diyen sosyalist devrimci Fidel Castro kimdir?

Orta halli İspanyol göçmeni Ángel Castro y Argiz'in (1875-1956), aşçısı Lina Ruz
González'den (Ángel Castro y Argiz'in ilk evliliğinin sona ermesinden sonra nikahlandılar)
evlilik dışı doğan beş çocuğundan ikincisidir.
 
İspanya'nın kuzeybatısındaki Galiçya'da dünyaya gelen babası Ángel Castro y Argiz, Küba
Bağımsızlık Savaşı sırasında Küba'ya gelen İspanyol askerlerinden biriydi. Savaş bittikten
sonra adadan ayrılmış ama kısa süre sonra Küba'ya dönmüştü.
 
Ülkenin doğusundaki Oriente ilinde (1976'da lağvedildi) başarılı bir şeker kamışı yetiştiricisi
olmuştu.Fidel Castro, United Fruit Company'nin denetimi altındaki yoksul bir yöre
olan Mayarí'de yetişti.
 
Oriente ilinin merkezi Santiago'daki Katolik okullarında ve Havana'daki Cizvit lisesi Belén
İlahiyat Okulu'nda öğrenim gördü. 1945'te eğitime başladığı Havana Üniversitesi'nden
1950'de hukuk doktoru olarak mezun oldu.
 
1953 başlarında Batista diktatörlüğünü yıkmak amacıyla küçük bir grup oluşturan Castro, 26
Temmuz'da Santiago'daki Moncada Kışlası'na 165 arkadaşıyla birlikte bir baskın düzenledi;
ama başarısızlığa uğrayarak tutuklandı. 
 
16 Ekim 1953'te Santiago'daki Küba Yüksek Mahkemesi'nde yapılan yargılamada 'Sayın yargıç
siz beni mahkûm edin! Tarih beni haklı çıkaracaktır!' (La Historia Me Absolvera) cümlesiyle
biten ünlü savunmasını yaptı. Mahkeme sonunda 16 yıla mahkûm oldu.



21 ay cezaevinde bulundu ve Batista'nın emriyle serbest bırakıldı. 1955'te Küba'dan
ayrılarak Meksika'ya geçti ve 26 Temmuz Hareketi adlı yeni bir örgüt kurdu. İspanya İç
Savaşı'na katılmış olan Kübalı Alberto Bayo'nun yönetiminde gerilla savaşı eğitimi gören örgüt
üyeleri 2 Aralık 1956'da Granma yatıyla Küba'ya dönerek Oriente'de karaya çıktı. Burada
hükûmet kuvvetleriyle girişilen çatışmalarda arkadaşlarının çoğunu yitiren Castro, aralarında
kardeşi Raul Castro ve Ernesto Che Guevara'nın da bulunduğu 12 arkadaşıyla birlikte
Oriente'nin güneybatısındaki Maestra Dağlarına çekildi. Bu dağlarda iki yıl boyunca
Batista'nın kuvvetlerine karşı bir gerilla savaşı yürüttü. Giderek siyasi desteğini yitiren ve bir
dizi askerî yenilgiye uğrayan Batista, 31 Aralık 1958'de Dominik Cumhuriyeti'ne kaçtı. Castro
1959'un ilk günlerinde Havana'ya girdi.
 
Hukukçu Doktor Manuel Urrutia Leo devlet başkanlığına, Castro da başbakanlığa
getirildi.Castro hükûmeti, ilk olarak fiyatları ve kiraları düşürdü. Ardından köklü bir toprak
reformu başlattı. 40 hektarı geçen toprak bedelleri 20 yılda ödenmek üzere kamulaştırıldı ve
halk çiftlikleri olarak işletilmeye başlandı. Toprakların kamulaştırılmasından zarar gören ABD
şirketlerinin baskısıyla ABD hükûmeti, Küba'ya karşı ekonomik ambargo uygulamaya başladı.
Ekonomisi tek ürüne dayalı bir ülke olan Küba, öteden beri ABD'ye sattığı şekeri SSCB'ye
satmaya başladı. 
 
ABD şirketlerinin elindeki rafineriler, şeker karşılığında SSCB'den alınan ham petrolü işlemeyi
reddedince Castro bu rafinerileri devletleştirdi. Bu gelişme ABD ile Küba'nın arasını daha da
açtı. 1962'de SSCB'nin Küba'ya balistik füzeler yerleştirmesi ve John F. Kennedy'nin Küba'yı
deniz ablukasına almasıyla dünya bir nükleer savaşıneşiğine geldi. Amerika ile iş yapmayı
reddeden Castro'ya, CIA, çoktan suikast planları yapmaya başlamıştı.
 
Yaptığı sosyalist hareketle beraber bölgede iyice güçlenen Castro Güney ve Orta Amerika'da
sosyalist girişimlere destek verdi. Ayrıca 1975'te Angola'ya Halk Kurtuluş Cephesi'ni
desteklemek için askeri güç gönderdi ve bunu Etiyopya izledi.
 
 



Yaptığı çalışmalarla Küba'da okuma yazma oranı %90'a çıktı, gelir tüm tabana yayıldı ve
neredeyse işsiz, üretmeyen kimse kalmadı. Ancak Amerika'nın uyguladığı yaptırımlar
ekonomiyi etkiledi ve SSCB ile ilişki bunu düzeltmeye yetmedi.
 
İlerleyen yıllarda dış politika anlamında SSCB ile ters düşülmüş ve SSCB'nin ekonomik güç
kaybı da Küba'da ekonomik açıdan işlerin ters gitmesine sebep olmuştur.
 
1989'da Fidel Castro'nun yakın çevresindeki ordu komutanlarının karıştığı yolsuzlukların
ortaya çıkarılması yönetimi ciddi biçimde sarstı.
 
Fidel Castro 31 Temmuz 2006 tarihinde sağlık problemleri nedeniyle yetkilerini geçici olarak
başkan yardımcısı ve kardeşi Raúl Castro'ya devretti.
 
19 Şubat 2008'de de, bir açıklama yaparak, 1976 yılından beri yürütmekte olduğu Küba'nın en
yüksek yönetim organı olan Devlet Konseyi Başkanlığı görevini bıraktığını açıklamıştır.
 
Görevden ayrıldıktan sonra Yoldaş Fidel'in düşünceleri adıyla yazdığı makalelerde
gündemdeki önemli olayları yorumlamıştır.
 
25 Kasım 2016 tarihinde Fidel Castro, uzun süredir muzdarip olduğu çoklu organ yetmezliğine
yenik düşerek hayatını kaybetmiştir. Vasiyeti üzerine cenazesi 27 Kasım'da yakılmıştır.



Jakoben

Çoğumuzun ilk defa duyduğu ne
olduğunu merak ettiği Jakoben
nedir? Ne anlama gelir?

Jakoben adı, Fransız Devrimi döneminde İngiltere’de ve başka ülkelerde ortaya çıkan
radikaller için de kullanılmıştır.
 
Günümüzün siyasal yazınında ise terim, kendini halkın yerine koyarak “halk adına, halka
karşın” hareket edebilecek kadar radikal bir seçkin azınlık devrimciliği anlamını kazanmıştır.
 
Jakobenler, Fransızca JACOBINS, resmi adı ANAYASANIN DOSTLARI DERNEĞİ (SOCIETE
DES AMIS DE LA CONSTITUTION) ya da (1792-1794) ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK DOSTLARI
JAKOBENLER DERNEĞİ (SOCIETE DES JACOBINS, AMIS DE LA LIBERTE, ET DE L’EGALITE),
Fransız Devrimi’nin en ünlü siyasal grubu.
 
Aşırı eşitlikçi ve şiddet yanlısı politikalarla özdeşleştirilmiş, 1793 ortalarından 1794
ortalarına değin devrim hükümetine egemen olmuştur.
 
Jakobenlerin kökeni 1789 Etats-Generaux’sundaki Bretanya temsilcilerinin Fransa’nın öbür
yörelerinin temsilcileriyle toplanarak ortak tavır belirlemeye çalıştıkları Versailles’daki Breton
Kulübü’ne dayanır.
 
Aralık 1789’da, Ulusal Meclis’in Paris’e taşınmasından sonra Anayasanın Dostları Derneği
adıyla yeniden örgütlenen grup, toplantılarını Paris’te Jakobenler diye bilinen
Dominikenlerden kalma bir manastırda yaptığı için yaygın olarak Jakoben Grubu adıyla anıldı.



Amaçları devrimin kazanımlarını aristokrasiden gelebilecek gerici harekete karşı korumaktı. Çok
geçmeden meclisteki temsilciler dışında, genellikle varlıklı burjuvalar ve yazarlar da gruba kabul
edilmeye başladı. Ayrıca bütün Fransa’da örgüt şubeleri açıldı. 
 
1790’da Paris’teki grubun 1.200 üyesi ve 152 şubesi vardı.Temmuz 1791’de Jakobenler, Fransa’dan
kaçma girişimi başarısızlığa uğrayan XVI. Louis’nin tahttan indirilmesi konusundaki tartışma
yüzünden bölündüler. Ilımlı üyele rin çoğu ayrılarak rakip örgüt Club des Fe uillants’a katıldı. Geride
kalan az sayıdaki temsilciden biri olan Robespierre, Jakoben ler içinde önemli bir konuma geldi.
 
Ağustos 1792’de monarşi kaldırıldı. Hala cumhuriyetçi tanımlamasını benimsemeyi göze alamayan
Jakobenler bu olayda doğ rudan bir rol oynamamıştı. Daha sonra ise devrimi yönlendiren başlıca
gruplardan biri haline geldiler ve eylülde cumhuriyet ilan edilince, Özgürlük ve Eşitlik Dostları
Jakobenler Derneği adını aldılar.Yeni yasama organı Konvansiyon’a solcu Montag nard’ların
(Dağlılar) kabul edilmesiyle da ha demokrat, Paris’teki işçi ve zanaatçıların taleplerini karşıladığı
için de daha popüler bir nitelik kazandı. 
 
Konvansiyon dönemi nin ilk aşamasında Jakoben kulüpleri, Mo tagnard’ların buluşma yeri oldu ve
hem kra lın idamında (Ocak 1793), hem de ılımlı Ji rondenlerin saf dışı edilmesinde (Haziran 1793)
önemli rol oynadı. Terör Dönemi’nde yerel Jakoben kulüp leri 1793 yaz aylarından başlayarak
rejimin araçlarına dönüştü. 1793’te Fransa’da yak laşık 5 ile 8 bin arasında yerel kulüp vardı ve üye
sayıları 500 bindi. Hükümet mekanizmasının bir parçası olan bu kulüpler ordu için malzeme bulmak
ve yerel pazarların güvenliğini sağlamak gibi görevler üstlenmişlerdi. Çoğu zaman yerel memurların
ye rine Jakobenler getiriliyordu. 
 
Toplumda er demi temsil ettiklerine inanan kulüpler, gö rüşlerinden kuşkulandıkları kişileri gözlü yor,
Hıristiyanlığı etkisizleştirme hareketine önderlik ediyor ve devrim şenlikleri dü zenliyordu. Paris’teki
kulüp,Kamu Güven liği Komitesi’ndeki konumundan yararla narak devrim hükümetinde ağırlıklı rol
oy nayan Robespierre’e bağlı duruma geldi. Robespierre’in devrim karşıtlarına saldırılarını ve
hoşnutsuz işçilerin denetimli ekonomi taleplerine karşı direnmesini destek ledi. Robespierre 9
Thermidor II. Yıl’da (27 Temmuz 1794) düşürülünce kulüp geçici olarak kapatıldı. Daha sonra
Thermidor hükümetine karşı bir muhalefet merkezi olarak yeniden açıldıysa da 21 Brumaire’de (11
Kasım 1794) süresiz kapatıldı.
 
1795’te Pantheon Kulübü, 1799’da da Manege Kulübü kısa sürelerle Jakoben ruhunu canlandırdı.
Ayrıca, bazı yerel kulüpler, resmi yasağa karşın VIII. Yıl’a değin (1799-1800) varlıklarını
sürdürdüler.
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Rick Wright
Pink Floyd grubunun klavyecisi
Rick Wright kimdir?

Rick Wright, Pink Floyd grubunun klavyecisidir.
Solo albümlerinin ardından son olarak David
Gilmour ile birlikte çalışmıştır. 28 Temmuz
1943'te doğdu. 
 
Müzik kariyeri Londra'daki The Regent Street
Polytechnic'e girmesi ve Roger Waters ile
tanışması ile başladı, ancak o mimar olmak
istemiyordu, tek düşündüğü şey müzik
yapmaktı. İlk grubu Nick Mason ve Roger
Waters ile beraber kurdukları Sigma 6'dır.
Daha sonra birçok isim alan bu grup Syd
Barrett'in katılımıyla Pink Floyd'a dönüştü. Rick
Wright da The Screaming Abdabs grubunda
beraber çalıştığı Juliette Gale ile 1964'te
evlendi.Grubun ilk döneminde Syd Barrett ile
birlikte grubun en çok şarkı yazan kişisiydi. 
 
Grubun ilk dönemlerinde çok baskın olan klavye
sound'una neden olmuştur. The Great Gig In
The Sky onun en başarılı bestelerinden biridir.
Ayrıca "Shine on You Crazy Diamond" ve
"Echoes" gibi deneysel eserlerin yaratılmasında
büyük katkıları bulundu.

Pink Floyd'da Roger Waters sadece kendi
bestelerini kullanmaya başladığı için, Wright
kendi bestelerini 1978'de Wet Dream albümüyle
yayınladı. The Wall'dan sonra anlaşmazlıklar
nedeniyle gruptan ayrıldı. Ancak, The Wall
konserlerinde grup üyesi olmadan müzisyen
olarak çıkarıldı. 
 
Konserler büyük bir zararla sonuçlandığından, bu
işten tek para kazanan sadece turne müzisyeni
pozisyonunda olduğu için o oldu.The Final Cut
(albüm), bulunmadığı tek Pink Floyd albümüdür.
1982'de eşi Jennifer'dan ayrılıp 1984'te yeni eşi
Franka ile evlendi. 
 
1984'te arkadaşı Dave Harris ile Zee adlı bir grup
kurdu. Atlantic şirketinden yayınladıkları Identity
albümü ticari açıdan başarısız oldu. 
 
Pink Floyd'a dönüş ve "Broken China" Waters'ın
ayrılmasıyla Pink Floyd'a dönen Wright, "A
Momentary Lapse of Reason" albümünde yasal
sorunlar yüzünden stüdyo müzisyeni olarak
göründü ancak "The Division Bell" albümünde ise
tamamen Pink Floyd üyesi oldu. Albümün çıktığı
yıl Rick Wright ikinci eşinden de boşandı.1996'da
Broken China adlı ikinci solo albümünü çıkardı.
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Bu albümdeki bilgisayar destekli prodüksiyonlar ve Sinead O' Connor, Anthony Moore ve Tim
Renwick gibi sanatçıların katkısı, "Broken China" albümünü ilk solo albümden daha başarılı kıldı.
 
Rick Wright, son yıllarda grup arkadaşı David Gilmour'un albümlerinde ve konserlerinde klavye
çalıyordu. 3. solo albümü için çalışmalarına devam ediyordu.15 Eylül 2008, detayları açıklanmayan
bir kanser sonucu hayatını kaybetti. 
 
David Gilmour Wright'a saygı olarak Richard Wright'ın da normalde katılacağı ama iyi hissetmediği
için katılmayacağını belirttiği bir televizyon programında grubun daha önce hiç canlı çalmadığı
Wright bestesi "Remember a Day"i çaldı.
 
Rick Wright müziğe üflemeli çalgılarla başlamıştır. Daha sonra Farfisa marka org kullanmaya
başladı. İlk dönemlerde konserlde vibrafon ve "Biding My Time" şarksıında olduğu gibi trombon da
kullanıyordu. 
 
Daha sonraki yıllarda eko efekti için Binson Echorec kullanan Wright, 1970'lerde Farfisa yerine
Fender, Wurlitzer, Hohner gibi markalar kullanmıştır. 1987'de itibaren Kurzweil markasını kullansa
da Gilmour'un "On An Island" turunda yine Farfisa e Hammond piyano da kullanmıştır.



NASA

 Evrenin sadece gezegenimizden
ibaret olmadığı konusunda
araştırmalar yapan NASA nedir,
nasıl kurulmuştur?

NASA, (National Aeronautics and Space
Administration) (Ulusal Havacılık ve Uzay
Dairesi) Amerika Birleşik Devletlerinin uzay
programı çalışmalarından sorumlu olan
kurum. 29 Temmuz 1958 tarihinde ABD
Başkanı Dwight Eisenhower tarafından
kurulmuştur.  
 
Daire, 1 Ekim 1958 tarihinden itibaren
askeri amaçlardan ziyade sivil alanda
barışçıl bir şekilde faaliyet göstermeye
başlamıştır. 
 
 NASA, Ay'a dönük Apollo uçuşlarında,
Skylab uzay istasyonu ve daha sonra uzay
mekiği gibi çalışmalarla her zaman ABD'nin
uzay çalışmalarına yön vermiştir.
Günümüzde NASA, Uluslararası Uzay
İstasyonu'nu desteklemekte ve yeni Ares I
ve Ares V iniş araçlarını geliştirmektedir. 
 
Uzay programı çalışmalarının yanı sıra
uzun vadeli sivil ve askeri roket çalışmaları
da NASA'nın çalışma alanlarının
arasındadır.
 
 NASA'nın öncüsü olan NACA 1915 yılında
kuruldu. NACA (National Advisory
Committee for Aeronautics/ Havacılık
Alanında Ulusal Danışma Komitesi) uçaklar
üzerinde çalışmaktaydı.  
 
Uçak kanatları ve çeşitli cisimlerin hava ile
etkileşimlerini araştıran kurum, zamanla
birçok rüzgar tüneli inşa etmiş ve Amerika
Birleşik Devletleri'nin bütün savaş
uçaklarının tasarımlarını yönlendiren bir
birim haline gelmiştir. 

1946'dan beri de Bell X-1 gibi süpersonik
roket uçaklar üzerinde çalışıyordu.  1950'li
yılların başlarında Uluslararası Jeofizik
Yılı'nda (1957-58) uzaya uydu
gönderilmesi konusunda ülkeler arasında
bir rekabet vardı. 
 
4 Ekim 1957'de Sovyet Uzay Programı
çerçevesinde uzaya ulaşmayı başaran ilk
insan yapımı uydu (Sputnik 1) sayesinde bu
rekabeti Sovyet Rusya kazanmıştı. Bu olay
(Sputnik Krizi) ABD'nin uzay alanında
kendi başarılarını elde etme çabalarının
tohumlarını oluşturur.  
 
2'ci Dünya Savaşı'nın ardından NACA'ya
katılan Alman aerodinami uzmanları
kuruma büyük katkılar sağlar. Özellikle jet
motorları ve süpersonik uçakların
tasarımında ilerleme kaydedilir. 
 
29 Temmuz 1958'de ABD Başkanı Dwight
D. Eisenhower, kurumun adını NASA olarak
değiştiren yasayı onayladı. 
 
.  



 1 Ekim 1958'de NASA, 4 laboratuvar, 8.000 çalışanı ve yıllık 100 milyon dolarlık bütçesi ile 46
yıllık geçmişe sahip bir kurumun (NACA) ve liderliğini Wernher von Braun'un yaptığı Alman
roket programının önemi tartışmasız katkılarıyla, köklü bir kurum haline gelir.
 
Wernher von Braun halen Amerikan Uzay Programının babası olarak nitelendirilir. Ajansın
çalışmalarının askeri amaçlarla kullanılması için Şubat 1958'de The Advanced Research
Projects Agency (ARPA) kurulur.  
 
 Askeri Balistik Füze Ajansı (Army Ballistic Missile Agency) ve Donanma Araştırma
Laboratuvarı'nın bir kısmı da yine NASA'ya dahil edilen birimler arasındadır. Birleşik Devletler
Hava Kuvvetleri'nin araştırmalarının bir kısmı da NASA'ya transfer edildi.  
 
 Aralık 1958'de Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nün Jet Propulsion Laboratory (Jet İtki
Laboratuvarı) NASA'ya bağlandı.  Cape Canaveral diye bilinen dev uzay üssünde fırlatma
rampaları, uzay kontrol merkezleri, telekomünikasyon sistemleri gibi sayısız tesis yer
almaktadır. 
 
NASA'nın şimdiye kadar yaptığı uzay çalışmaları, büyük oranda başarıyla sonuçlanmış fakat
ABD'ye milyarlarca dolara mal olmuştur. Özellikle Ay'ın fethiyle sonuçlanan Apollo programı,
Skylab, uzay mekiği programları çok büyük harcamaları gerektirmiştir.  
 
Ancak 21. yüzyıla doğru gerçekleştirilmesi beklenen büyük uzay istasyonları, Ay istasyonu ve
Mars seferi programları yanında, önceki harcamaların çok küçük kalacağı hesaplanmaktadır. 



Türkiye İş Bankası
 İlk ulusal bankamız İş Bankası nedir, nasıl kurulmuştur?

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk,” Siyasal, askerî
zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana
gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.”   sözleriyle yeni bir milli banka
kurulmasının elzem olduğunu ifade etmişti.  O dönemde Ziraat Bankası ve Osmanlı Bankası
faaliyet göstermekteydi. Ziraat Bankası zirai işlemlerde kendini geliştirmiş bir bankaydı.
Osmanlı Bankası yerine yeni bir banka kurulması planlanıyordu. 
 
 Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası, Atatürk'ün direktifleriyle İzmir Birinci İktisat
Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda 26 Ağustos 1924 tarihinde kuruldu.  İş Bankası ilk
Genel Müdürü Celal Bayar'ın liderliğinde 2 şube ve 37 personel ile hizmete başladı. 
 
 Banka, 1 milyon liralık nominal sermaye ile kuruldu. İş Bankası'nın kurucusu Celal Bayar
Mayıs 1982'de çıkan İş Dergisi'ne verdiği bir mülakatta, “Biz bismillah dedik, işe koyulduk.
Atatürk ‘Git Osmanlı Bankası'ndan 250 bin lirayı al, bu işe başla' dedi” şeklinde anlatmıştır.  
 
250 bin liranın Osmanlı Bankası'na nereden geldiği sorusuna Celal Bayar ‘Böyle bir şeyi
araştırmaya lüzum görmüyorum' diyerek cevap vermiştir.   Bu konuyla ilgili Atatürk'ün
yakınlarından Hasan Rıza Soyak'ın hatıralarının 2. cildinde bilgilere rastlanır. 
 
 Soyak'a göre Hindistan Müslümanları, Mustafa Kemal Paşa'nın şahsına yaklaşık 500-600 bin
lira tutarında bir para göndermiştir. Atatürk, bu paranın 500 bin lirasını Büyük Taarruz'dan
önce ihtiyaçların karşılanması için Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın emrine vermiştir.  
 
 Zaferden sonra bu paranın 380 bin lirası İcra Vekilleri Heyeti kararıyla Atatürk'e iade
edilmiştir. Atatürk bu paranın “en faydalı bir şekilde nerede ve nasıl kullanılabileceğini”
düşünmüş ve sonunda 250 bin lirasını İş Bankası'nın temel sermayesi olarak tahsis etmiştir. 
 
Atatürk 1933 yılında Akşam Gazetesi'nde yayımlanan bir açıklamasında şöyle söylüyor:
Banka, memleketimizin ekonomik durumuna çok yararlı hizmetler yapmıştır. Bence, bütün bu
hizmetlerin üstünde daha büyük olan bir hizmeti de bankacılığa gençlerimizi yetiştirmiş
olmasıdır.  
 
 Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetinde İş Bankası hisselerinin mülkiyetinin Cumhuriyet Halk
Partisi'ne bırakılmasını istemişti. Bu hisselerden oluşan kârlar ise Atatürk'ün vasiyeti üzerine
Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na aktarılıyor. 
 
İş Bankası Munzam Sandık Vakfı: % 39,95  Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi): %
28,09  Halka açık pay: % 31,96 ortaklık payları mevcuttur.   İş bankası 1932 yılında Almanya'nın
Hamburg ve Mısır'ın İskenderiye kentinde ilk yurt dışı şubesini kurdu. 
 
 Banka 1982 yılında Türkiye'de ilk ATM makinalarını getirdi.  1997 yılında ‘mavi hat' ismiyle ilk
internet şubesini hayata geçirdi.  İş bankası finans merkezlerinin İstanbul'da toplanmasından
ötürü 2000 yılında genel merkezini Ankara'dan İstanbul'a taşıdı. 



 Joanne Kathleen "Jo" Rowling veya bilinen adıyla J. K. Rowling 31 Temmuz 1965, İngiltere,
Harry Potter adlı fantastik roman serisinin İngiliz yazarı.   Joanne Rowling, 31 Temmuz
1965'te Chipping Sodburry, İngiltere'de doğdu. 
 
Ailesiyle birlikte Bristol'e, daha sonra da Chepstow'a taşındı. Liseyi Wyedean
Comprehensive'de okuduktan sonra Exeter Üniversitesinde Fransız Dili ve Edebiyatı eğitimini
tamamladı .
 
 Londra'ya yerleşerek araştırmacı ve iki dil bilen bir sekreter olarak İnsan Hakları Örgütünde
çalışmaya başladı. Harry Potter serisinin dışında dört romanı daha yayımlanan Rowling,
polisiye türündeki üç eserini Robert Galbraith mahlasıyla yazmıştır.  
 
İlk eseriyse 6 yaşındayken yazdığı "Tavşan" adlı hikayesidir.   Adını "J. K. Rowling" şeklinde
kısaltmasında ilk kitabın yayımcısı Bloomsbury'nin etkisi vardır. 
 
 Yayınevi, erkek okuyucuların, kadın bir yazarı okumaktan çekinebileceğini düşünerek yazarın
erkek olduğu izlenimi uyandırmak için adının "J. K. Rowling" şeklinde yazılmasını tercih
etmiştir. 
 
 Londra'dan sonra İngilizce öğretmenliği yapmak üzere Portekiz'e taşınan Rowling, 16 Ekim
1992'de Portekizli televizyon muhabiri Jorge Arantes'le evlendi ve 27 Temmuz 1993'te ilk
çocuğu Jessica Rowling Arantes'i dünyaya getirdi. Çift 1995 yılında boşandı.  

J.K. Rowling
Bize muhteşem bir hikayeyi seriler halinde yazan ve
bugün doğum günü olan J.K Rowling kimdir?



Aralık 1994'te Rowling ve kızı, kız kardeşine daha yakın olmak için Edinburgh'a taşındı. Tek
geçim kaynağı işsizlik maaşı olan Rowling, ilk kitabını burada şimdi bir Çin lokantası olan
Nicolson's Café'de tamamladı. 
 
 Rowling yine bu dönemde Edinburgh Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı ve 1996 yılında
mezun oldu.Rowling'in Harry Potter serisi tüm dünyada 400 milyon kopya satarak hem kitabı
hem de yazarını büyük bir üne kavuşturdu.Türkiye'de basımı Yapı Kredi Yayınları tarafından
yapılmıştır. 
 
Serinin ilk kitabı olan Harry Potter ve Felsefe Taşı Ülkü Tamer tarafından, ikinci kitap Harry
Potter ve Sırlar Odası, Sevin Okyay tarafından, üçüncü kitap ve sonrası ise Sevin Okyay ve
Kutlukhan Kutlu çevirisiyle kazandırılmıştır.  
 
Romanlar, son derece büyük bir ilgiyle okundu ve bir anda çok satan kitapların başına
yükseldi. Rowling ise kitap yazarak dolar milyarderi olan ilk yazar ve Birleşik Krallık'ın en
zengin kadını ünvanlarını elde etti.  
 
Servetiyle Uluslararası PEN Kulübü gibi kurumlara ve Birleşik Krallık İşçi Partisi'ne yüklü
miktarda bağışlar yapmıştır.   26 Aralık 2001'de Rowling, Pertshire'daki evinde küçük bir
törenle Neil Murray adında bir doktorla evlendi.  Rowling, 23 Mart 2003'te David Gordon
Rowling Murray adını verdiği ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Harry Potter ve Zümrüdüanka
Yoldaşlığı kitabını kocası Niel'la çocukları Jessica ve David'e ithaf etti.  
 
 23 Ocak 2005'te Rowling, Mackenzie Jean Rowling Murray adını verdiği üçüncü çocuğunu
dünyaya getirerek üç çocuk sahibi olma hayalini gerçekleştirdi. Rowling, Harry Potter
serisinin altıncı kitabı Harry Potter ve Melez Prens adlı kitabıysa kızı Mackenzie'ye ithaf etti.
 15-  Ekim 2015'te Rowling, sekizinci Harry Potter hikayesi ve Harry Potter'ın en küçük oğlu
Albus'u konu alan, oyun yazarları Jack Thorne ve John Tiffany ile birlikte yazdığı iki sahnelik
oyun Harry Potter and the Cursed Child'ı Pottermore aracılığıyla duyurdu.  
 
28 Ekim 2015 tarihinde biletler ilk kez satışa sunuldu ve birkaç saat içinde tükendi.   Boş
Koltuk, Rowling'in yetişkinler için yazmış olduğu ilk kitaptır.  Bundan bir yıl sonra Robert
Galbraith mahlasıyla yayımlanan Guguk Kuşu adlı eserin de aslında Rowling'e ait olduğu The
Sunday Times Gazetesi tarafından ortaya çıkartılmıştır. 
 
Cormoran Strike adlı dedektifin maceralarını konu alan ve İpek Böceği romanıyla devam eden
polisiye seri Pegasus Yayınları tarafından Zeynep Heyzen Ateş çevirisiyle Türkçeye
kazandırılmıştır.
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