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Advent Takvimi

 Aralık ayında Noel'e kadar geçen her gün için bir hediye. Advent Takvimi Almanya'da sadece
çocuklar değil, büyükler tarafından da çok seviliyor. Hazır alınmış, evde yapılmış, çikolata
veya oyuncakla dolu. Advent Takvimi geleneği 20'nci yüzyıla dayanıyor. 
 
16'nci yüzyıla kadar çocuklar hediyelerini 6 Aralık'ta yani Aziz Nikola gününde alıyordu.
Martin Luther'in kurucusu olduğu Protestanlık mezhebinde ise azizlere inanılmaması sebebiyle
bu gelenek değişerek, hediyeler 24 Aralık'ta yani Noel'de verilmeye başlandı.  
 
 Protestanlar çocukların Noel'e kadarki bekleyişlerini kolaylaştırmak için ise Advent Takvimi
fikrini ortaya attı.  O dönemde fakir ailelerin Advent Takvimi kapıya tebeşirle çizilmiş 24
çizgiden, 24 saman çöpü veya kağıt şeritlerden oluşuyordu. 
 
 Daha zengin olan aileler ise takvimlerini baharatlı özel bir kurabiye olan Lebkuchen ile
yapıyordu. Fikir o denli sevildi ki, zamanla tüm Almanya'ya yayıldı. 
 Bugünkü anlamıyla ilk Advent Takvimi Hamburg'daki Protestan Yayınevi tarafından ilk kez
1902 yılında basıldı.
  
Takvim bir saat şeklindeydi. 1908 yılında ise kartondan yapılmış ve renkli resimlerin 24 gün
için hazırlanmış boşluklara yapıştırılması prensibine dayanan bir takvim hazırladı. 
 Açılan 24 kapı şeklindeki ünlü takvim ise ilk kez 1920 yılında hazırlandı.
  
 O dönemde kapıların ardından bir resim veya İncil'den alıntılar çıkıyordu. Nasyonal sosyalizm
döneminde Hrıstiyanlıkla ilgili sembollerin yerini masal kahramanları ve Cermen tanrılarının
betimlemeleri aldı.  1950'li yıllarda ise Advent Takvimi’nin seri üretimine başlandı.   

Yılbaşının habercisi Advent Takvimi nedir?



 Bazı takvimlerin içinden ise çikolata ve
şekerleme çıkmaya başladı. Kent merkezi
şeklindeki bu takvim 1965 yılına ait. 
 Günümüzde hazır alınan takvimlerin içinden
çikolata, şekerleme veya küçük oyuncaklar
çıkıyor. El yapımı takvimleri ise sayısız formda
hazırlamak mümkün.  
 
 Hediye paketlerini bir ipe asmak ya da
hediyelerin hepsini bir kutuda birleştirmek
sıkça seçilen yöntemler arasında. 
 Noel zaman içinde sadece bir Hristiyan
bayramı olmaktan çıkıp giderek daha
uluslararası bir kutlamaya dönüşüyor.  
 
 Takı, kozmetik ürünleri ve diğer birçok ürünün
yer aldığı Advent takvimlerine artık dünyanın
pek çok köşesinde rastlamak mümkün.
Takvimdeki figürler ise satıldığı ülkenin
geleneklerine göre değişim gösterebiliyor. 
 Bazı kentlerde bina boyutlarında takvimler de
görmek mümkün.  
 
24 Aralık’a kadar her gün bu binaların bir
penceresi daha açılıyor. Açık havada kurulu en
büyük Advent Takvimi ise Leipzig kentinde
bulunuyor. Takvimin büyüklüğü 857
metrekare. 



Kartal Tibet
Yeşilçamın yakışıklı jönlerinden biri olan Kartal Tibet kimdir?

Kameranın karşısına ilk kez Karaoğlan isminde
bir sinema filmi ile geçen yönetmen ve oyuncu
Kartal Tibet, 27 Mart 1938 senesinde soğuk
bir Ankara gününde dünyaya gözlerini
açmıştır.
 
Kartal Tibet’in içinde olan Oyunculuk yeteneği
çocukluğunun ilk yıllarında fark edilmiş ve bu
sebeple ilkokuldayken radyo tiyatrosunda yer
alır. Eğitimlerinin her anında tiyatro,
oyunculuk gören Kartal Tibet, ilk önce beden
eğitimi sonrasında ise hukuk fakültesinden
mezun oldu.
 
Aslında kalbinde spora da yer olan Kartal Tibet
bazı ailevi sorunlardan ötürü; mimarlık
okumaya çok istediği halde konservatuara
kayıt olmuştur.
 
Yeşilçam’ın hem başarılı oyuncusu hem de
yönetmeni olan o zamanların yakışıklısı Kartal
Tibet, 200’e yakın filmini sinemaseverlerle
buluşturdu. 1963 yılında ise Gündüz Sencer ile
evlenme kararı aldı. Bu evliliklerinden ise iki
çocuğu dünyaya geldi.
 
Filmlerde Karaoğlan, Kara Murat gibi efsanevi
Türk kahramanlarını da canlandırma fırsatı
buldu. Özellikle kendisinin Tarkan filmlerinde
gösterdiği özverili performansı ile uzun süre
beğenildi. Tarkan filmleri şu anda bile hala
izleyicileri tarafından beğenilerek
izlenmektedir.
 
Filmin konusunda ise, Hun hükümdarına bağlı
olan Tarkan isimli savaşçı Türk’ün
yaşadıklarını, yol arkadaşlarını ve yaşadığı
aşkları anlatıyor.
1970’te Fadime isimli sinema filminde de Erol
karakterini canlandırarak hayat vermiştir.

Filmde, küçük bir tesadüf sonucu Fadime isimli
genç ve güzel kadınla tanışan Erol isimli zengin
bir adam bir numara yapar ve zamanı gelince
her şeyi anlatır. Filmin başrollerinde ise Kartal
Tibet ve Filiz Akın yer aldı.
 
1973 yılına geldiğimizde ise Bitirim Kardeşler
isimli filmde rol aldı. Birbirleriyle hiç
anlaşamayan Ali ve Veli kardeşler, yine kavgalı
günlerinden birinde kendilerini bir mafya
alışverişinin içinde bulurlar ve hayatları
maceradan maceraya sürüklenir.
 
Filmin başrollerinde ise Türk sinemasının
efsanevi isimlerinden olan iki genç adam Kadir
İnanır ve Kartal Tibet yer aldı. 1984’te ise
Şabaniye isimli filmde Kartal Tibet olarak yer
aldı.
 
Film, kanlılarından kaçmak için bayan kılığına
giren Şaban isimli bir kişinin, kanlılarının kız
kardeşine aşık olmasını anlatıyor. Filmin
başrollerinde ise Erdal Özyağcılar, Kemal
Sunal, Çiğdem Tunç ve Adile Naşit yer aldı.



Ayrıca senaristliğiyle de Yeşilçam’a başarılı filmler kazandıran Kartal Tibet, 1981’de Davaro
isimli sinema filminin senaryosunu yazdı. Film, sevdiği kızı almak için, kan davalısı Sülo’yu
öldürmek zorunda kalan Memo’nun kurduğu planı ve sonrasında yaşananları anlatıyor.
 
Filmin başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda ve Pembe Mutlu yer aldı. 1988
yılında ise Öğretmen isimli filmin senaristliğini üstlendi. Film, İstanbul’a tayini çıkan Hüsnü
öğretmenin geçim sıkıntısını ve sonrasında yaşanan olayları anlatıyor.
 
Filmin başrollerinde ise Kemal Sunal, Selma Sonat, Kartal Tibet ve Renan Fosforluoğlu yer
aldı.
Kartal Tibet pek çok filmin yönetmenliğini de üstlendi. 1989’da Gülen Adam isimli filmi çekti.
 
Film hayat karşısında herşeye gülerek tepki veren Yusuf isimli bir adamın yaşadığı trajikomik
olayları anlatıyor. Filmin başrollerinde Kemal Sunal, Aydan Burhan, Ahmet Sezerel ve Bilge
Zobu yer aldı.
 
Yeni dönem Türk sinemasında da yönetmenliğe devam eden Kartal Tibet, 2003’de Hababam
Sınfı Merhaba isimli filmin yönetmenliğini üstlendi. Film efsane Hababam Sınıfı’nın günümüzde
yaşadığı komik olayları anlatıyor.



Panama
Kanalı

Panama Kanalı, Orta Amerika'nın en güney
ülkesi Panama topraklarında yer alır ve Atlas
Okyanusu ile Büyük Okyanus'u birbirine
bağlayan su yoludur.
İnşaat ABD tarafından tamamlanmış ve Kanal
15 Ağustos 1914'te hizmete açılmıştır. 
 
77 kilometre uzunluğundaki Kanalın yapımı
sırasında, sıtma ve sarıhumma gibi
hastalıklardan büyük toprak kaymalarına
kadar her türlü güçlükle karşılaşılmış ve
yaklaşık 27.500 Kanal çalışanı bu süreçte can
vermiştir.Bu Kanal Güney Amerika ve Kuzey
Amerika'yı birbirinden ayırır.
 
Bugün New York'tan San Francisco'ya giden
bir geminin, Panama Kanalını kullanarak 9.500
km yol yapması, Horn Burnu'nun dolaşılmasını
zorunlu kılan eski günlerdeki 22.500 km yola
oranla büyük bir kolaylıktır.
 
Açılışından 2002 yılına dek, yaklaşık 800.000
geminin geçtiği tahmin edilen Panama
Kanalı'ndan her yıl 14.000'den fazla gemi
geçmekte olup taşınan yük miktarı 203 milyon
tonu bulmaktadır.
Kanal boyunca yolculuk yaklaşık 9 saat
sürmektedir.
 
Ayrıca kanalda bulunan indirgeçli kaldırgaç
sayesinde aşılması zor olan noktalarda gemiler
ilerleyebilmekte ve hareketlenme
kazanabilmektedir.
Panama Kanalı dünyanın mühendislik
harikasıdır ve en pahalı Kanaldır. Kanal,
bölgenin sosyoekonomik koşullarını
geliştirmiştir.

Mühendislik harikalarından
biri olan Panama Kanalı nedir?

Panama Kanalı ile Panama halkının refah
seviyesi yükselmiştir. Kanal ülkenin gelişimine
önemli katkılar sağlamıştır.
Panama Kanalı deniz seviyesinden 28 metre
yukarıdadır.
 
Sıvıların dengesi kanunundan faydalanılarak
gemiler Kanal içinde yavaş yavaş yükseltilir ve
aynı metotla diğer tarafa doğru indirilir.
Panama Kanalı için ilk girişim 1 Ocak 1881'de
yapıldı.
 
Proje, Süveyş Kanalı'nın inşasını gerçekleştiren
Ferdinand de Lesseps'in önderliğinde deniz
seviyesi kanalı olarak tasarlandı.



Kanal yapımının ilk yıllarında organizasyon eksiklikleri ve kazım sonucunda ortaya çıkan
atıkları nakledecek araç bulunmaması sonucu ilk ciddi sorunlar oluşmaya başlamıştır. Bütün
bunların yanında ortaya çıkan toprak kaymaları ile büyük zorluklarla karşılaşılmıştır.
 
Toprak kaymalarının engellenmesi için Kanalın belli bölgelerinde kazı derinliği azaltılmak
zorunda kalınmıştır.
26 Haziran 2016 tarihinde genişletilmiş bir Panama Kanalı tekrar faaliyete girmiştir.
 
Çevre şartları, projenin zorluğu, maliyet vs. nedeniyle $287,000,000 para ve tahminen
22,000 insan (kaza ve hastalık sebebiyle) kaybedildi. İklim koşulları ve nem nedeniyle çoğu
araç zarar görmüş ve paslanmıştı. 
 
Sivrisinekler aracılığıyla bulaşan sıtma ve sarıhumma hastalıkları işçiler arasında yayılmaya
başladı. Teknik, sağlık ve finansal sorunlar nedeniyle Fransızların bu girişimi başarısızlıkla
sonuçlandı. 1889 yılında şirket battı ve 15 Mayıs'ta çalışmalar yasaklandı. 
 
Panama skandalı olarak bilinen bu olay sonucunda Charles De Lesseps (Ferdinand de
Lesseps'in oğlu) suçlu bulundu ve beş yıl hapse mahkûm edildi, fakat karar daha sonra iptal
edildi.



Minyatür
Osmanlı Devleti'nin önemli eserler ürettiği minyatür sanatı nedir?

Minyatür genel anlamıyla çok ince işlenmiş küçük boyutlu resim ve bu türdeki resim sanatları
için kullanılmaktadır. Minyatür kelimesinin, Latince kırmızı ile boyamak anlamına gelen
miniare kelimesinden türemiş ve daha sonra Fransızca’ya miniature biçiminde geçtiği
düşünülmektedir.
 
Osmanlı dönemi kaynaklarına baktığımızda bu terimin yerine “tasvir” veya “nakış”
sözcüklerinin tercih edildiği görülmektedir. Minyatür sanatının en önemli özelliklerinden
birisi, anlatılmak istenen konunun eksiksiz olarak aktarılmakta olmasıdır. Bu nedenle
minyatür sanatında perspektif kullanılmaz. Uzaklık ve boy, renk veya gölgelerle belirtilmez;
minyatürler ışık, gölge, duygu ve Avrupai perspektifi olmayan resimlerdir.
 
Kitabın sayfa oranına uygun, geometrideki “altın dikdörtgen” içinde kendine özgü “dikine”
veya “yığma perspektif” denen bir teknikle resimlenirken; boy, kişinin önemine göre artar
veya azalır. Bu, kâğıt üzerinde ön planda olanların alt tarafa, geridekilerin ise üst tarafa
yerleştirilmesiyle gerçekleşir. Figürler birbirlerini tümü ile kapatmayacak şekilde düzenlenir.
Konu mesafe farkı gözetmeksizin en ince ayrıntılara kadar işlenir.
 
Türk minyatürlerinin kendine özgü bir özelliği, renklerin çoğu kez soyutlama aracı olarak düz,
parlak ve gölgelerden arındırılmış olarak kullanılmasıdır. Diğer bir özelliği ise, sayfa
kenarlarında İran minyatürlerindeki gibi ağır bir tezhibe yer verilmemesidir.
 
Minyatür sanatında genel olarak tarihî, edebi ve ilmî konular işlenirken; Türkler, çoğunlukla
tarihi yansıtmayı tercih etmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşlarını anlatan resimli
yazmalar, diğer İslam ülkelerindeki örneklerinden farklı bir üslupla ele alınmışlardır.



Türk minyatürlerinin bu özelliği, bizlere yapıldığı
dönemin örf ve âdetlerini, gelenek ve
göreneklerini, giyim kuşamını olduğu kadar
Osmanlı Türk tarihini de takip edebilme imkânı
sunarken; bu eserlerin her birine de tarihi birer
belge niteliği kazandırmıştır.
 
Türklerde minyatürün Orta Asya’da Uygurlar
döneminde (745-840) ortaya çıktığı
düşünülmektedir. Sekizinci yüzyılın ortalarında
Turfan bölgesinde Uygur Türklerinin meydana
getirdikleri minyatürler daha sonra Türk minyatür
sanatının kaynakları olmuştur.
 
Günümüze ulaşan bazı minyatürlü yaprak
parçaları, bu dönem minyatürlerinde Mani Dini’nin
etkili olduğunu gösterir.
Türkler’in, İslamiyetten önce benimsemiş olduğu
dinlerden en başta Manihenizm ve Budizm
gelmektedir.
 
Resmin söz kadar etkili olduğuna inanılan Mani
dini, resim ve sanatı dinî terbiyenin esası ve
vasıtası olarak kabul etmiştir. Dinsel törenlerde
öykülerin, resmin önünde görsel malzeme desteği
ile anlatılması kalıcılığı sağlamıştır.
 
Gezici derviş, bahşi veya kâtib adı verilen hocalar,
güzel söz söyleme sanatı (hitabet), musiki, resim,
matematik ve fen bilgilerini en iyi bilen ve öğreten
kişilerdir. Halkla iç içe olan bu kişiler, bilgilerini
topluma aktarmayı amaç edinmişlerdir.
 
Her devirde geniş coğrafyalara yayılmış olan
Türkler, Orta Asya’daki kendi kültürlerini bu ulu
kişilerin aracılığı ile gittikleri yerlere taşımışlar,
kalıcı izler bırakmıştır.
Türklerin Bağdat, Mısır, Suriye gibi diğer ülkelere
gelmesiyle ilk Arap minyatürleri görülmeye
başlanır.
 
11. yüzyıldan itibaren Bağdat’tan Anadolu’nun
içlerine kadar uzanan çeşitli sanat merkezlerinde
yapılmış olan birçok eserde yerel sanat görüşünün
yanında Bizans ve Orta Asya resim sanatının
etkileri izlenmektedir.



Kuran-ı Kerim’de resmi yasaklayan herhangi bir
ayet olmamasına rağmen dönemin kimi din
âlimlerince yapılan hadis yorumları dolayısıyla
canlı varlıkların resminin yapılmasının günah
olduğu yargısına varılmış ve dolayısıyla bu türdeki
tasvirlerin yapılması yasaklanmıştır. 
 
Söz konusu dönemden itibaren yapı süslemesi
niteliğindeki duvar resimleri ve mozaikler yerlerini
kitap süslemelerine bırakmıştır. Abbasiler
döneminde ise bu konudaki görüş değişiklikleri
dolayısıyla tekrar kitap resimlenmeye başlanmıştır. 
 
Bu dönemde antik kaynaklı bilimsel eserlerin
çevirileri yapılıyor, bu yoğun çeviri faaliyetleri
sırasında bir yandan da kitaplarda yer alan
resimler soyutlaştırılarak kopya ediliyordu. 
 
12. yüzyılda ise minyatürün, süslenecek metinle
doğrudan doğruya ilgili olması gözetilmeye ve
yalnızca dinsel konulu minyatürler değil dindışı
minyatürler de yapılmaya başlandı. Baskı
makinesinin bulunuşuna kadar Avrupa’da çok güzel
ve görkemli minyatürler yapıldı.

Bundan sonra minyatür daha çok madalyonların
üzerine portre yapmak için kullanıldı. 17. yüzyıldan
sonra fildişi üzerine yapılan minyatürler
yaygınlaştı. Daha sonra minyatür sanatına karşı
ilgi azalmakla birlikte dar bir sanatçı çevresinde
geleneksel bir sanat olarak sürdürüldü.
 
Selçuklular döneminde de minyatüre önem verildi.
Selçukluların İran ile ilişkilerine bağlı olarak
minyatür sanatı İran etkisinde kaldı. Mevlana’nın
resmini yapan Abdüddevle ve başka ünlü minyatür
sanatçıları yetişti. 
 
Osmanlı Devleti döneminde ise 18. yüzyıla kadar
İran ve Selçuklu etkisi sürdü. Fatih döneminde,
padişahın resmini de yapmış olan Sinan Bey adlı bir
nakkaş, II. Bayezid döneminde de Baba Nakkaş
diye tanınan bir sanatçı yetişti.
 
16. yüzyılda Reis Haydar diye tanınan Nigarî, Nakşî
ve Şah Kulu meşhur olmuştur. Mustafa Çelebi,
Selimiyeli Reşid, Süleyman Çelebi ve Levnî, 18.
yüzyılın ünlü nakkaşlarıdır.
Bunlardan Levnî, Türk minyatür sanatında bir
dönüm noktasıdır.



Levnî, geleneksel anlayışın dışına çıkmış ve
kendine özgü bir biçim geliştirmiştir.
18.yüzyılın başlarından itibaren Avrupa
resmi kurallarının değerlendirilmesiyle
geleneksel teknikle boyanan nesneler,
derinlik kazandırılmış unsurlarla, üç
boyutlu tasarımlar ortaya çıkarılmıştır.
 
Aynı asrın sonlarına doğru tutkallı toprak
boyanın, guvaş ve suluboya ile yer
değiştirmesiyle birlikte yazmalar
geleneksel minyatür sanatını sonlandıran
tekniklerle resmedilmiştir. Bu dönemde
tasvir, kitap sayfalarından duvar ve tuval
yüzeylerine taşmıştır.
 
19. yüzyılda Osmanlı minyatürü önemini
yitirmiştir. Dönem sanatçıları,
geleneklerden kopmaksızın ortaya
koydukları eserlerde, Batı etkilerini
yorumlama çabalarıyla, Tanzimat sonrası
açılan okullarda başlatılan Batı resmi
eğitimiyle yaygınlaşacak olan resim
geleneğinin öncüleridir.



Kot Pantolon

Kot pantolonlar hemen her yaştan ve her kesimden insanın günlük hayatta tercih ettiği ve sıklıkla
giydiği bir kıyafettir. Teknolojinin de her alanda gelişmesi ile birlikte kumaşlara gerekli miktarda
elastan karıştırılması sonucu daha esnek ve rahat bir hâl almıştır. 
 
Yoğun bir ilgi görüyor olmasından dolayı kot ceket, kot gömlek gibi farklı formlarda da tüketici ile
buluşmaya başlamıştır. Bugün, Türkiye’nin de dâhil olduğu birçok ülkede kot daha doğrusu denim
kumaş ile üretilen kıyafetler yoğun ilgi görmektedir ve tekstil piyasasında hatırı sayılır bir yere
sahiptir.
 
1850’li yılların ortalarında bugün hala çok önemli ve bilinen bir denim üreticisi ve perakendecisi
olan Levi’s mağazalarının kurucusu Levi Strauss ABD’ye altın aramak için gelen madencilerin
ihtiyaç duyduğu dayanıklı bir pantolon üretme fikrinden hareketle zaten yapmakta olduğu çadır ve
araba örtüsü ticareti sebebiyle elinde bulunan kalın kumaştan bir pantolon tasarladı. 
 
Ufak tefek sorunlar dışında madencilerin ihtiyacını karşılayan bu modeli zamanla daha da geliştirdi
ve talebe uygun hale getirdi. Kot pantolon dokuma yoluyla üretilir. İplikler birbirine dik olarak
konumlanır ve birbirinin arasından geçer. Bunun yanı sıra iplikle olabildiğince sık dokunur.
Denim kumaşı diğer kumaşlardan ayıran en önemli fark; diğer kumaşlarda boyama işlemi
dokumadan sonra yapılmasına rağmen denim kumaş üretilirken ipliklerden birinin dokumaya
boyanmış halde girmesidir. Bundan dolayı rengi daha geç solar ve daha dayanıklıdır.
Denim kumaşlara mavi rengi İndigofera bitkisinden elde edilen bir boya verir. Ancak günümüzde bu
bitki yok denecek kadar az olduğundan dolayı bu renk kimyasal işlemler sonucu elde edilir.
 
1940’lı yılların sonunda Türkiye’de tekstil işiyle uğraşan bir girişimci olan Muhteşem Kot, bir dizi
terzilik eğitimi için Fransa’ya gider. Orada Blue Jean olarak anılan kumaşı görür ve Türkiye’de işçi
ve köylü için biçilmiş kaftan olduğuna inanır. 
 
Türkiye’deki firmasının da ismi olan Kot, 1950’li yıllardan itibaren Türkiye’de üretilir ve ilk olarak
Ankara’da Saman Pazarı ile İstanbul’da Karaköy’de satılmıştır. Sonraki yıllarda hemen her kesim
tarafından sevilmiş ve giyilmiştir. Yani, bugün Türkiye’de denim kumaşa kot deniyor olmasının
sebebi bu kumaşı Türkiye’ye getiren, tanıtan ve ticaretini yapan girişimci Muhteşem Kot’un soyadı,
aynı zamanda markasının adıdır.

Blue Jean, denim gibi birbirinden farklı ismi olan kot pantolon nedir?



Pandora'nın Kutusu

Tarihsel süreç içerisinde Avrupa medeniyetleri, Eski Yunan Medeniyetini bu medeniyetin özellikleri
nedeniyle kendine oldukça benimsemiş durumdadır. Bu durumun bu şekilde oluşmasında, Eski
Yunan Medeniyetindeki felsefik ve mitolojik yapının önemi oldukça büyüktür. Daha çok mitolojiyle
anılan bu medeniyette, çok tanrılı bir inanç sistemi mevcuttur ve her şeyin bir tanrısı vardır. Bu
tanrılar içerisinde ise şüphesiz ki en popüler olan ve çoğu kesim tarafından bilinen tanrı Zeus’tur.
Aynı zamanda Zeus, bu eski medeniyette en önemli tanrı olarak da görülmektedir. Pandora ise,
Zeus ile ilgili bir kavramdır. Eski Yunan Medeniyetindeki inanışa göre Zeus, kötülük yapan insanları
cezalandırmak için çok güzel bir kadın olan Pandora'yı yaratmıştır.
 
Pandora kelimesinin anlamı ise, Tanrıların hediyesini ifade eder. İnanışa göre Zeus’un insanoğlunu
cezalandırmak için çok güzel bir kadın olan Pandora’yı neden yarattığı incelenirse eğer, Zeus’un
ateşini Epimetheus’un kardeşi Prometheus kendisinden çalmıştır. Çalınan bu ateş Prometheus
tarafından insanlara verilmiştir. Zeus, bu duruma oldukça kızmıştır ve insanlardan intikam almak
için Pandora’yı yaratmıştır. Yunan mitolojisindeki inanış bu şekilde kendini göstermektedir.
 
Zeus tarafından intikam almak için yaratılmış olan Pandora’ya, ateşi Zeus’tan çalan Prometheus
aşık olur. Epimetheus kardeşini oldukça fazla uyarmıştır fakat bu uyarılara rağmen Prometheus,
Pandora ile evlenmiştir.

En büyük gizemlerden biri olan Pandora'nın Kutusu nedir?



Eski Yunan Medeniyetindeki bu efsane bu evlenmeyle başlamış bulunur ve aynı zamanda bu efsane
binlerce yıl öncesinden günümüze kadar gelebilmeyi başarmış durumdadır. Günümüzde Pandora dendiği
anda ilk akla gelen ifadelerden birisi olarak kutu gelmektedir.
 
Hollywood filmlerine de konu olmayı başarmış olan Pandora’nın kutusu ise, efsaneye göre Zeus’un
Pandora'yla evlenen Prometheus’a düğün hediyesi olarak verilmiştir. Aslında bu düğün hediyesi bir kutu
değil topraktan yapılmış bir kavanozdu.

Kutu olarak anılmasının nedeni ise çeviri
hatasından kaynaklanan bir durumdur. Kutu
olarak anılan fakat aslında çömlek görünümlü
topraktan yapılmış bir kavanozu ifade eden bu
düğün hediyesindeki gizem ise, Zeus’un bu
hediyenin asla açılmaması gerektiğini
söylemesidir. Böylece bu düğün hediyesindeki
gizem başlamıştır ve Zeus’un bu hediyenin
açılmaması gerekmesinin söylemesindeki neden
ise, bu kavanozun içinde kötülük olmasıdır. 
 
Eski Yunan Medeniyetinin en ünlü efsaneleri
arasında yer alan Pandora efsanesinde oldukça
ilginç bir özellik kendini göstermektedir.
İçerisinde oldukça büyük bir kötülük olan düğün
hediyesini Prometheus’un değil, Zeus’un intikam
almak için yaratmış olduğu Pandora’nın açmasıdır.
 
Pandora merağına yenik düşmüş ve düğün
hediyesini açmıştır. Bundaki en büyük neden ise,
Pandora’nın hediyedeki gizemi merak etmesidir.
Efsaneye göre kavanozun kapağı açıldığında
kavanozda saklı duran kötülük dünyaya yayılmaya
başlar. Bunu Pandora fark eder ve hemen
kavanozun kapağını kapatır. Bu durum, efsaneye
farklı bir boyut kazandırmaktadır. Çünkü Pandora
Zeus tarafından intikam almak için yaratılmıştır
fakat o, kötülüğün yayılmasını kavanozun kapağını
tekrar kapatarak engellemeye çalışmıştır.

Pandora’nın merağına yenik düşerek kavanozu açması, kadınların merak duygusunu temsil
etmektedir. Bu efsaneyle ilgili farklı söylentiler de mevcuttur. Pandora kavanozu açtığında kötülüğün
bütün dünyaya yayıldığı da söylenmektedir. Bu tür farklı söylentiler mevcut olsa da, Yunan
mitolojisinde oldukça önemli bir konuma sahip olan Pandora, kavanozu açtıktan sonra kendine düğün
hediyesi olarak verilen kavanozun içine esir olarak girmiştir ve kavanozun içerisinde esir olmuştur. 
 
Bütün dünyada bilinirliği ve popülerliği oldukça fazla olan ve Hollywood filmlerine de konu olmayı
başarmış Pandora’nın efsanesi, bu şekilde mitolojideki yerini almış durumdadır.



Minimalizm
Minimalizm kavramının köküne baktığımızda “bir şeyin inebileceği en alt sınır” anlamında kullanılan
Fransızca “minimum” sözcüğü ile karşılaşıyoruz. Türkçeye “sadecilik” olarak çevrilen minimalizm aslında
modern bir sanat akımı olarak ortaya çıkmıştır. 
 
1913’te Rus ressam Kazimir Malevich beyaz zemin üzerine siyah kare yaparak minimalizmin ilk
sinyallerini vermiştir.
Aşırı sadeliği savunan, az şeyle çok şey ifade etme amacında olan minimalizm, 1960’lı yıllarda ABD’nin
New York kentinde kendini göstermiştir. 
 
“Minimal Art” yani minimal sanat olarak ifade bulan bu akım resim ve heykel alanında ortaya çıksa da
dünyaya yayılışı müzik ile olmuştur. Ardından edebiyattan sinemaya mimariden fotoğrafçılığa geniş bir
skalaya etki etmiştir. 
 
Minimalizm, küçük yaşam alanları oluşturmak, daha az eşya kullanmak, tüketimi azaltmak, zamanı etkili
bir şekilde ve ihtiyaçların dışına çıkmamak olarak özetlenebilir.
Bu akım, kendinizi daha çok özgürleştirmeye yöneliktir. 
 
Hayatınızdaki yüklerden sıyrılıp, suçluluk duygusundan, korkudan, pişmanlıktan, depresyon gibi olumsuz
hislerden kurtulmanızı sağlar.
Minimalizmde önemli olan, eşyalardan ziyade eşyalara yüklediğiniz anlamdan sıyrılmanızdır. 
 
Hayallerinizi bir kenara bırakarak, günlük yaşamın akıntısına kapılmanıza engel olur. Bireyin, somut
maddelere verdikleri anlamlardan kurtulmasına ve daha azıyla da bilinçli bir şekilde doğu tercihler
yapmasına yardımcı olan bir felsefedir. 
 
Minimalizm akımını benimsemiş kişilerin, birbirlerinden farklı alışkanlıkları, yaşam tarzı ve değerleri
vardır. Bu bireylerin ortak olan tek noktası, hedeflerine odaklanarak yaşamlarını sürdürmeleridir. Çünkü
bu akımın önemi, bireylerin kendileri için önemli olan noktayı hedef almalarıdır.
Herkes yaşamı boyunca mutlu olmayı ister. Bu akımda, mutluluğu yaşamla bağdaştırarak, sizin için
nelerin önemli nelerin önemsiz olduğunun kararını vermenizi ister. 
 
Minimalizmin belirlenmiş sınırları yoktur. Bu akımı hayat tarzı olarak benimsemek istediğinizde büyük
kararlar vermenize gerek yoktur. Küçük alışkanlıklarınızı değiştirerek, hayatınızı değiştirmeye
başlayabilirsiniz. Hayatın anlamı sizin için ne ise, ona yönelin. Minimalizm, yaşadığınız anın ne kadar
değerli olduğunun farkına varmanıza yardımcı olur. Arzularınızın peşinden giderek, ne için yaşadığınızı,
hayattan beklentinizi keşfedebilirsiniz. Kişisel gelişime ve daha çok üretip daha az tüketmenize yardımcı
olur.

Hayatınızı, düşünce şeklinizi sadeleştiren minimalizm akımı nedir?



Bernard Montgomery
Mont kelimesine isim babalığı yapan Bernard Montgomery kimdir?

Bernard Law Montgomery,
II. Dünya Savaşı'nda görev
yapan Britanyalı mareşal.
Kendi ordusundan
neredeyse üç kez daha
küçük olan fakat zırhları ve
topları daha iyi olan Erwin
Rommel'in Afrika
kolordusunu ancak
durdurabilmiştir. 
 
Afrika'dan sonra
Normandiya Çıkarması'nda
müttefik orduların
komutasını üstlenmiştir.
Daha sonra Kuzey Batı
Avrupa'daki seferilerin
kalanında 21. Ordu Grubuna
komuta etmiştir.
1887 yılında Londra'da,
Kennington'da doğdu. 
 
Bir Anglo-İrlanda Anglikan
rahibi olan Peder Henry
Montgomery ve eşi Maud'un
(kızlık soyadı Farrar) dokuz
çocuğunun dördüncüsü idi.
1901 yılında, Piskopos
Montgomery İncil'i Yayma
Cemiyeti sekreteri oldu ve
ailesi Londra'ya döndü. St.
Paul Okuluna gitti.
 
Bir teğmen olarak Eylül 1908
yılında 1. Tabur Kraliyet
Warwickshire Alayına katıldı
ve ilk kez İngiliz
Hindistanı'nda o yıl hizmet
etti. 1910 yılında teğmenliğe
terfi etti. 1912'de
Shorncliffe'da alayın 1.
Taburunda emir subayı oldu.

I. Dünya Savaşı 1914 yılının
Ağustos ayında başladı ve
alayı ile Fransa'ya taşındı.
Méteren'de, Belçika sınırı
yakınlarındaki Bailleul'de
Müttefik karşı taarruzu
sırasında 13 Ekim 1914'te
bir keskin nişancı tarafından
sağ akciğerinden vuruldu.
 
Aralık 1914 yılında
Londra'da Gazetede
yayımlanarak, kendisi cesur
liderlik Seçkin Hizmet
Rütbesi ile ödüllendirildi.
1915 başlarını atlattıktan
sonra, 112. Tugay'a atandı
ve sonra Lancashire'da
eğitim altında 104. Tugay'a
atandı.
 
33. Tümen genel kurmay
subayı olarak 1916 yılı
başlarında Batı Cephesine
döndü ve Nisan / Mayıs
1917 tarihlerindeki Arras
Muharebesi'nde yer aldı.
Temmuz 1917'de General
Sir Herbert Plumer'ın 2.
Ordusu'nun bir parçası olan
9. Kolordu'da bir
genelkurmay subayı oldu.
 
Yarbay rütbesiyle,
Genelkurmay Subay 1 ve 47.
(2. Londra) Bölümü
personelinin etkin başı
olarak savaş bitmeden önce
1917 Sonbaharında
Passchendaele
Muharebesi'nda görev yaptı.

Birinci Dünya Savaşı'ndan
sonra, Kasım 1919'da 17.
Kraliyet Piyade Taburu, Ren
İngiliz ordusunda bir tabura
komuta etti. Daha sonra
Ocak 1921'de 17. Piyade
Tugayı Tugay Binbaşısı
olarak atanmadan önce,
ordunun Akademisinden
Camberley'e katıldı.
 
Mayıs 1923 yılında, Bölgesel
49. Tümene atandı. Bir
bölük komutanı olarak 1925
yılında 1. Kraliyet
Warwickshire Alayı'na
döndü.
 
Ocak 1929'da Merkez
Komutanı olarak, tekrar 1.
Kraliyet Warwickshire
Alayı'na döndü ve 1929
yılında Piyade Eğitim
Kitabını yazmaya yardımcı
olmak için Savaş
Bakanlığı'na gitti.
 
1931 yılında Kraliyet
Warwickshire Alayı 1. Tabur
komutanlığında yarbay oldu
ve Filistin'de ve
Hindistan'da hizmet etti.
1934 yılında albaylığa
yükseldi ve İngiliz
Hindistanı'nda Quetta'da
Hint Ordusu Personel
Koleji'nde öğretmen oldu.



Hindistan ziyaretinin tamamlanmasından
sonra, Tuğgeneral rütbesiyle 9. Piyade
Tugayı komutanı oldu ve Haziran 1937'de
İngiltere'ye döndü ama karısı tatil
sırasında bir böcek tarafından ısırıldığı
zaman, ısırık enfekte olmuş ve eşi bir
ampütasyon sonrası kollarında ölmüştür.
 
Ekim 1938 yılında Tümgeneral rütbesine
terfi etti ve Filistin'de 8. Piyade Tümeni
komutasını aldı.
İngiltere 3 Eylül 1939 tarihinde Nazi
Almanyası'na savaş ilan etti. 3. Tümen
İngiliz Seferi Kuvvetleri (BEF) bir parçası
olarak Belçika'ya konuşlandırıldı. Bu süre
boyunca, üstleri ile ciddi sorunlarla karşı
karşıya kaldı. Sonra 2. Kolordu komutasını
devraldı.
4 Mayıs 1945'te Lüneburg'da, Kuzey
Almanya, Danimarka ve Hollanda'da
bulunan Alman kuvvetlerini teslim aldı.
 
Afrika'dan sonra Normandiya
Çıkarması'nda müttefik orduların
komutasını üstlenmiştir. Daha sonra Kuzey
Batı Avrupa'daki seferlerin kalanında 21.
Ordu Grubuna komuta etmiştir.
Savaştan sonra Batı Avrupa Birliği
Komutanları Komitesi Başkanı olarak
atandı.

1958 yılında, yaklaşık 71 yaşında emekli olana kadar, Eisenhower'in halefleri olan Matthew
Ridgway ve Al Gruenther'in altında hizmet vermeye devam etmiştir. Annesi 1949 yılında
öldü; Montgomery cenazesine katılmadı ve bunun yerine çok meşgul olduğunu söylediği iddia
edilmiştir.
 
1962 yılında Güney Afrika'yı ziyaret etti ve Çin'e bir ziyaret sonrasında kendisini Çin liderliği
tarafından etkilendiğini ifade etti.
1951-1966 yılları arası Aziz John Okulu'nun yönetim organı başkanı ve cömert bir destekçisi
oldu.
 
88 yaşında Hampshire Alton yakınlarında, Isington'daki evinde 1976 yılında belirlenemeyen
nedenlerle ölmüştür.
Windsor'da St. George Chapel'de bir cenaze töreninden sonra Kutsal Haç ile gömülmüştür.



LÖSEV
Lösemi hastalığının tedavisin önemli bir rol oynayan LÖSEV nedir?

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı
(LÖSEV), 1998 yılında pediatrik hematolog,
onkolog Dr. Üstün Ezer tarafından
Ankara'da kurulan ve lösemili çocuklara
yardımda bulunan ve birçok ihtiyacını
karşılayan bir vakıftır. 
 
Şu an İstanbul, İzmir ,Eskişehir, Bursa ve
Antalya'da şubeleri bulunan vakfın
bünyesinde 20.000 civarında lösemili çocuk
bulunmaktadır.
 
Vakıf, bünyesinde tedavi gören çocukların
kolej seviyesinde eğitim alabilmesi için
Türkiye'nin ilk Lösemili çocuklar ana ve
ilkokulunu açarak alanında bir ilke öncülük
etmiştir.16 Kasım 2008 tarihinde açılan bu
okul her yıl 100 lösemili çocuğa parasız
eğitim hizmeti vermektedir.
 
 

2010 yılında açılan Lösemili çocuklar Köyü
ile, Ankara dışından tedavi için LÖSEV'e
başvuran ailelere barınma,kısa süreli
konaklama,sosyal hizmetler ve iş imkanları
sunulmaktadır.
 
Lösemili çocukların anneleri ve lösemiyi
yenen gençlerin el emeği göz nuru ile
ürettikleri ürünler LÖSEV'in Ankara
merkezi, İstanbul büroları ve LÖSANTE
Onkoloji Kenti yerleşkesi içerisinde
bulunan ISPANAK mağazalarında
sergilenip satılarak ayrıca ek bir gelir elde
edilmektedir. Ayrıca tedavisi sona eren
gençler yine bu mağazalarda ve/veya vakıf
bünyesinde işe yerleştirilebilmektedir.
Her yıl 26 Mayıs - 1 Haziran Tarihleri arası
LÖSEV öncülüğünde tüm dünyadan lösemili
çocukların katılımıyla "Uluslararası
Lösemili Çocuklar Haftası" kutlanmaktadır.
 
 
 



LÖSANTE Onkoloji Kenti (Çocuk ve Yetişkin Hastanesi)
2013 yılının sonlarında Ankara İncek'de bulunan 17.dekarlık vakıf arazisinde Türkiye'de
yine bir ilk olan "Onkoloji Kenti" Kurulmuştur. Burada ayrıca yetişkin kanser
hastalarının da bakılabileceği bir Hastane, lösemili çocukların eğitimlerini tedavi
sırasında da sürdürebilmeleri için ek bir okul kompleksi ve oyun alanları ile Lösemili
Çocuklar Köyü'ndeki gibi bir otel ve konaklama alanları da bulunmaktadır.
 
2015 yılı şubat ayı itibarıyla yapımı tamamlanan birim 2016 yılı 10 Mayıs'ta açılmış 1
Haziran'da hasta kabulüne başlamıştır. 
 
Yapının hizmete alınması ile kurum bünyesinde yetişkin kanser hastalarına da Sosyal ve
Maddi yardımlar ulaştırılmaya başlamıştır. LÖSANTE Sağlık Bakanlığı ile vakıf arasında
günümüzde de devam eden birtakım sorunlar yarattı.



Viagra
Sildenafil olarak da bilinen küçük mavi hap, Viagra nedir? 

öylece, 1990'ların başında, insanların yeni
bir bileşiğe tolerans gösterip
gösteremediğini test etmek için bir aşamalı
bir klinik deney haline getirildi.
Her şey iyi gidiyor gibiydi - çalışmaya
katılan erkeklerin bir bakışı, hemşireler
onları kontrol etmeye gittiğinde yaptı.
 
STAT Signal Podcast 2016 tarihli bir
bölümünde, bu araştırmalar devam ederken
Pfizer'de araştırma ve geliştirme şefi olan
John LaMattina, “Karnının üzerinde yatan
birçok erkek bulmuşlar” dedi.
 
“Çok dikkatli bir hemşire bunu bildirerek,
erkeklerin utandıkları için utanç duyduğunu
belirtti.” Bu, dilate olan kan damarlarının
kalpte olmadığı, daha ziyade penisin kan
damarlarını dilate eden sürecin bir parçası
olduğu ortaya çıktı. 
 
Sildenafil çalışıyordu - ama vücudun yanlış
tarafında. Ve bununla birlikte, sözde
“potansiyel hap” doğdu.
Viagra, 1998'de ABD Gıda ve İlaç İdaresi
tarafından erektil disfonksiyon ilacı olarak
kullanılmak üzere onaylandı. 
 
Araştırmacılar, yaklaşık on yıl sonra, asıl
amaçlandığı gibi bir kalp ilacı olarak iki
katına çıkıp çıkamayacağını görmek için
yeni klinik denemeler yapmaya başladılar. 
 
2005 yılında FDA, akciğerlere kan akışını
daraltan ve hem erkek hem de kadınları
etkileyen, pulmoner arteriyel hipertansiyon
adı verilen bir kalp rahatsızlığı için aynı
bileşiği onayladı. 
 
Viagra'nın çalışmasını sağlayan ilaç, şimdi
de pulmoner arter hipertansiyonu için
Revatio adı altında satılıyor. Bir hemşire,
katılımcılarının sildenafil'e tepkilerini
bildirmeseydi, dünya Viagra'ya sahip
olmazdı.

Pfizer’in gişe rekorları kıran erektil
disfonksiyon ilacı olan Viagra, 1998’de
piyasaya girmiştir. 20 yıl içerisinde her
yerde yaygınlaşmıştır: Pfizer sözcüsüne
göre, dünyanın dört bir yanındaki 62 milyon
adam ilacı satın aldı.
 
ABD ordusu bunun için yılda 41.6 milyon
dolar satıyor ve 2012'den itibaren, ABD,
Meksika ve Kanada yılda yaklaşık 1.4 milyar
dolar harcıyor.
Günümüzdeki ilacın popülerliğine rağmen,
onu keşfeden araştırmacılar onu
aramıyorlardı.
 
Viagra'daki aktif bileşen olan Sildenafil,
başlangıçta kardiyovasküler sorunları
tedavi etmek için geliştirilmiştir. PDE-5 adlı
belirli bir proteini bloke ederek kalbin kan
damarlarını genişletmek anlamına
geliyordu.
 
Hayvan testlerinde, orta derecede iyi
çalışıyor gibiydi: araştırmacılar, PDE-5'i
engellediğine dair kanıt bulabiliyorlardı ve
hayvanların, herhangi bir belirgin olumsuz
yan etkisi bulunmadığını kanıtladılar. 



Bollywood, Hindistan’ın Mumbai (eski ismi
Bombay) şehrinde faaliyet gösteren film
prodüksiyonudur. İsmi, Bombay ve
Holywood’dan esinlenerek 
 oluşturulmuştur. Dünyanın en çok film
üreten ülkesi olan Hindistan’da filmlerin
yaklaşık dörtte biri Bolywood’da
üretilmektedir.
 
20. yüzyılın başında kurulan Bollywood,
filmlerin genelde Hinduca çekildiği bir
endüstridir. Bollywood’un en önemli iki
ögesi şarkılar ve bu şarkılara eşlik eden
ilginç danslardır. Bu filmlerde büyüleyici
aşk öyküleri, aşıkların ve ailelerin hikayeleri
çevresinde gelişir, hem de Hint kültürünün
köklü bir geçmişe dayanan zengin mitolojik
değerleri ustalıkla işlenir.
1920”li yılların başında Bollywood’un
yükselişi birçok film yapımcısının dikkatini
çekti.

Bu dönemde yapılan çoğu film mitolojik ve
tarihi nitelikteydi. Aynı zamanda başta
aksiyon filmleri olmak üzere Hollywood’dan
yapılan ithalat Hint seyircisinin beğenisi
kazandı.
 
Renkli televizyonların ortaya çıkmaya
başlamasıyla birlikte animasyon yapımı için
ilk çalışmalar da başladı. Ülkede büyük film
sarayları inşa edildi. Bu yıllarda İkinci
Dünya Savaşı yılları, sınırlı film stoğu
ithalatı ve izin verilen azami çalışma süresi
konusundaki hükumet kısıtlamaları
nedeniyle üretilen film sayısının azaldığını
görülse de izleyici sayısında belirgin bir
artış görüldü.

Bollywood
Hollywood'un en eğlenceli, en renkli rakibi Bollywood nedir?



Bollywood asıl büyük sıçramasını 1947 yılından itibaren gerçekleştirdi. Geçmişin tarihsel ve
mitolojik öykülerinin yerini, sosyal reformist filmler almaya başladı. Bu filmler, çeyiz sistemi,
çokeşlilik ve fahişelik gibi toplumsal uygulamaları sık sık eleştiriyordu. 
 
1950’li yıllarda Bimal Roy ve Satyajit Ray gibi film yapımcıları , o zamana kadar çoğunlukla
nesne olarak görmezden gelinen alt sınıfların yaşamlarına odaklandı.
 
Sosyal ve siyasal değişikliklerden sonra ve hem ABD’de hem de Avrupa’daki sinematik
hareketlerden esinlenerek 1960’lar, Ray, Mrinal Sen ve Ritwik Ghatak gibi yönetmenler
tarafından kurulan Hindistan’ın kendi Yeni Dalgasının doğumunu görüldü. Daha geniş bir
gerçekçilik anlayışı ve ortak insanın bir anlayış sunma arzusu ile hareket eden bu dönemdeki
filmler, büyük ticari prodüksiyonların filmlerinden farklıydı.
Bu yıllarda Hint sinemasında yeni bir eğilim doğdu.
 
Yeni filmler dramatik sahneler ve üzgün şarkılar yerine komedi, kahkaha ve rock müziği
içeriyordu. Filmler yeni kavramlar, yani aşk, kahkaha  ve mutluluk sergiliyordu.
 
1980’lı yılların başında Hint sinemasında, artan şiddet, müzikal melodik kalitenin düşmesi ve
video korsanlığının yükselmesi nedeniyle gişe rekoru katılımlarındaki düşüş ile durgunluk
başladı. 
 
1988 yılında Aamir Khan ve Juhi Chawla’nın başrol oynadığı Qayamat Se Qayamat Tak filmi
bu yıllarda dönüm noktası oldu. Gençliğin, sağlıklı eğlencenin, duygusal bölgelerin ve güçlü
melodilerin karışımı, aile izleyicilerini büyük ekrana geri döndürdü.



2000’li yıllara geldiğimizde Bollywood, dünyadaki büyüyen ve gelişen NRI ve Desi toplulukları
nedeniyle popularitesini arttırdı. 
 
Hindistan ekonomisindeki hızlı bir büyüme ve bu çağdaki kaliteli eğlence talebi, ulusun film
yapımını, üretim değerleri, görüntü yönetmelikleri ve yenilikçi öykü çizgileri açısından yeni
boyutlara, ayrıca özel efektler ve animasyonlar gibi alanlarda teknik gelişmelere yöneltti.
 
Dünyada izlenirliği ve popularitesi her geçen yıl hızla artan Bollywood’da Juhi Chawla, Aamir
Khan, Aishwarya Rai, Shahrukh Khan gibi çok ünlü film yıldızları vardır.



Carl Sagan

Astronominin ve evrenin farklı kapılarını açıp bize gösteren Carl Sagan kimdir?

Carl Edward Sagan, Amerikalı gökbilimci, astrobiyolog. Bilimin popülerleşmesi için yaptığı çalışmalarla
tanınır. Astrobiyolojinin öncülerindendir ve Dünya Dışı Akıllı Varlık Araştırması'nın (SETI)
ilerlemesinde büyük katkıları olmuştur.
 
Popüler bilim kitaplarıyla ve yazımında yer alıp sunduğu ödüllü televizyon dizisi Cosmos (Kozmos) ile
dünya çapında tanınmıştır. Ayrıca, 1985 yılında yayımlanan Contact (Mesaj) adlı romanı, Jodie
Foster'ın oynadığı aynı isimli film ile 1997 yılında beyaz perdeye aktarılmıştır. 
 
Çalışmalarında her zaman bilimsel yöntemi savunmuştur.
Bir tür kemik iliği neoplazistik hastalığı olan myelodysplasia (Myelodysplastic syndrome) hastalığından
dolayı yaşama veda etmiştir.
Carl Sagan, Brooklyn'de doğdu. Ailesi Musevi'ydi.
 
Babası Samuel Sagan terzi, annesi Rache Molly Gruber ev kadınıydı. Sagan, Chicago Üniversitesi'nden
1955'te mezun oldu. 1956'da fizik üzerine yüksek lisans derecesi aldı, 1960'ta astronomi ve astrofizik
üzerine doktora yaptı.
 
Üniversite öğrenciliği süresince genetik bilimci H. J. Muller'in laboratuvarında çalıştı.
1960'ların başında, bilim adamlarının elinde Venüs gezegeninin yüzeyinin temel özellikleri hakkında
bile kesin veriler yoktu. Olasılıkları içeren bir rapor hazırladı. Kendi görüşü gezegenin kuru ve sıcak
olduğu yönündeydi. Konuk katılımcı olarak, Caltech Jet İtki Laboratuvarı'ndaki Venüs'e yapılacak
Mariner görevlerine, tasarım ve düzenleme alanında katkıda bulundu.
 
1962'deki Mariner 2 görevinin başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından, gezegen hakkındaki görüşleri,
elde edilen veriler ile doğrulanmıştır.
Sagan, 1968'de Cornell Üniversitesi'ne geçmesine kadar, Harvard Üniversitesi'nde öğretim görevlisi
olarak çalıştı.



1971'de Cornell Üniversitesi'nde profesör oldu ve bir laboratuvarın başına geldi. Güneş
Sistemi'nin keşfi için çalışan pek çok insansız uzay görevini yönetti. Görev sonrası Güneş
Sistemi'ni terkedecek olan uzay sondalarının üzerine, dünya dışı akıllı uygarlıkların bulması
halinde anlayabileceği evrensel ve değişmez bir mesaj koyma fikrini ortaya attı. Bu şekilde
gönderilen ilk mesaj, Pioneer 10 sondasının üzerine yerleştirilmiş olan ve üzerinde evrensel
olarak anlaşılabilir şekiller bulunan, altından bir plakadır. Bu konudaki çalışmalarını Pioneer
10'dan sonra da geliştirmeye devam etti.
 
Geliştirilmesine yardım ettiği en detaylı ve üzerinde en çok çalışılmış mesaj, Voyager Altın
Kaydı'dır. Bu kayıt, Voyager uzay sondaları üzerine yerleştirilmiştir.
 
Sagan, Satürn'ün uydusu Titan ve Jüpiter'in uydusu Europa'nın okyanuslara (Europa için söz
konusu olan yüzeyin altındaki okyanuslardır.) sahip olabileceği hipotezini ilk ortaya
atanlardandır. Bu hipotez beraberinde, Europa'daki sıvı okyanusların yaşam için potansiyel
bir habitat oluşturabileceği önermesini de getirmektedir. Europa'nın yüzey altı okyanusları
daha sonra Galileo uzayaracı tarafından dolaylı yollarla kanıtlanmıştır.
 
üpiter'in atmosferinin, Mars'taki mevsimsel değişimlerin ve Satürn'ün uydusu Titan'ın
anlaşılmasına yardım etmiştir. Sagan, Venüs'ün atmosferinin aşırı derecede sıcak ve yoğun
olduğunu ispatlamıştır.
 
Carl Sagan, Dünya dışında akıllı yaşamın araştırılmasından yanaydı. Bilim dünyasını, Dünya
dışı akıllı yaşam formlarından gelen sinyalleri dinlemek için büyük radyo-teleskopları
kullanmaya sevk etmiştir. Diğer gezegenlere sondalar gönderilmesi gerektiğini savunmuştur.
 
Carl Sagan, 12 yıl boyunca Icarus dergisinin editörlüğünü yapmıştır. Planetary Society'nin
kurucularındandır. Ayrıca Sagan, SETI Enstitüsü'nün yönetim kurulu üyesiydi.
 
Carl Sagan, büyük çaptaki bir nükleer savaşın, nükleer kış denilen iklimsel değişikliklere sebep
olması tehdidine karşı bir bildirinin altına da imzasını atmıştır.



Sagan, Karanlık Bir Dünya'da Bilimin Mum Işığı kitabında "Karşıtbilim" adlı bölümde
pseudoscience (sözde bilim) örneklerine de değinmiştir. Sagan, "Karşıtbilim" (Antiscience)
deyimini "sözde bilim"den farklı olarak bilimi hedef alan saldırıları ifade etmekte kullandığını
söyler. 
 
Sagan bu bölümde, bilimi güvenilmez olarak lanse etme çabasındakilerden bahseder. Bilimsel
yöntemleri bu şekilde ekarte ederlerken diğer yandan da güvenilir bilgi diye kendi kabullerini
rahatça sunmalarındaki tutarsızlığı tekrar deşifre eder. 
 
Bilim adamlarının hata yapmaktan muaf olmadıklarını belirtir ve kendi bazı hatalarını veya
yanlış tahminlerine de değinerek, hata yapmakla "sözde bilim" yapmak arasındaki farka vurgu
yapar. Çeşitli bilim adamlarının çeşitli tarzları olabilir. 
 
Carl Sagan'ın politik kişiliği, nükleer silahsızlanma döneminde nükleer silah mevkilerinde sivil
itaatsizlik etkinliklerinde bulunan romancı Ann Druyan ile evlenmesinin ardından daha fazla
su yüzüne çıkmıştır. 
 
Sagan'ın düşüncelerini ifade etme kabiliyeti, pek çok insanın evreni daha iyi anlamasını
sağlamıştır. 1977-1978 yıllarında Royal Institution'da Gençler için Noel Konferansları'na
katıldı.
 
Ayrıca 1980 yılında astronominin geniş kitlelerce sevilmesini sağlayan 13 bölümlük "Cosmos"
isimli bir belgesel hazırladı. Söz konusu belgesel, yayınlandığı her ülkede halkın ilgisini topladı
ve sonradan yapılan belgeseller için örnek teşkil etti.
 
Bu başarıda, Sagan'ın yazılarında da kullandığı kendine özgü dilin önemli payı vardı. 1985
yılında yayımlamış olduğu "Contact" adlı roman, 1997 yılında film olarak beyaz perdeye
yansıtılmış ve epey beğeni toplamıştır.





Akademi Ödülleri
Bu sene 91. 'si düzenlenen Akademi Ödülleri nedir?

Akademi Ödülleri, bilinen adıyla Oscar, dünyada en bilinen film
ödülüdür. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of
Motion Picture Arts and Sciences) tarafından 1929'da Los
Angeles'ta verilmeye başlandı. Törenler yılda bir kez ve
çoğunlukla Şubat ayında yapılır.
 
Akademi ödülleri, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi
(AMPAS) tarafından verilir. 2007'den itibaren oy verecek 5830
üyeye sahiptir. 1311 üye sayısı ile oyuncular bu üyelerin yaklaşık
%22'lik bir kısmını oluştururlar.
Ödülün orijinal ismi Academy Award of Merit idi. 
 
 Ödüle neden Oscar dendiğini tam bilinmemekle birlikte hakkında
pek çok söylenti vardır.
 
Bir söylentiye göre Bette Davis'in heykelciği ilk kocası Harmon
Oscar Nelson ile özdeşleştirmesi sonucunda, başka bir söylentiye
göre ise Akademi'nin kütüphanesinde görevli Margaret Herrick'in
heykelciği amcası Oscar'a benzetmesi ile ödülün adı Oscar olarak
kaldı.
 
Akademi, Oscar ismini 1939 yılına kadar resmi olarak
kullanmamıştır.
Oscar ödül heykelciğini Metro Goldwyn Mayer'in sanat yönetmeni
Cedric Gibbons tasarladı. Cedric Gibbons, o anda beş parçalı bir
film makarası üstünde elinde kılıcıyla dikilen bir şövalye taslağını
çizdi.
 
Bu film makarasının beş halkası oyuncular, film yazarları,
yönetmenler, yapımcılar ve teknisyenleri temsil eder. George
Stanley heykeli son haline getirdi. Heykelcik 34 santim
yüksekliğinde, 3,85 kilo ağırlığında ve 24 ayar altınla kaplıdır.

Oscar heykelciğini kazananlar bu ödülü satamazlar. Eğer ödülden kurtulmak istiyorlarsa ancak
Akademi'ye 1 dolar karşılığında satabilirler. Bütün üyeler akademiye katılmak üzere öncelikle bir
davet alırlar. Üyelik Board of Governors tarafından verilir.
 
Üyelik için sinema alanında seçkin bir kariyere sahip olmak ön koşuldur. Genellikle bir akademi
ödülünü kazanmak, akademiye katılmak için bir davetle sonuçlanmasına rağmen, üyelik otomatik
değildir. Yeni üyelik teklifleri yıldan yıla düşünülür.



Akademi, 2007 itibarıyla oy verecek 5830 üyeye sahiptir. Akademi üyeliği, sinema filmlerinde
farklı disiplinleri temsil etmek için 15 dala bölünmüştür. 
 
Bunlar; oyuncular, yönetmenler, sinematograflar, sanat yonetmenleri, film editorleri, müzik,
yapımcılar, halkla iliskiler, kısa filmler ve animasyon, ses, gorsel efektler, yazarlar,
belgeseller.
 
Bir filmin Oscar'a aday gösterilebilmesi için 40 dakikadan uzun olması, ABD-Los Angeles ili
sınırları içinde en az bir sinemada paralı gösteriminin gerçekleşmiş olması ve gösterimin en az
bir hafta sürmüş olması şartı aranıyor.
 
Akademinin tüm üyeleri kendi dallarında ödül için adaylarını önerir. Tüm üyeler En İyi Film
Akademi Ödülü için oylamaya katılabilir. Böylelikle tüm dallarda adaylar belli olur. Adaylar
belli olduktan sonra ödülün kimlere gittiğini belirlemek için ikinci bir oylama yapılır.



Çözünürlük
Teknoloji ilerledikçe her geçen gün artan Çözünürlük nedir?

Çözünürlük görüntü oluşturan bir ekranın içinde bulunan piksel sayısıyla ifade edilebilir. Başka
türlü de ifade etmek gerekirse dikeyde ve yatayda olmak üzere ekranda var olan piksel sayısına
çözünürlük deniyor.
 
Örneğin 1920x1080 çözünürlüğe sahip bir monitör olduğu düşünülürse bunun piksel sayısı
2,073,600 olarak hesaplanıyor. Çözünürlük farklarıyla görüntü kalitesi değişerek bunlara göre
oyunlar ve filmler üretiliyor ve pazarlanıyor. Bu yüzden piksel sayısı son derece önemli bir kriter.
 
Dijital ortamda görsel olarak ifade edilen görüntünün en ufak birimine piksel adı veriliyor.
Genellikle kare şeklinde olan yüzlerce hatta milyonlarca pikselin bir araya gelmesiyle oluşan görsel
de görüntü adını alıyor. Bu durum günlük hayata geçen bazı ifadelerle de açıklanabilir. Mesela
insanların fotoğrafta piksel piksel çıkmış ifadesi fotoğrafı meydana getiren renk parçacıklarının
belli olmasıyla bağdaştırılabilir.
 
Öncelikle bilmek lazım ki piksel sayısı 1 inch kare olarak biliniyor. 2.54 genişliğinde ve
yüksekliğinde bir resim düşünülsün bu bir inch karede ne kadar çok piksel olursa aynı oranda
kaliteli görüntü elde ediliyor.
 
Örnekte de bahsedildiği gibi fotoğrafların boyutları aynı olabilir ama netlikleri içlerindeki kare
sayılarıyla yani piksel adetleriyle orantılı olarak artıyor ya da azalıyor.
Piksel ve çözünürlük arasındaki ilişki görüntü kalitesi için çok önemli bir bağıntı.



Çünkü piksel ve çözünürlük arasında olan ilişki bir ekranın parlaklığını, canlılığını, keskinliğini
ekranın sahip olduğu piksel yoğunluğunu yani çözünürlüğünü açıklıyor. Düşük çözünürlük az piksel
yüksek çözünürlük çok piksel olarak da yorumlanabilir.
 
Hatta bir hayli düşük çözünürlüğe sahip olan görüntüler kare kare olacak kadar kötü bir durumda
gözükebilir. Bunların aksi durumunda ise yüksek çözünürlüklü ekranlarda daha yoğun ve fazla
piksel bulunması görüntünün canlılığını arttırarak görüntüye netlik kazandırıyor.
 
 
Onlarca pikselin bir araya gelmesi tek bir pikselmiş görüntüsü vermesini sağlayarak görüntünün
net ve keskin olmasını sağlıyor. Bu sebepten ötürü çözünürlük değerlerinin iyisi kötüsü yapılacak
işle alakalı bir durum. 
 
Oyun oynamaktan, film izlemeye kadar hatta oyunların kalitesine göre ekran kalitesi farklılık
gösteriyor.
Telefon, bilgisayar, tablet, oyun konsolları olsun kullanıcılara belirli ölçütleri kapsayan görüntü
kalitesi sunuyor.
 
360p, 480p, 720p, 1080p gibi farklı birimlere sahip olan çözünürlük birbirleri arasında hep kıyas
halinde ve bunu anlamak için öncelikle HD’nin ne olduğunun bilinmesi gerekiyor. Bu fark bilinirse
daha sağlıklı yorumlar yapılabilir. 
 
High-Definition kısacası HD olarak adlandırılan bu kelime bulunduğu ekranların çözünürlük
seviyesinin belli bir kalitede olduğunu gösteriyor. Örneğin 144p denip de HD denilebilecek bir
çözünürlük mevcut değil. HD kategorisine giren çözünürlükler 720 ve 1080p olarak söylenebilir.



HD kavramı görüntü kalitesinin yüksek
olduğunun bilgisini kullanıcılara veriyor. Bu
durum sayesinde bir tek HD görüntü karesi
meydana getirilirken izleyiciye daha fazla detay
aktarılıyor ve bu da görüntünün daha kaliteli
olması sağlanıyor.
 
HD denince karşılaştırılan çözünürlük olarak
ortaya 720p ile 1080 çıkıyor. Öncelikli olarak bu
iki çözünürlüğü piksel sayısı olarak
karşılaştırmak mümkün. Bu iki çözünürlük
arasındaki temel fark piksel sayısı olarak öne
çıkıyor.

720p çözünürlük 1 milyon piksele sahipken
1080p çözünürlük için bu sayı 2 milyonu
bulabiliyor. Buradan da anlaşılacağı üzere
1080p daha fazla çözünürlüğü sahip. Zaten bu
çözünürlükler de belli yatay ve dikey piksel
oranlarını barındırıyor. Örneğin 1280x720,
1920x1080 ölçüleri ele alınarak olursa
çarpımları sonucu bulunan piksel sayısından da
hangisinin çözünürlüğünün yüksek olduğu
ortaya çıkıyor. 1. sayı yatay 2. sayı da dikey
piksel sayısını açıklıyor.

Bu noktadan hareketle 1080p’nin 720p’den sonra ortaya çıkarak geliştiğini söylenebilir.
1080p son zamanlarda ortaya çıkan ve son kullanılan teknolojinin ürünü olarak kullanıcısına
hizmet veriyor fakat 720p hizmetini de bazı oyun konsollarında görmek ne mümkün olan bir
durum.
 
Sonuç olarak bir yere varmak gerekirse eğer bu iki çözünürlük birimi arasında farklar olduğu inkâr
edilemez fakat bunu televizyon ekranından direkt ayırmak hiç de kolay değil.
Ekran çözünürlüğü ekranda görüntülenen resimlerin veya metinlerin net gözükmesi olarak
açıklanabilir.



1600x1200 gibi çözünürlüğe sahip olan resimler
ya da metinler daha net gözüküyorlar ve
görüntüleri daha küçük olduğu için ekrana çok
daha fazla öge sığıyor. 800x600 piksel benzeri
daha düşük çözünürlüklü ekrana da daha az öge
sığıyor ancak daha büyük biçimde görünüyor. 
 
Ayrıca kullanılan çözünürlük aynı zamanda
kullanılan monitörün de özelliğiyle alakalı bir
durum. Düz panel ekran olarak bilinen LCD
monitörler ve dizüstü bilgisayar ekranları da
çoğunlukla yüksek çözünürlük kullanımı için
uygun üretiliyor. 
 
Monitörlerin büyüklüğüyle de monitörün yüksek
çözünürlüğe sahip olması da doğru orantılı
olarak artıyor ve azalıyor.
Fotoğrafların çekildiği makinelerin hepsi aynı
kalitede değildir. 
 
Her üründe olduğu gibi fotoğraf makinelerinde
ya da telefonların kamera özelliklerinde
farklılıklar mevcut. Bu yüzden insanlar çektikleri
fotoğrafların çözünürlüklerini arttırarak
fotoğrafları daha kaliteli hale getirmeye
çalışıyor. 
 
Çözünürlük arttırma ortaya çıkan bu yazılımla
hiç de azımsanmayacak kadar önemli bir işleve
sahip. Google ve Apple gibi firmalarda bu alana
yaptığı ciddi yatırımlarla öne çıkıyor ve
birbiriyle rekabet ediyor. 
 
Buzlanmış pikseller ilk olarak bu işlemde dikkat
çekse de buzlanmalar yerini sonradan daha ince
detaylara bırakıyor. Bu hizmeti ücretsiz veren
bazı internet sayfaları da var.  Seçilen resim
sürüklenerek sayfaya bırakılıp bekleniyor ve
kalite iyileştiriliyor. 
 
Bunların sonucunda da resmin boyutu orijinal
boyutuna göre kalitesi yükseldiği için büyümüş
de oluyor. Let’s Enhance isimli proje denenerek
düşük çözünürlüklü resimler bir başyapıta
dönüştürülebilir.



Meksika
Yemek kültürüyle, uyuşturucu kartelleri ile bilinen Meksika aslında nedir?

Meksika, Kuzey Amerika'nın güney yarısında yer
alan federal cumhuriyet. Kuzeyde Amerika
Birleşik Devletleri; güney ve batıda Atlas
Okyanusu; güneydoğuda Guatemala, Belize ve
Karayip Denizi; doğuda ise Meksika Körfezi ile
komşudur. 
 
1.972.550 m² yüzölçümü ile Amerika kıtasındaki
altıncı, dünyada ise 13. en büyük bağımsız ülke
konumundadır. 2010 sayımına göre
112.336.538, 2015 tahmine göre 119.530.753
kişilik nüfusa sahip olan Meksika, nüfus
bakımından 11. büyük ülkesidir. 
 
Federal seviyede resmî bir dil olmasa da ülkede
en çok konuşulan dil ve hükûmetin de facto dili
İspanyolcadır. Ülke, 31 eyalet ile aynı zamanda
ülkenin başkenti ve nüfus bakımından en büyük
şehri olan federal bölge statüsündeki Meksiko
olmak üzere 32 idari bölümden meydana gelir. 
 
Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca,
Tijuana ve León, ülkedeki diğer metropoliten
alanlardır.
Kolomb öncesi Meksika; Olmek, Toltek,
Teotihuacan, Zapotek, Maya ve Aztek başta
olmak üzere çeşitli gelişmiş Mezoamerikan
uygarlıklara ev sahipliği yapmaktaydı.

1519'da İspanyol İmparatorluğu'nun, Yeni
İspanya adıyla hüküm sürmeye başladığı
Tenochtitlan'daki merkezinden başlayarak
bölgeyi fethetme ve kolonileştirme faaliyetleri
1521'de tamamlandı. 
 
Üç yüz yıl kadar İspanyol kolonisi olan bölge,
1821'de koloninin zaferiyle sonuçlanan Meksika
Bağımsızlık Savaşı sonrasında Meksika adıyla
bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık sonrası
dönem ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklarla
geçti. 
 
1846-48 yılları arasındaki Meksika-Amerika
Savaşı sonrasında, ülke topraklarının üçte birine
denk gelen kuzeydeki bölgelerden çekilmek ve
buraları Amerika Birleşik Devletleri'ne bırakmak
zorunda kaldı. 
 
Ülke, 19. yüzyıl boyunca Birinci Fransa-Meksika
Savaşı, Meksika'ya Fransız müdahalesi, Reform
Savaşı, iki farklı dönemde imparatorluk ve bir
diktatörlük gördü.
 
1910'da gerçekleştirilen Meksika Devrimi ile
diktatörlük rejimine son verildiği ve günümüzde
de yürürlükte olan 1917 Anayasası
oluşturularak ülke yönetimi günümüzdeki hâlini
aldı.



Meksika, ülkelerin nominal gayri safi yurt içi
hasıla sıralamasında 15., satın alma gücü
paritesi sıralamasında ise 11. sırada yer alır.
Ülke ekonomisi en çok başta ABD olmak üzere,
üyesi olduğu Kuzey Amerika Serbest Ticaret
Anlaşması'nın diğer üyeleriyle ilişkilidir. 
 
1994'te katıldığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü (OECD)nün, Latin Amerika'dan ilk üyesi
olan Meksika; aynı zamanda Birleşmiş Milletler,
Dünya Ticaret Örgütü, G8+5, G20, Uzlaşma için
Birlik üyesi olup, 2014'ten beri Frankofon'da
gözlemci konumundadır. 
 
Dünya Bankası tarafından üst-orta seviyede
gelire sahip olarak sınıflandırılmakta olup, çoğu
analizciye göre yeni sanayileşen ülkeler
arasında gösterilir. Ülke, bölgesel güç ve orta
güç olarak kabul edilir.
 
UNESCO'nun Dünya Mirası olarak tanımladığı
bölgeler, ülkeyi Amerika kıtasında birinci,
dünyada ise yedinci sıraya koymaktadır. 2015
verilerine göre yıllık 32,1 milyon turist ile
dünyanın en çok ziyaret edilen dokuzuncu ülkesi
olmuştur.

Orta Meksika'da, Olmekler ve daha sonra
gelişen Aztekler, özellikle Yucatan
Yarımadasında ise Mayalar, Meksika'nın önemli
İspanyol işgali öncesi uygarlıklarıdır.
1519 yılında, Meksika'nın yerli uygarlıkları
İspanya tarafından işgal edildi. 
 
İki sene sonra 1521'de Aztek başkenti olan
Tenochtitlan işgal edildi. Francisco Hernández
de Córdoba, 1517 senesinde Güney Meksika
kıyılarını araştırdı, onu 1518'de Juan de Grijalva
izledi.
 
Erken dönem Conquistador'larının en önemlisi,
1519 yılında yerli bir kıyı yerleşimi olan "Puerto
de la Villa Rica de la Vera Cruz"dan ülkeye giren
Hernán Cortés'di. Burası günümüzün Veracruz
şehridir.
 
Yaygın kanının aksine İspanya, Cortes'in 1521
yılında Tenochtitlan şehrini ele geçirmesiyle
Meksika'yı işgal etmiş olmadı.Tenochtitlan
kuşatmasından sonra işgalin tamamlanması için
diğer bir iki yüz senenin geçmesi gerekti.



Bu süre zarfında yerli halk tarafından İspanya'ya
karşı isyanlar, saldırılar ve savaşlar sürmeye
devam etti. Meksika'da nüfusun %60'ı melez,
%10'u beyaz, geri kalanlar ise yerli halktır. 
 
Meksika'da halen 68 farklı yerli dili
konuşulmaktadır ve Meksika dünya üzerinde
anadili olarak İspanyolca konuşan insan sayısının
en yüksek olduğu ülkedir. Ülkedeki inançlar;
Katolikler %89, Protestan %6, diğer dinler %5'tir.
Toplam nüfus içinde okuma yazma oranı %92,2
dir.
 
Köppen iklim sınıflandırmasına göre Meksika
haritası Meksika, 14° ve 33° kuzey enlemleri ile
86° ve 119° batı boylamları arasında, Kuzey
Amerika'nın güneyinde yer alır.
 
Ülkeden geçen Yengeç Dönencesi, ülkeyi iklim
açısından sıcak ve tropik bölgeler olarak ikiye
ayırır. 24. enlemin kuzeyinde kalan bölümler, kış
aylarında diğer bölgelere oranla daha soğuk olur.

24. enlemin güneyindeki bölümlerdeki sıcaklık ise
yıl içerisinde genel olarak sabitken yalnızca
rakıma bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
Bu bölümde yer alan ve 1.000 m'den az rakıma
sahip bölgelerde, yıl içerisindeki ortalama
sıcaklık 24-28 °C arasında değişkenlik gösterir. 
 
Yıl içerisindeki yaz ile kış mevsimleri arasındaki
ortalama sıcaklık farkı en fazla 5 °C kadar
değişim göstermektedir. Ülkenin her iki kıyı
şeridinde, yaz ve sonbahar aylarında kasırgalar
etkili olur. 
 
24. enlemin kuzeyinde bulunan düşük rakımlı
bölgeler, yaz aylarında görece daha sıcak ve
nemli havaya sahip olup, kış aylarında yine
güneydeki bölgelere göre daha soğuk olduğundan
yıllık sıcaklık ortalaması 20-24 °C arasında
değişkenlik göstermektedir.



Meksika'daki en büyük şehirlerin çoğu Meksika
Vadisi'nde veya çevresindeki vadilerde, 2.000 m'den
düşük rakımda yer aldığından yıllık ortalama
sıcaklıkları 16-18 °C arasında değişiklik gösterir ve
yıl boyunca gece sıcaklıkları, gündüz vaktine göre
oldukça düşüktür. 
 
Daha çok kırsal kesimde yaygın olan ve hem günlük
kullanıma, hem de süslemeye dönük işlevler taşıyan
geleneksel halk sanatları ülke çapında çok tutulur. En
ilginç örnekler arasında Oaxaca Vadisine özgü kil
çömleklerle Tomala köyünde üretilen kuş ve hayvan
figürleri sayılabilir. 
 
Renkli süslemeler taşıyan pamuk giysilere, pamuk ya
da yünden yapılan omuz atkılarına (rebozo) ve
serape'lere, renkli sepetlere ve değişik desenli
kilimlere ülkenin hemen her yanında rastlanır. Halk
müziği Meksika tarihi boyunca en önemli sanat
biçimlerinden biri olmuştur. 
 
Eski charro'lar (sığır çobanı) gibi giyinen şarkıcılar,
günümüzde de şenliklerde ve özel günlerde gitar ve
davul eşliğinde şarkı söyler.
Meksika Devrimi'ne ilişkin temalar uzun bir dönem
Meksika edebiyatına damga vuran başlıca öğe
olmuştur. 
 
Köylülerin sorunları ve acıları günümüzde de Juan
Rulfo gibi yazarların yapıtlarına konu olmakla
birlikte, Meksika edebiyatında evrensel temalara
yöneliş belirgin bir ağırlık kazanmıştır. Boğa Güreşi
Meksika'da bugün de çok sevilen bir eğlencedir.
 
En yaygın spor olan futbolun yanı sıra beyzbol da
büyük ilgi toplar.
 
Basın dünyasında özel sektör egemendir; ülkenin iki
büyük televizyon kanalı olan Televisa ve TV Azteca
ile Excelsior, Novedades ve El Universal gazeteleri en
etkili medya organlarıdır.
 
Yılbaşlarını 12 üzüm yiyerek kutlarlar. Tam saat 12
olduğunda kilise çanı 12 kere çalar her çalışında bir
üzüm yenir ve her üzüm yenildiğinde bir dilek
tutulur. Eğer böyle yapılırsa dileklerin yerine
geleceğine inanılır.



Dövüş Kulübü
Filmde geçen Starbucks bardağıyla bile gündem olan Dövüş Kulübü filmi nedir?

Dövüş Kulübü, (orijinal adı Fight Club), Chuck Palahniuk tarafından yazılmış olan aynı isimli
roman üzerinden çekilen kült filmdir. 1999 yapımı olan film, David Fincher tarafından
yönetilmiştir ve başrollerde Brad Pitt, Edward Norton ve Helena Bonham Carter rol almıştır.
 
Müziklerini Dust Brothers yapmıştır.
 
Dövüş Kulübü ABD'de 37.030.102$, uluslararası olarak 63.823.651$ hasılat ile toplam kazancı
100.853.753$'a ulaşmıştır. Film ABD'de gösterime girdiği hafta 11.035.485$ gelir elde
etmiştir.
 
2000 yılında film, en iyi ses efektleri dalında Akademi Ödüllerine aday oldu ve 2001 yılının
kasım ayında en iyi film müziği dalında Brit ödülünü almıştır. 
 
Filmin elde ettiği büyük başarı üzerine bilgisayar oyunu da çıkarılmış ancak kitabın ve filmin
hayranları tarafından ticari amaçlı olmakla suçlanmıştı.
 
Oregon Üniversitesi'nde yüksek lisansını yapan Chuck Palahniuk'un uzak olmayan bir gelecekte
geçen ve kafası karışık genç bir erkeği konu alan romanından yola çıkılarak çekilen Fight
Club'da filmi anlatan, ünlü bir otomobil firmasında iyi bir işe sahiptir.
 
Tekdüze yaşamı kronik uykusuzluk sorunuyla çekilmez bir hale gelmiştir. Ailesi ve yakın bir
arkadaşı olmayan Anlatıcı doktorunun tavsiyesi üzerine kanserli hastaların terapi grubuna
katılır.



Bu toplantılar esnasında Marla ile tanışır; o da genç adam gibi hasta olmadığı halde grubun
toplantılarına katılmaktadır. Anlatıcı'nın ve Marla'nın çabaları, tüketici kültürünün
anlamsızlığına karşı bir duruştur adeta, kariyer sahibi ama yalnız insanların bir tepkisi. 
 
Anlatıcı'nın jenerasyonu ölü bir jenerasyondur. Bir yolculuk sonrası evinin yanmış olduğunu
gördüğünde arayabileceği tek kişinin yolculuk sırasında tanıştığı sabun satıcısı Tyler olması da
adeta bunun bir kanıtıdır. 
 
İçilen birkaç biranın ardından park yerinde Tyler, kahramanımızı kendine vurması için
kışkırtacaktır. Aralarında başlayan bu kavga Anlatıcı'nın hayatını değiştirecektir. Bir süre
sonra Anlatıcı, Tyler'ın yanına taşınır. 
 
Tyler'ın liderliğinde bir dövüş kulübünün kuruluşuyla bu kulüpte sayıları elliyi aşmamak
kaydıyla genç erkekler birbirleriyle dövüşmeye başlayacaklardır. Kısa sürede popüler hale
gelen kulüp ve Tyler hızlı bir şekilde bu ölü jenerasyonun mesihi haline gelir. 
 
Durum gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal almaya başlamıştır. Tyler ve Anlatıcı'nın olaylara
verdikleri tepkiler paralellik kazanmaya başlar. Kurdukları kulüp ise kapital dünyada kendini
önemsiz ve dışlanmış hissedenler için bir buluşma noktası olma özelliğini edinir. 
 
Gün geçtikçe üye sayısı ve derinliği artar. Anlatıcı bu olaylar olurken Tyler'ın kendisine bilerek
bilgi vermediği bir Kıyamet Projesi'nden haberdar olur ve Tyler'ın onu yalnız bırakması ile şok
geçirir. 
 
Onu bulabilmek için birçok dünya şehrine gider ve gittiği her şehirde kulübün ne kadar
geliştiğini ve o şehirlere de yayıldığını görür. Artık kontrol edilemeyen bu ilerleyişe son vermek
isteyen Anlatıcı harekete geçer ve Kıyamet Projesi'ni polise anlatır. Kıyamet Projesi büyük
bankaların merkezlerinin havaya uçurularak bütün hesapların silinmesi ve insanların borçsuz
olarak yeni bir hayata başlamasını esas alır.





Çiçek Pasajı
İstiklal'in gözbebeği Çiçek Pasajı nedir?

Çiçek Pasajı (Cité de Péra), büyük Beyoğlu yangını sonucu yok olan Naum Tiyatrosu'nun
arsasına 1876'da kurulan tarihi ve ünlü bir pasaj.
 
1870 yılındaki Büyük Beyoğlu Yangınında yanarak yıkılan Naum Tiyatrosu'nun arsası dönemin
en zengin insanlarından biri olan Hristaki Zografos Efendi tarafından satın alındı. Rum
Cleanthy Zanno`nun mimarlığında yeni bir tip çarşı binası olarak Cité de Péra adıyla yaptırıldı.

Hem İstiklal Caddesi'ne hem de Tiyatro Sokağı'na açıldığı için pasaj niteliğinde olan yapı 24
dükkân, 18 lüks daireden oluşuyordu. 
 
Maison Parret ve Vallaury'nin pastanesi, Nakumara'nın Japon mağazası, Dulas'ın Natürel
çiçekçisi, Schumacher'in hamur işleriyle ünlü fırını, Yorgo'nun meyhanesi, Keserciyan'ın
terzihanesi, Acemyan'ın tütüncü dükkânı, Hristo'nun kafesi... 
 
Pasajın ilk 30 yılı içerisinde faaliyete geçen önemli dükkânlarından sayılabilir.
Cité de Péra ya da Hristaki Pasajı denilen binanın mülkiyeti 1908 yılında Sadrazam Küçük Said
Paşa'ya geçti. 
 
Mütareke yıllarında birçok çiçek dükkânı açıldı, o güne kadar daha çok Hristaki Pasajı olarak
anılan yer Çiçek Pasajı adını aldı. Asıl olarak 1940'lı yıllarda açılan meyhaneler büyük bir
müşteri kalabalığı çekmeye başladı.



1970'li yıllarda Kayserili bir iş adamı satın almış fakat sonra anlaşmazlık nedeniye satmıştır.
Girişle birlikte 3 katlı bina geniş bir alan üzerine oturur. Ana malzemesinin taş olduğu yapının
ön yüzünde gösterişli bir cephe mimarisi hakimdir. 
 
Beyoğlu'nun en süslü binalarından biri olan Çiçek Pasajı, cephede kullanılan karyaditler, en üst
katın orta bölümünde yer alan aslan ve insan başları ile ilgi çekicidir. 
 
Süslemeler ve mimarideki hareketli düzenleme göz önüne alındığında bu bina 19. yüzyıl
Seçmeciliğinin tipik örneklerinden biridir.
Pasajın cephesinde bulunan saat 1876 yılında yapının kendisiyle birlikte tamamlanmıştır. 
 
Binanın İstiklal Caddesi'ne bakan girişinin en üst katının orta bölümünde yer alan saatteki
rakamlar Roma rakamlarından ibaret olup saat çalışmamaktadır.

1950'lerde çiçekçiler başka sokaklara doğru kaymaya başlayınca boşalan yerlere yeni yeni
meyhaneler açılmaya devam etti. 1950'lilerin sonunda "Çiçek" adı daha çok bir hatıra olarak
kalmıştı, pasaj tümüyle bugünkü meyhane kimliğine büründü.
 
10 Mayıs 1978'de bir gecede aniden çöken bakımsız bina, 1988'e kadar yıkık ve dağılmış
biçimde kaldı. Belediyenin ve pasajı kurtarmak için kurulan "Çiçek Pasajını Yaşatma ve
Güzelleştirme Derneği" nin girişimiyle onarılıp, eski haline sadık kalarak hizmete sokuldu.
 
Çiçek Pasajı Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği, Beyoğlu Belediyesi ve Mey İçki arasında
yapılan anlaşmayla dış cephe bakımı, çiçeklendirme ve aydınlatma gibi sorunlu kısımları
yenileme çalışmaları için kısa bir süre kapalı kalan Çiçek Pasajı Aralık 2005'te tekrar hizmete
girdi.



Kokina

Kokina çiçeği hakkında birçok efsane bulunuyor.
Kimileri tarafından şans getirdiğine inanılan
kokina çiçeği kimileri tarafından da ev sahibi
yaptığına inanılıyor. 
 
Kokina çiçeği yılbaşından evvel alındığında, eğer ki
yılbaşına kadar renginde bir değişim oluşmuyorsa
ev sahibi yaptığına inanılıyor.
Genel olarak roman aileler tarafından koparılıp
satışa sunulan kokina çiçeği büyük emeklerle
toplanıyor. 
 
Halk arasında tavşanmemesi olarak bilinen kokina
çiçeği, anadolunun bazı yörelerinde idrar
söktürücü hatta böbrek taşı düşürücü etkisiyle
alternatif tıp yöntemi olarak kullanılıyor.
Kokina çiçeği meyve ve yapraklardan oluşuyor. 
 
Yeşil dikenimsi yapraklara sahip olan kokina
çiçeği, kırmızı meyveleriyle beraber cazibeli bir
görüntüye kavuşuyor.
Kırmızı ve yeşilin muhteşem uyumuyla karşımıza
çıkan kokina çiçeği, iki ayrı bitkinin birleşmesi
sonucunda karşımıza çıkıyor.
 
Anavatanı güney Avrupa olan bu bitki İran ve
Akdeniz civarında yetişiyor. Türkiye'de genellikle
İstanbul'da ormanlarda yetişen kokina çiçeği,
eskiden tarafından zambakgillerden olduğu
sanılıyormuş. Ancak zamanla kokina çiçeğinin
kuşkonmazgiller familyasından olduğu ortaya
çıkmıştır.
 
Küçük çalılar şeklinde yetişen kokina çiçeğinin
boyu 1 metreyi aşmaz. Kış soğukluğuna da oldukça
dayanıklı olan bu bitki -20 dereceye kadar
dayanmaktadır.

Yılbaşının yaklaşmasıyla etrafımızı
saran kokina nedir?



Hatta ormanda bir yürüyüş sırasında
karlar arasından kokina çiçeği görürseniz
hiç şaşırmayın.
Kokina çiçeği yetiştirmek istiyorsanız
bulunduğu ortamın az güneşli olmasına
dikkat etmelisiniz. Ormanda yetişen
kokina çiçeği doğal olarak, gölge ve serin
mekanları sever.
 
Kokina kırmızı anlamına gelir. Yeni yılın
gelmesiyle çiçekçilerin tezgahlarını
süsleyen bu bitki dikenli olduğundan
toplanması oldukça zorlu bir çiçektir.
 
Uzun süre bozulmadan kalması sebebiyle
de yılbaşı çiçekleri arasında en çok tercih
edilen ve yılbaşı ruhunu en iyi yansıtan
çiçek, kokinadır.
 
Kokinanın diğer adı tavşanmemesidir.
Kokina aslında insan eliyle oluşturulan
bir kombinasyon. 
 
Yeşil yapraklı dalları ve kırmızı meyveleri
ayrı ayrı toplanan kokinaların kırmızı
meyveleri dikenli yeşil yapraklara elle
dikiliyor. Oldukça meşakatli bir iş olan
kokina düzenlemeleri çiçekçilerin büyük
emek harcaması ile hazırlanıyor.



Babil'in Asma Bahçeleri
Dünya tarihinin gizemli yapısı Babil'in Asma Bahçeleri nedir?

Dünyanın 7 harikasından biri olarak
kabul edilen Babil'in Asma Bahçeleri
hakkında türlü türlü rivayetler
bulunmaktadır.
 
Antik dünyanın harikalarından olan bu
yapı anlatılan hikayelerde cennetsi bir
bahçe olarak tasvir edilirken, bazı
kaynaklar aslında böyle bir yapının var
olmadığını ve sadece hikayelerden,
efsanelerden ibaret  olduğunu
savunmaktadır.

Üst üste yapılmış, çok katlı bir yapı olan ve harika bir mühendislik örneği olarak anlatılan
Babil'in Asma Bahçeleri'nin üzüm bağlarından, sayısız ağaç ve çiçeklerden oluşmuş bir yer
olduğu betimlenmektedir.
 
Babil’i tarif edebilmek için en eski tarihçilerden Herodot, milattan önce 450 yıllarında; “Babil
yeryüzünde bilinen bütün diğer şehirlerin ihtişamını aşar” sözlerini kullanmıştır. Heredot’un
bilgilerine göre; şehrin dış duvarlarının uzunluğu 80 km, kalınlığı ise 25 metredir. 
 
Yükseklikleri ise 97 metredir ve 4 atlı arabanın rahatlıkla gezebileceği formdadır. Duvarlardan
içeri girildiğinde ise som altından yapılmış devasa heykeller, kaleler ve tapınaklar karşımıza
çıkıyor. 
 
Şehrin merkezinde çok meşhur Babil Kulesi yer alıyor. Kulenin yapılma amacı tanrı Marduk’a
ulaşmak ve cennete gitmek. Kulenin üst kısmının göğe ulaştığı söylenmektedir.
 
Babil’in Asma Bahçeleri ile ilgili günümüz kaynaklarında yeterince bilgi olmaması sebebiyle, bu
yapının aslında gerçek olmadığı sadece şiirsel bir eser olduğu yönünde tartışmalar
bulunmaktadır. Bu yapıya dair bugüne kadar hiçbir arkeolojik bulguya ulaşılmamıştır. Ancak
Fırat Nehri’nin altında Babil’in Asma Bahçeleri ile ilgili arkeolojik delillere ulaşılabileceği
tahmin edilmektedir.
 
Babil’in Asma Bahçeleri’nin yeri hakkında net bir bilgi yoktur. Ancak Babil şehri günümüzde
Irak, kuzeydoğu Suriye ve Güneydoğu Anadolu topraklarını kapsayan Mezopotamya adı
verilen bölgede yer almaktadır. MÖ. ilk yüzyılda Yunan coğrafyacı Strabo’nun anlatımına
göre; bahçeler birbirlerinin üzerinde yer alan ve bu şekilde yükselen kübik şekildeki
direklerden meydana geliyordu. İçleri ise çukurdu. İleride ağaç ve bitki yetiştirilebilmesi için
toprakla doldurulmuştu.



Bahçelerin kubbeleri, sütunları asfalttan ve pişmiş tuğladan yapılmıştır. Üst katlarda kalan
bahçelerin sulanması için Fırat nehrinden su alınması gerekiyordu. Bu da zengin pompa
sistemleri ile sağlanmıştı. 
 
Bir başka Yunanlı bilim insanı, tarihçi Diodorus’a göre bu bahçeler, 120 metre uzunlukta ve
genişlikte, yüksekliği ise 25 metredeydi.
 
Ninova topraklarındaki Asurbanipal kitaplığında yer alan çivi yazısı tabletlerdeki bilgilere göre
Babil şehrinde yüzlerce sığınak bulunuyordu. 
 
Sığınakların 53 tanesi büyük boyutlarda, 650 tanesi de küçük yapılardadır. Ayrıca 360 sunak,
2 tane ayin yolu, 24 tane büyük yapıda caddeler, 3 tane de kanal vardır. Şehrin yapısı dörtgen
bir plana göre kurulmuştur.
 
Şehrin çevresi hem içeride hem dışarıda olmak üzere büyük surlarla çevrilidir. Surların dış
tarafında ise su ile dolu hendekler vardır.
 
Bu tarihi yapı hakkında fikir beyan eden birçok tarih adamı ve yazar olmuştur. Milattan önceki
bir dönemde var olduğu sayılan ve hatta yeri bile tam olarak belli olmayan Babil'in Asma
Bahçeleri hakkında çıkan rivayetler de elbette türlü türlüdür. Bunlardan biri olan Romalı
tarihçi Josephus'tur.
 
Josephus'a göre Babil'in Asma Bahçeleri; "Bu sarayda yüksek taş duvarlar bulunur.
Duvarlardan aşağılara sarkan bitkiler ve ağaçlar vardır. Kral, sevgili eşinin Media’daki baba
evini andıracak şekilde burayı yemyeşil bir dağ kasabası gibi tasarlatmıştır.”.



Babil’in Asma Bahçeleri’nin TarihçesiM.Ö 605 yılından itibaren Babil’e 43 yıl hükmeden kral
Nebuchadnezzar tarafından inşa ettirilmiştir. Bu bilgi kadar güçlü olmayan bir başka bilgiye göre
de M.Ö 810 yılından sonra 5 yıl Babil’e hükmeden Asur kraliçesi Semiramis tarafından inşa
ettirildiği rivayetler arasındadır.
 
Asma bahçeleri, ünlü kral Neburchadnezzar’ın memleket hasreti çeken karısı Amyitis için
yaptırılmıştır. Medes kralının kızı olan Amyitis’in evlenmeden önce yaşadığı ülke, yemyeşil,
engebeli bir ülkeydi. Bu özellikleri yaşatmak bakımından asma bahçeleri inşa edildi.
Mezopotamya’ya gelin olarak gelen Amyitis, bu dümdüz ve sıcak ortamdan sıkılmış ve depresyona
girmiş.  Kral da karısının bu halini görünce üzülmüş ve onu neşelendirmek adına onun memleketine
benzer bir yer inşa etmek istemiş. Büyük büyük teraslar ve teraslardan akan sular, yapay olarak
hazırlanmış dağlar yaptırmıştır.
 
Yunan tarihçi Diodorus Siculus, bu olağanüstü yapının Suriyeli bir kral tarafından yaptırıldığını,
bahçenin kat kat olduğunu ve Fırat Nehri'nden çekilen kanallarla sulandığını anlatmaktadır. Yine
kare biçiminde olan bahçenin her katının göz alabildiğince uzun olduğu ve en üst katının 25 metre
yükseklikte olduğu da Siculus'un bilgileri arasında yer almaktadır.
 
Çeşitli istilalar sonrasında tahribat alan Babil, son olarak Pers Kralı Keyhüsrev’in Babil topraklarını
fethetmesi sonucunda iyice yok olmaya başlamıştır. MS. 5. ve 6. yüzyılda tamamen kumlara
gömülmüştür. Sonrasında ise geriye sadece bir kum dağı kalmıştır. Kum yığını altında kalan asma
bahçeleri ve şehrin kalıntıları, 20.yüzyılda yapılan arkeolojik kazılarda bulunabilmiştir.
Kazılarla bazı parçalar bulunmuş olsa da günümüzde kesin bilgiler ve izler yoktur. Kazılara katılan
araştırmacılar Babil Sarayı’nın kuzeydoğusunda kalan bölgede bazı temel ve tonozlar
bulmuşlardır. Bu kalıntıların Asma Bahçeleri'ne ait olup olmadığı konusunda net bir bilgi yoktur ve
araştırmalar devam etmektedir.
 
Bahçelerin nasıl göründüğü ile ilgili bilgilerde eski yüzyıllarda yapılan tariflerle sınırlıdır. Aslında
varlığı da efsane halindedir. Günümüzde elimizde sadece yapılan tanımlamalara göre çizilmiş
görseller bulunmaktadır ve bunlarda birbirinden farklıdır.



Kızılderililer
Tarih sahnesinde Türkler olarak soyumuzun geldiği düşünülen,

Amerikalıların kısırlaştırdığı Kızılderililer kimdir?

Kristof Kolomb, Hindistan’a varmak üzere çıktığı deniz yolculuğunda Amerika’ya ayak basınca
burasını Hindistan sanmış, yerli halka “Hintliler” adını vermişti. Bu yüzden, Hindistan’la ilgileri
olmadığı halde, Kızılderililere bugünkü Amerikalılar da “Indian” (Hintli) derler.
 
Kızılderililer, Asya kıtasından Bering boğazını geçerek Amerika’ya gelmişlerdir. 10-25 bin yıl önce
farklı kültür ve fizik yapısına sahip bu insanlar zamanla Amerika’da tek toplumu yani Kızılderilileri
oluşturacaktır.
 
O zamanlarda kuzeyde deniz seviyesi buzullar nedeni ile düşüktü. Bering boğazı bir köprü vazifesi
görüyordu. Avrupalılar kıtaya ayak bastığında yaklaşık 4.2 milyon, Güney Amerika’da ise 10 milyon
yerli Kızılderili vardı. Bu noktadan sonra nüfus hızla azalmaya başlamıştır.
 
Her Kızılderili topluluğunun az çok ayrı bir dili varsa da, genel olarak hepsi, bir şey anlatmak için
kelime, ya da cümle değil, tek tek kelimelerin birleştirilmesiyle türetilen bileşik kelimeler
kullanırlar.



Kızılderililer; Tanrı'ya, cennete, cehenneme inanmazlar. Onlara göre
dünyaya “Kuvvet” hakimdir. Bu kuvvet bütün canlı varlıklarda kendini
gösterir. İyi kullanılırsa, bu kuvvet iyilik doğurur; kötü kullanılırsa,
kötülük doğurur.
 
İyi yaşayabilmek için insanların bu kuvvete erişmeleri, ona yaranmaları
gerekir. Kitap ve yazı kesinlikle kullanmazlar, bilgi sözlü bir biçimde
aktarılır.
Amerika’nın keşfi ve sonrasında beyazların buraya yerleşmeleri
sırasında Kızılderililerin birçoğu ölmüştür. Yalnız, hayat şartları gittikçe
düzeldiğinden sayıları gene de artmaktadır. Kuzey Amerika’daki
Kızılderililer, Amerika hükümeti tarafından Amerikan vatandaşı olarak
kabul edilirler. Bunlar, kendileri için açılmış özel okullarda okuyabilirler;
hükümetin sahibi olduğu topraklarda yaşayıp çalışabilirler. Başlıca gelir
kaynakları; çiftçilik, hayvan yetiştiricilik, fabrika ve maden işçiliğidir.
 
Kızılderililer, Maya, Inka, Aztek devletleri gibi gelişmiş devletler
kurmuşlar, kendilerine öz medeniyetler yaratmışlardır. Meselâ XV.
yüzyılın son yıllarında şimdiki Meksika’ daki Aztek imparatorluğunun
nüfusu o zamanki İngiltere’nin nüfusundan, başkentleri olan bugünkü
Mexico’nun nüfusu Londra’dan fazlaydı.
 
Kızılderililer, İspanyollar ve Anglo-Saksonlar tarafından Kuzey ve
Güney Amerika’da sistemli şekilde hayvan avlanır gibi imha edilmişler,
birçok ırkları ortadan kaldırılmıştır. Komançi ve Siyu gibi ünlü ırklar
bunların arasındadır.
 
Melez Kızılderililer, tamamen İspanyollaşmıştır; İspanyolca konuşurlar,
Katolik’tirler. Safkan olanlar arasında da Hristiyanlık ve Batı dilleri
yayılmaktadır.
Şu anda kızıl derililerden 210 kabile, Brezilya’nın Yağmur Ormanları’nda
yaşamaktadır.
 
Tarihe Kızılderili Soykırımları olarak geçen vaka, Amerika’nın keşfinin
ardından, kıtaya ulaşan Beyaz Avrupalıların ve Amerikalıların bu kıtada
yaşayan yerli halk, Kızılderililere karşı uyguladığı soykırımlardır. 
 
Indian Genocide, Amerikan Genocide, Native Amerikan Genocide gibi
isimlerle de adlandırılan bu soykırımlar, 1492’de başlayıp yaklaşık 500
yıl boyunca devam etmiştir. Kızılderililere uygulanan soykırımlar, bilinçli
bir şekilde ve çeşitli yollarla uygulanmıştır.
 
 



Joe Cocker
İngiliz Sanatçı Joe Cocker kimdir?



 22 Aralık 2014 tarihinde ABD’de ölen İngiliz rock ve blues sanatçısıdır. 1993 yılında ‘Unchain
My Heart’ adlı şarkısıyla dünya çapında şöhreti yakalamıştı. 
 
Joe Cocker, 20 Mayıs 1944 tarihinde İngiltere, Güney Yorkshire, Sheffield’de Harold Cocker
ve Madge Cocker çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı John Robert Cocker’dır. Victor
adında abisi vardır. 12 yaşında abisi Victor’ın müzik grubunda söyleyerek müzik kariyerine
başladı.  
 
1959 yılında Cavaliers adını verdiği grubunda davul ve armonika çalmaya başladı. Kariyerinin
başlarında Ray Charles ve Lonnie Donegan gibi isimlerden etkilendi. 1961 yılında Vance
Arnold adı altında Joe Cocker yeni grubu Vance Arnold and the Avengers’ı kurmuştur. 
 
1960'lı yıllarda ünlenen Joe Cocker, The Beatles gibi pek çok sanatçının popüler şarkılarına
yaptığı cover'larla tanınmaktaydı. 1968 yılında Beatles’ın ünlü ‘With A Little Help from My
Friends’ şarkısına yaptığı cover’la Woodstock festivalinin simgesi oldu.  
 
The Beatles’ın ‘With A Little Help From My Friends’ şarkısı ‘cover’ının yanı sıra You Are So
Beautiful ve Up Where We Belong şarkılarıyla tüm dünyada bilinen müzisyen, 40 yıllık kariyeri
boyunca 23 albüm çıkarmıştı 
 
Joe Cocker ayrıca müzik endüstrisine katkılarından dolayı 2007 yılında Britanya
İmparatorluğu Şövalyelik Nişanına layık görülmüştü. 
 
1975 yılında çıkardığı "You Are So Beautiful" ve 1987 yılında çıkardığı Ray Charles şarkısı
‘Unchain My Heart' gibi sayısız pek çok hit şarkıyı eşsiz yorumuyla bambaşka bir hale çevirdi. 
 
 Joe Cocker, 1978 yılında Kaliforniya, Santa Barbara’da Jane Fonda’nın sahibi olduğu yere
taşındı.   1983 yılında Jennifer Warnes ile birlikte düet yaptığı ‘Up Where We Belong’ adlı şarkı
ile Grammy dahil pek çok ödülün sahibi oldu. 
 
 Noublie Jamais, You are so beautiful, Uncahin my heart en bilinen şarkılarıdır. Ama bunların
dışında Summer in the city ve Could you be loved şarkılarıyla da tanınmaktadır. 
 Joe Cocker, hayatı boyunca alkol ve madde bağımlılığı ile de mücadele etti. 
 
 Joe Cocker, 11 Ekim 1987 tarihinde Pam Baker ile evlendi. Joe Cocker, 1991 yılında eşi ile
birlikte taşınarak Colorado, Crawford’a yerleştiler  
 
 Mad Dog adında bir kafe açarak yoksul çocukların eğitimine katkıda bulunmak için bir vakıf
kurmuştur.  Joe Cocker, 22 Aralık 2014 tarihinde ABD, Colorado, Crawford’da akciğer kanseri
yüzünden ölmüştür.



Call of Duty
FPS türü oyunların en önemlisi Call of Duty nedir?

Call of Duty bilgisayar oyun dünyasını kasıp kavuran bir fps türü aksiyon oyun serisidir. Fps,
yani first person shooter, birinci şahıs nişancı oyunlara verilen kısaltma isimdir. Call of Duty
bu tür oyunların en önemlilerindendir.
 
Medal of Honor, bir başka fps türü aksiyon savaş oyunu, yapılması için Electronic Arts şirketi
bağımsız bir stüdyo olan 2015 Games ile anlaşır. Bu firma 2002 yılında Medal of Honor: Allied
Assault isimli oyunu çıkarır ve oyun çok sevilir. 
 
Electronic Arts şirketi de oyunun bu kadar sükse yapmasından dolayı oyunun üretim
geliştirme işlemlerini kendi bünyesinde yapmaya karar verir. 2015 Games firması da EA’dan
ayrıldıktan yeni bir savaş oyunu için Activision firması ile anlaşır.
 
Activision’ın amacı EA’nın tutan oyununa alternatif bir oyun yapmak ve bunu zaten başarılı
olmuş bir stüdyoya yaptırmaktı. 2015 Games’te rakip oyun Call of Duty’yi geliştirmeye
başladı. İlk zamanlarda oyunun ismi Medal of Honor: Killer olarak düşünülüyordu.
 
Call of Duty’nin ilk oyunu 2003 senesinde çıkış yaptığında Medal of Honor oyununun baya
önüne geçmeyi başardı. Daha sonrada 2015 Games şirketinden 22 kişi ile hayatına başlayan
Infinity Ward stüdyosu 2005 yılında Call of Duty 2 oyununun çıkışını yaptı.



Activision firması da hedefine böylelikle daha net ulaşmış oldu. Activision arkasına aldığı
rüzgarı bırakmamak için hızla Call of Duty 3 oyunu için çalışmalara başladı, ancak bu sefer
geliştirici firma Treyarch isimli oyun stüdyosuydu. 
 
2006 yılında bu oyun piyasaya sunuldu. Belli bir başarı yakaladı ancak hiçbir zaman Call of
Duty 2 ‘nin başarısını yakalayamadı. Call of Duty:Modern Warfare oyunu ile Infinity Ward
stüdyosu fps türü oyun tarihinde çığır açan bir oyun geliştirdi.  
 
2007 yılında çıkış yapan oyun 2. Dünya Savaşı temesından çıkarak oyuncuları günümüz
şartlarına taşımış ve modern savaş çağını oyuncuların önüne sermişti. Çeşitli sinematikler de
bu oyunla artık serinin dünyasına katıldı. 
 
Activision 2007 yılında da Treyarch firmasına Call of Duty: World at War oyununu çıkarttırdı
ve tekrar tarihi savaş oyunu serisine de bir yandan devam etti. Ancak oyun dünyasınca
Modern Warfare’in altında ezildi World at War.
 
Bu süreçte Infinity Ward stüdyosu Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununu geliştirmeye
devam etti ve oyun 2009 yılı sonunda oyun dünyasıyla buluştu.
 
Bu oyun çıktıktan sonra ise Infinity Ward’un başındaki isim Jason West ve Vince Zampela
Activision tarafından kovuldu. Bu iki isim oyun dünyasınca Medal of Honor ve Call of Duty
oyunlarının başarılı olmasını sağlayan yegane isimlerdi. Bu iki isimde bu sefer Electronic Arts
fimasıyla tekrar anlaştı Respawn Entertainment stüdyosunu kurdular ve 2014 yılında Titanfall
oyununu geliştirdiler.
 
Call of Duty serisinin en ikonik karakteri Captain Price oyunda karakterinize eşlik eden bir
özel harekatçıdır. Kendisiyle hem tarih sahnelerinde hem de günümüzde bir çok özel
operasyona katılırsınız ve bir çok oyuncu Captain Price’la aralarında özel bir bağ kurmuştur.



2010 senesinde Treyarch stüdyo Call of Duty: Black Ops oyununu çıkardı. Bunda sonraki
süreçte de hemen hemen her sene 1 oyun çıkacak şekilde bir Infinity Ward yapımı bir
Treyarch yapımı Call of Duty oyunlarına devam edildi.
 
2014 senesinde de Sledgehammer Games firması da bu stüdyolara dahil oldu ve Call of Duty:
Advanced Warfare oyununu geliştirdi ve piyasaya sundu.
 
En son olarakta Call of Duty: Modern Warfare Sledgehammer Games ve Infinity Ward
tarafından geliştirildi.
 
Call of Duty serisi 2003 senesinden beri tüm Dünya’da yaklaşık olarak 270 milyon adetten
fazla bir satış rakamına ulaşmıştır. Bilgisayar, oyun konsolları ve mobilde ulaşabilirsiniz.

Captain Price



Nardugan 
Türk tarihinde yer etmiş bir bayram, bir kutlama olan Nardugan nedir?

Güneş takvimine göre her yıl 22 Aralık tarihinden sonraki ilk dolunayda kutlanan Nardugan,
eski Türklerde önemli bir bayramı ifade etmektedir. Güneş anlamına
gelen 'nar' ile doğan kelimesinin eski formu olan 'dugan' kelimesinin birleşmesinden
oluşmuştur.
 
Tatarlar, Başkurtlar ve Çuvaş Türkleri tarafından da kutlandıkları bilinmektedir. Bu tarihlerde
ölümsüzlük timsali olarak kabul edilen Akçaçam süslemesi yapılmakta idi.
 
Türk mitolojisinde insanların bu ağaçtan türediğine inanılır, ağacın civarında kopuzla şarkılar
söylenir ve geleneksel Türk oyunları oynanırmış. Nardugan, Roma ve Antik Yunan halklarınca
da farklı adlar altında kutlanmış bir bayramdır.
 
Nardugan bayramının kutlandığı Akçaçam, eski Türk inancında yeryüzünün tam ortasında yer
alan bir “hayat ağacı” niteliği taşır. Bu ağaç, bir motif olarak pek çok kilim ve halıya
işlenmiştir.
 
Gecenin kısalıp gündüzlerin uzadığı tarih aralığında olan 22 Aralık tarihinde gece ve gündüz,
bu inanışa göre mücadele etmektedir. Uzun süren savaşlar sonucunda geceyi mağlup eden
gündüz muzaffer olmuştur.



Nardugan, güneşi kendilerine geri verildiği için eski Türkler tarafından dua edilen bir
bayramdır. Burada ismi geçen Akçaçam sadece Orta Asya coğrafyasında yetişmektedir.
 
Kimi kaynaklarda bayramın Türkler vasıtasıyla diğer kültürlerle tanıştığı geçmektedir. Aynı
zamanda Nardugan, eski Türklerin kutladığı Koçagan ve Paktıgan bayramları ile fonetik
açıdan da uyum sergiler.
 
Nardugan, Hıristiyan dünyasında her yıl 25 Aralık tarihinde kutlanan Noel ile kutlanış
bakımından paralellik gösterir. Ağaç süslenerek yeni yılın kutlanması ise Hıristiyan dünyasında
Almanya’da 16. yüzyılda başlamıştır.
 
Eski Türk dünyasında Soğuk Hanı olarak tanınan Ayaz Ata, kışın soğuklarda kimsesiz ve
yardıma muhtaç kişilere yardım ederdi. Ayaz kelimesi bildiğimiz üzere yakıcı soğuk anlamına
gelmekte olup, Ayaz Ata’nın Türkleri bu soğuktan korumak amacıyla gönderildiğine inanılırdı.
Bu özellikleri ile Ayaz Ata sadece yeni yıl için değil her an yardımlaşmayı simgeleyen bir Noel
Baba figürü gibiydi. Ayrıca yeni yıl bugün sadece Hıristiyan dünyasında değil bütün dünyada
kutlanmaktadır.
 
Nardugan’ın Sümerler tarafından aynı isimle kutlandığı da bilinmektedir. Onlara da Türkler
vasıtasıyla geçtiği Sümerologlar tarafından da doğrulanmıştır. Günümüzde özellikle Orta
Asya'daki Türki cumhuriyetlerde yeni bir umut ve yeni bir başlangıcı ifade eden Nardugan’ı
hatırlayıp kutlayan şehirler bulunmaktadır.



Haruki Murakami
Uzakdoğunun muhteşem

kalemlerinden biri Haruki
Murakami kimdir?

Haruki Murakami, 1949 yılında, II. Dünya
Savaşı’nın Japonya’da bıraktığı izleri henüz
silinmemişken Kyoto’da dünyaya gelmiştir. Doğum
günü 12 Ocak olan Marukami’nin babası Budist bir
din adamı, annesi ise bir tüccarın kızıdır.

Çocukluk dönemi ve ilk gençlik yıllarına kadar Kobe’de yaşayan Murakami, edebiyata her
zaman ilgi duymuş, küçük yaşlarda pek çok önemli edebi kişiliğin eserlerini okumuştur. Ama en
çok da Batı edebiyatına yönelmiş, postmodern Amerikalı yazarlar Kurt Vonnegut ve Richard
Brautigan’ın etkisi altında kalmıştır. Üniversite eğitimini Waseda’da drama okuyarak
tamamlayan Marukami, bu dönemde kısa süre sonra eşi olacak Yoko ile tanışmıştır. 
 
Çift 1971 yılında evlenmiş ve Haruki Murakami 1975 yılında üniversiteden mezun olmuştur.
Hem sinemaya hem müziğe hem de edebiyata ilgisi olan genç adam, eşiyle birlikte bir caz
kulübü açmış ve 7 yıl boyunca burayı işletmiştir. Bu dönemde, az önce bahsettiğim olayı
yaşamış ve 29 yaşında beysbol maçı seyrederken aniden yazma isteği duyarak ilk kitabı Kaze
no uta okike isimli eserini çıkartmıştır. 1979 yılında yayınlanan ve Gunzou Edebiyat Ödülü’nü
kazanan kitabından sonra tutkusunu farkına varan Murakami, 1982’de Hitsuci o meguru
Booken isimli eserini çıkartmıştır.
 
Yeni Yazarlar Nobel Ödülü’ne layık görülen ikinci kitabının hemen ardından, Hitsuji o meguru
boken – A Wild Sheep Chase isimli eserini yazmıştır. 3 yıl sonra ise Sekai no ovari to haado
boirudo (Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu) isimli kitabıyla bir kez daha
okurlarıyla buluşmuştur.
 
Sürrealizmin belirtilerinin açıkça görüldüğü, Batı edebiyatının karakterlerinden izlerle
karşılaşıldığı eserleri, özellikle de Japon gençler arasında bir hayli sevilmiştir.
Ancak Murakami geleneksel akım yanlısı olan eleştirmenler tarafından olumsuz sözlerle
eleştirilmiştir. Onun Batı edebiyatına özendiği ve kitaplarındaki karakterlerin isimler dışında
Japonlara dair bir şey yansıtmadığı yönünde yorumlar yapılmıştır. Eleştirilere kulak asmayan
ve kendi bildiğini okumaktan vazgeçmeyen yazar, 1986 yılında ülkesini terk ederek New
York’a yerleşmiştir.
 
Bir yandan üniversitede ders verirken bir diğer yandan da yeni kitabına başlamış, onu asıl
ününe kavuşturacak eseriyle uğraşmıştır. 1987 yılında İmkansızın Şarkısı isimli romanını
çıkartmış ve gelenekselciler tarafından sert cümlelerle eleştirilen kitap Japonya’da en çok
satılanlardan biri haline gelmiştir.



Japonya’nın aksine diğer ülkelerin eleştirmenlerinin olumlu yorumlar aldığı kitap, tam 16 dile
çevrilmiş ve Murakami’nin dünya çapında tanınan bir yazar olmasını sağlamıştır. Daha sonra
peş peşe; Dance, dance, dance (1988), South of the Border and West of the Sun (1992), Wind
up Bird Chronicle (1995) isimli eserlerini çıkartmıştır. Ancak ülkesine duyduğu özlemi giderek
daha çok hissetmeye başlamış, 1995 yılında Kobe’de binlerce kişinin hayatını kaybettiği büyük
depremden de etkilenerek Japonya’ya geri dönmüştür. Yine aynı yıl Tokyo metrosunda
yaşanan acı olay (Aum Şinrikyo isimli dini örgütün zehirli bir gazla yaptıkları eylemde 12 kişi
ölmüş, binlerce kişi de yaralanmıştır) Murakami’yi derinden sarsmış ve yazar yaralılarla özel
görüşmeler yapmıştır.
 
O zamana kadar Japon halkını sıradan hayatları nedeniyle eleştiren yazar, 1998 yılında
Underground isimli ilk edebiyat dışı eserini çıkartmıştır.
 
Eşiyle birlikte yaşadığı Osio’daki evinin dışında çalışma alanı olarak küçük bir daire tutan
Haruki Murakami, fazlasıyla düzenli ve disiplinli bir yazar olarak da bilinmektedir. Zira ünlü
Japon yazarın günlük ritüeli, sabahın erken saatlerinde kalkıp 4-5 saat boyunca yazmakta,
ardından 10 kilometrelik koşusunu tamamlamakta, akşamları ise hobisi olduğunu söylediği
çeviri işleriyle uğraşmaktadır.



Noel
25 Aralık Hristiyan bayramı Noel nedir?

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı
Hristiyan bayramı. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya
Milat Yortusu olarak da bilinir.

20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından
da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında
yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler
Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.

Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Ermeni Kilisesi
gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak
kutlarlar. Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel'i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi
(Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory tarafından düzenlettirilmiş olmasıdır. Bununla
birlikte bazı Ortodoks kiliseleri miladi takvime geçmiş ve 25 Aralık'ta kutlamaya başlamıştır.
 
Noel sözcüğünün kökeni Latince Natalis (doğum) kelimesidir. Türkçeye Fransızca Noël
sözcüğünden geçmiştir. Başta İngilizce konuşan coğrafya olmak üzere bazı batılı ülkelerde Noel
anlamında kullanılan Christmas ve benzeri diğer kelimeler ise Yunanca Khristos (Mesih) ve avam
Latincesindeki messa (Efkaristiya ayini) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur.
 
Messa sözcüğünün kökeni ise yine Latince "missa" (yollama, gönderme) sözcüğüdür ve
muhtemelen ayin sonunda cemaatin dağılmasına işaret eder. Almancada Noel anlamında
kullanılan Weihnachten sözcüğü "kutsal geceler" anlamına gelir.
 
Eski İngilizcede Noel anlamında kullanılan Yule sözcüğü muhtemelen Nors dili kökenli jōl
sözcüğünden gelir. jōl, Paganların 12 gün boyunca kutladığı kış gündönümü bayramıydı.
Hristiyanlık yayılınca Noel anlamında kullanılmaya başlandı.
 
Noel kutlamalarının saf dinî inanca sonradan katılan bir gelenek olduğu iddia edilir.Bu iddialara
göre antik çağlardan beri kutlanagelen Pagan kış festivalleri ile Roma'da yayılmış Mitraizm'in kış
festivalleri Yule ve Saturnalia'daki uygulamalar Noel'in kökenini teşkil etmektedir.



Roma İmparatorluğu'nda ise 25 Aralık, güneş
tanrısının doğum günü olarak kabul ediliyordu. Roma
halkı Hristiyanlıktan önce büyük oranda putperestti.
Noel, Hristiyanlıkta İsa'nın doğum günü olarak
kutlanılır. İsa, Hristiyanlıktaki temel figürdür.
 
Doğum ve ölüm tarihleri konusunda, tarihçiler
arasında fikir birliği yoktur.
İsa, Roma İmparatorluğu'nun Yahudiye eyaletinde
kendisi de bir Yahudi olan Meryem'den dünyaya
gelmiştir. Hristiyanlıkta ve İslamiyet'te tanrı
tarafından babasız doğduğuna inanılır.

Soyu, üvey babası Yusuf'a göre tayin edilir. Buna
göre soyu Davud peygambere dayanır. İslami
kaynaklarda ise Meryem'in daha sonra evlendiğine
dair bir ifade yoktur.
İsa'nın doğumundan Kitab-ı Mukaddes'te yalnızca
Luka ve Matta İncillerinde bahsedilir.

Bazı iddialara göre İsa kış mevsiminde doğmamıştır. Luka
İncili'ne göre İsa'nın doğduğu zaman çobanlar çayırlarda
sürülerini otlatmakta idiler. Bazı kaynaklara göre Vaftizci Yahya
Yahudi Fısıh (mayasız ekmek) bayramında yani 15 Nisan’da
doğmuştur.

Vaftizci Yahya'dan altı ay sonra doğan İsa'nın ekim ayı içinde
doğmuş olması gerekir.
İslam'da Zekeriya'nın eşi (Yahya'nın annesi) ve Meryem'in
yaklaşık zamanlarda hamile kaldıklarına dair rivayetler vardır.

İbn-i Kesir'in Kur'an tefsirinde Zekeriya'nın eşinin Meryem'in teyzesi olduğu ve
hamile kaldıklarında ilk birbirleri ile konuştuklarından bahsedilir. Ayrıca Kur'an'a
göre Meryem, hurmaların taze olduğu bir zamanda doğum yapmıştır.

Hristiyanlara 300 yıl kadar süren baskıların ardından Roma
İmparatoru Büyük Konstantin, MS 313 yılında Hristiyanlığı kabul
etti ve Roma'da Hristiyanlığa ve diğer dinlerle birlikte resmen izin
verdi. Zamanla Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nda en yaygın
din haline geldi.

I. Konstantin'un diğer pagan gelenekleri gibi (kutsal pazar günü,
İsis modeli Meryem Ana vb.) güneş gününü de toplumda barışı
korumak ve karma bir din oluşturmak adına Hristiyanlığa adapte
ettirdiği ve İsa'nın doğum günü olarak kabul ettirdiği iddia edilir.



Bazı kaynaklar İsa’nın doğum günü olarak 25 Aralık'ın
seçilmesinin, 3. yüzyıl başlarında İsa’nın ölüm tarihinin 25 Mart
olarak tahmin edilmesiyle bağlantılı olduğunu rivayet
etmektedirler. 
 
Aralarında Ermenilerin de olduğu Doğu Hristiyanları ise 6 Ocak
tarihini üçüncü yüzyıldan itibaren Noel olarak kutlamaya
başlamıştır.
Roma İmparatorluğu'nda İsa'nın doğumu anısına kutlanan
bayramlarla ilgili en eski tarih olarak, 325 ve 336 tarihleri söz
konusu edilmektedir. Buna göre Noel, Büyük Konstantin'in
saltanatının sonundan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Bu
İznik'te yapılan Birinci Konsül tarihi ile örtüşmektedir. MS 354
yılında Papa Liberius, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan geceyi
İsa'nın doğum günü yıldönümü olarak ilan etmiştir.
 
Günümüzün Noel kutlamaları Hristiyan ülkelerde oldukça renkli
geçer. Noel hazırlıkları aylar öncesinden başlar. Hristiyanların
İsa'nın doğumunu bekledikleri döneme advent dönemi denir ve
24 penceresi olan advent takvimleri hazırlanır. 
 
Bu takvimlerde her pencerenin ardına resimler veya şekerlemeler
gizlenir, her gün bir tanesi açılır. Bazı ülkelerde advent mumları
yakılır.
 
Noel'den önce okullarda İsa'nın doğumunun canlandırıldığı
oyunlar sahnelenir. Bu oyunlarda İsa'nın bir ahırda dünyaya
gelişi ve doğudan gelen üç müneccimin İsa'ya hediyeler getirmesi
canlandırılır. Kiliselerde ve sokaklarda çocuklardan ya da
yetişkinlerden oluşturulmuş korolar Noel ilahileri söylerler.



İnsanlar Noel'den önceki özellikle hafta sonlarında Noel partileri
verirler.
Noel ağaçları süslenir, ışıklı ev, bahçe, cadde süslemeleri yapılır.
Hediyeler alınır, tebrik kartları verilir ve Noel arifesinde Noel
Baba'nın gelişi simgesel olarak canlandırılır.

Bazı ülkelerde tatlı olarak yemekten sonra sunulan kekin üzerine
brendi dökülerek tutuşturulur.
Çocuklar Noel'den uzun zaman önce Noel Baba'ya mektuplar
yazarak istedikleri hediyelerin listesini yaparlar.

Birçok ülkede 25 Aralık öğleden sonrası Noel yemeği hazırlanır ve
aile fertleri masa etrafında bir araya gelirler. Noel yemeği
ülkeden ülkeye farklılık göstermekle beraber en yaygın olanı
kızarmış hindi ve sosistir.



Kent merkezlerinde ve alışveriş merkezlerinde kurulan temsili Noel Baba kulübelerinde, Noel
Baba'nın kendisi ya da elfleri kılığına girmiş görevliler Noel'den önce çocukların isteklerini
dinler ve mektuplarını Noel Baba'ya iletmek üzere toplarlar. 
 
Noel arifesi gecesi evlerde Noel Baba ve geyikleri için yiyecekler bırakılır. ABD'de yaygın
uygulama süt ve kurabiye bırakmaktır. Türkiye'de ise likörlü şarap (şeri), meyveli tart ve
havuç bırakılır.
Noel günü Noel Ağacı'nın altına bırakılmış hediyeler alınıp verilir. 
 
Küçük çocuklar için dev çorapların içine hediyeler ve şekerlemeler konur. Çocuklara bu
hediyeleri Noel Baba'nın getirdiği söylenir.
Noel şenlikleri sırasında ışık ve süslerle donatılan çam ağacına Noel ağacı denir. 
 
Günümüzde Noel ağacının Pagan geleneklerinden gelen bir ritüel olduğu bilinmektedir.
Yaprak dökmeyen ağaçları ve çelenkleri ölümsüz yaşamın simgesi olarak kullanmak, eski
Mısırlıların, Çinlilerin ve Yahudilerin ortak bir geleneği idi. 
 
Noel Baba, Noel gecesi çocuklara hediye bıraktığına inanılan efsanevi kişidir. Kökeni,
Antalya'nın Demre (eski adı Myra) ilçesinde 4. yüzyılda yaşamış bir Hristiyan azizi olan
Piskopos Nikola'ya dayanır.
Noel Baba, efsaneye göre Kuzey Kutbu'nda eşi ile birlikte yaşar. 
 
Elfleri ile birlikte çocuklar için oyuncaklar yapar. Çocuklar kendisine mektupla Noel için hangi
hediyeyi istediklerini bildirirler. Noel Baba da ren geyiklerinin çektiği uçan kızağını hediyelerle
doldurur ve evlere bacalardan girerek herkesin hediyesini dağıtır. Bu arada çocuklar
tarafından kendisi ve geyikleri için bırakılan süt, kurabiye, havuç gibi yiyecek ve içecekleri
tüketirler.
Noel Baba günümüzde kır saçlı, uzun kır sakallı, sevimli, koca göbekli, tonton birisi olarak
resmedilir. 
 
Beyaz tüyleri olan kırmızı bir cüppe giymekte aynı görüntüde bir de kukuleta takmaktadır.
Evinin yeri ülkelerin geleneklerine göre değişiklik göstermektedir. Kuzey Kutbu,
Finlandiya'daki Korvatunturi, İsveç'teki Dalecarlia veya Grönland bunlardan bazılarıdır. 
 
Çeşitli yerel ve bölgesel Noel gelenekleri hala devam etse de film endüstrisi, popüler edebiyat,
medya ve televizyon aracılığı sayesinde Amerikan ve İngiliz motifleri dünyada en yaygın
olarak kullanılan Noel motifleridir.



Bankamatik
Banka sırasında beklememizi azaltan bankamatik nedir?

ATM (İngilizce Automated Teller Machine sözcüklerinin kısaltması), ticari bankalar
tarafından kullanılmakta olan bir dağıtım kanalıdır.
 
Önceleri sadece para ödeme ve ekstre basma gibi hizmetler sunabilirken, günümüzde, para
yatırma, EFT, fatura ödeme ve yatırım gibi birçok konuda müşterilere hizmet vermektedir.
 
Makinenin mucidi; Osmanlı Ermenisi Luther George Simciyan‘dır ve 1930’larda Amerika’da
pek talep görmediği için bir müddet sonra kullanımdan kalkmıştır. Daha sonra, İngiliz John
Shepherd-Barron tam elektronik bankamatiği icat etmiştir. 
 
Tam anlamı ile ATM sayılabilecek ilk cihaz 27 Haziran 1967 tarihinde De La Rue firmasınca
Barclays Bank için üretilerek, Londra’nın Enfield kasabasında hizmete sunulmuştur.
 
Çoğunlukla üzerinde manyetik bir banda sahip plastik kartlar ile işlem yapılabilen
bankamatiklerde işlemlere başlanmadan önce kullanıcıdan karta ait şifre talep edilerek
güvenli giriş temin edilmektedir. 
 
Zaman içinde, bankamatik cihazlarına kartsız işlem menüleri de dahil edilmiştir.
ATM cihazı Türkiye’ye ilk defa 1982 yılında İş Bankası tarafından, Bankamatik ismiyle
kurulmuştur.
 
ATM’nin tanımını yaparken para yatırma, para çekme, fatura ödeme ve para gönderme gibi
temel özellikleri sayılabilir. Bunlara limit/bakiye görüntüleme, kişisel bilgilerin güncellenmesi,
para birimleri arasında değişim, EFT, Havale gibi bankacılık işlemlerini eklenebilir.



Türkiye ve dünyada bankacılık
sektörünün dijitalleşme ile nam
saldığı bir devirden geçiyor.
Bankalar da dijitalleşme adına
ATM ve uygulamaları kapsayan
bazı yeniliklere imza atıyorlar.
 
QR Kod ile ATM işlemlerinin
yapılabilmesi, kartsız bankacılık,
avuç içi okuma, göz okuma gibi
teknolojiler şu an banka
kullanıcılarına ATM aracılığıyla
sunuluyor.
 
Bankalar müşterilerin
mağduriyetini gidermek ve
kendileri adına işlem hacmini
artırmak için Ortak Nokta adında
bir uygulama başlattı. Bu
uygulama ile herkes her ATM’den
para çekebiliyor. Bunun
karşılığında ise bankalara göre
değişen bir ücret ödüyor.
 
Bakiye görüntüleme için 0,25 ile
0,50 lira arasında para alınıyor.
ATM’den para çekerken de 1.7 lira
ile 5 lira arasında bir ücret alıyor. 
Bankalar ATM cihazlarına farklı
isimler verebiliyor: İş Bankası’nın
ATM’ye verdiği isim Bankamatik,
Garanti Bankası’nın Paramatik.

Kuveyt Türk ATM’sinden gram altın çekilebiliyor.
 
Dünyanın ilk ATM'si İskoç mucit Shepherd-Barron tarafından icat edildi.  27 Haziran 1967’de
İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzeyindeki Barclay’s Bankası tarafından kullanılarak tarihe
geçti.
 
Dünya üzerindeki ATM sayısının 3 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.
ATM'lerden bu zamana kadar yaklaşık 790 milyar Türk Lirası çekildi.



Yazılım
Şu an bu platformlarda bulunmamızı sağlayan yazılım nedir?

azılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı
tasarlanmış elektronik aygıtların birbirleriyle
haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak
görevlerini ya da kullanılabilirliklerini
geliştirmeye yarayan makine komutlarıdır.
 
Yazılım, elektronik aygıtların belirli bir işi
yapmasını sağlayan programların tümüne
verilen isimdir. Bir başka deyişle, var olan bir
problemi çözmek amacıyla bilgisayar dili
kullanılarak oluşturulmuş anlamlı anlatımlar
bütünüdür. Yazılım için çeşitli diller
mevcuttur. Bunlardan bazıları Pascal, C++ ve
Java'dır.
 
Bilgisayar yazılımları genel olarak 3 ana
grupta incelenebilir.
Bilgisayarın kendisinin işletilmesini sağlayan,
işletim sistemi, derleyiciler (compilers), çeşitli
donatılar (facility) gibi yazılımlardır.
 
Bu kullanıcıların işlerine çözüm sağlayan
örneğin çek, senet, stok kontrol, bordro,
kütüphane kayıtlarını tutan programlar,
bankalardaki müşterilerin para hesaplarını
tutan programlar gibi yazılımlardır.

Bütün sistem programları içinde en temel
yazılım işletim sistemidir ki, bilgisayarın
bütün donanım ve yazılım kaynaklarını
kontrol ettiği gibi, kullanıcılara ait
uygulama yazılımlarının da çalıştırılmalarını
ve denetlenmelerini sağlar.
 
Herhangi bir dilde yazılan programı makine
diline çeviren yazılımlardır.
Sistem yazılımları bilgisayar kullanımı için
gerekli ana fonksiyonları sağlar ve
bilgisayar donanımına ve sistemin
yürütülmesine yardımcı olur. Şu
kombinasyonları içerir:
 
Aygıt sürücüleri
İşletim sistemleri
Sunucular
Hizmet programları
Pencere sistemleri
Sistem yazılımı çeşitli bağımsız donanım
bileşenlerinin uyum içinde çalışmalarından
sorumludur.



Bilgisayar BIOS’u ve aygıt yazılımı: Bilgisayara bağlı veya bilgisayar içindeki donanımı
çalıştırmak ve kontrol etmek için gereken temel işlevselliği sağlar.
İşletim sistemi ( önde gelen örnekler; Microsoft Windows, Mac OS X ve Linux olmak üzere):
Bilgisayar parçalarının; hafıza ile diskler arasında veri alışverişi veya monitöre görüntü
sağlamak gibi görevleri uygulayarak birlikte çalışmasına olanak sağlar. Ayrıca üst düzey
sistem yazılımı ve uygulama yazılımlarının çalıştırılması için bir platform oluşturur.
Yardımcı yazılım: Bilgisayarın analiz edilmesine, yapılandırılmasına, yönetilmesine ve
optimize edilmesine yardımcı olur.

Sistem yazılımı bilgisayar donanımının işletilmesi ve uygulama yazılımının çalıştırılması için bir
platform sağlamak için tasarlanmış bir bilgisayar yazılımıdır. En temel sistem yazılımı türleri
şunlardır:
 

 
Ayrıca sistem yazılımı terimi, bazı yayınlarda yazılım geliştirme araçlarını tanımlamak için de
kullanılır. Bilgisayar alıcıları nadiren sahip olduğu işletim sistemini öncelikli olarak dikkate
alarak bir bilgisayar alırlar. Fakat cep telefonu gibi aygıtları satın alan kişiler için bu durumun
tersi geçerli olabilir. Çünkü iPhone örneğinde olduğu gibi bu tür aygıtların sistem
yazılımlarının, son kullanıcı tarafından değiştirilmesi oldukça zordur. Ayrıca sistem yazılımı
genellikle dahili ya da önceden yüklenmiş şekilde, yararlı ve hatta gerekli bir alt yapı kodu
olarak görev yapar. 
 
Sistem yazılımının dışında, kullanıcıların dokümanlar oluşturmasına, oyun oynamasına, müzik
dinlemesine ya da İnternet'te gezinmesine olanak sağlayan yazılımlara uygulama yazılımı
denir.
 
 
 



Davut Heykeli
En güzel sanat eserlerinden biri olan Davut Heykeli nedir?

Michelangelo’nun Davut Heykeli, Michelangelo
Buonarroti tarafından 1504 tarihinde
tamamlanmıştır. (Başlangıç 1501) Geniş
çevrelerce, Michelangelo’nun (Pietà ile
birlikte) en iyi iki heykelinden biri ve Rönesans
heykel sanatının bir başyapıtı kabul
edilmektedir.
 
Eser, Hz. Davut’un Golyat’a saldırmaya karar
verdiği anı simgelemektedir. 5,17 metre
yüksekliğindeki mermer heykel Floransa’nın bir
sembolü niteliğindedir. Heykelin tamamı 8
Eylül 1504 tarihinde ortaya çıkarılmıştı.
 
Figürün omzunun üzerinde dikkat çeken
sapanın yanısıra figürde neredeyse mükemmel
‘insan oranı’ betimlenmiştir. Michelangelo’nun
Davut heykeli erkek insan form bilgisi esas
alınarak disegno sanatsal disiplini ile
temellendirilmiştir. Bu disipline göre heykel en
iyi sanat şekli olarak ortaya konmuştur çünkü
ilahi yaratılışı taklit etmektedir. Michelangelo
bu disipline olan bağlılığını şu davranış şekliyle
ortaya koymuştur: Sanki Davut onun çalıştığı
mermer bloğun zaten içindedir ve onu dışarıya
çıkarmak ister! Aynı insan ruhunun bedenin
derinliklerinde bulunduğuna olan genel inanç
gibi. Bu ayrıca contrapposto stilinin de bir
örneğidir.
 
Esasında gerçek insan oranları gözetildiğinde
herkelin oranları oldukça farklıdır. Baş ve üst-
vücut, alt-vücut oranlarına göre daha
büyüktür.
 
Kimileri bunu maniyerist stile dayandırsa da,
en kabul görmüş açıklama heykelin bir kilise
cephesine veya yüksek bir kaidenin üzerine
oturtulma amacıyla hazırlanmış olması ve bu
şekilde bir açıdan bakıldığında oranların doğru
görülecek olmasıdır.



Heykel ilk olarak Palazzo della Signoria’nın tam önündeki Piazza Signoria’ya yerleştirilmiş;
başına gelebilecek her türlü zararı engellemek için, 1873’te Floransa’daki Akademi Galerisi’ne
götürülmüştür. Burada sayısız ziyaretçisini hala etkilemekte olan eserin bir replikası 1910’da
Piazza Signoria’ya yerleştirilmiştir.
 
1991 yılında bir kişi heykele çekiçle saldırmış, durdurulmadan önce de sol ayak parmaklarına
zarar vermiştir. 
 
2003’te heykelin temizlenmesinde su kullanılmasına ilişkin bir tartışma olmuştur. Bu, heykelin
1843’ten beri ilk büyük temizliğidir.
Davut’un Kudüs’ü fethinin 3000. yılına ilişkin, heykelin bir replikası Floransa’dan Kudüs’e bir
armağan olarak gönderilmiştir. Sunulan bu armağan şehirde bir fırtına koparmış, dinsel
çatışmalar sonucunda bu çıplak figürün pornografi içerdiğine ve kabul edilmemesi gerektiğine
karar verilmiştir. En sonunda bir uzlaşma sağlanmış, Davut yerine başka bir heykelin
tamamen "giyinik" replikası armağan olarak şehre gönderilmiştir.
 
Dünya çapında eserin birebir boyutta replikaları mevcuttur. Londra’da Victoria ve Albert
Müzesi’ndeki alçıdan bir kopyasından, Avustralya’daki Surfers Paradise alıveriş merkezine
kadar…
 
Los Angeles California’daki bir malikanenin üzeri ve çevresi heykelin 23 küçültülmüş boyutta
replikası ile çevrilmiştir. Bir kopyası da ayrıca Las Vegas’taki Caesars Palace’da Appian Way
Shops’ı onurlandırmaktadır.



Nadia Comaneci
'İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedyi Taçsız Kral Pele, Backenbauer, Kaleci
Mayer, Nadia Comaneci, Brigitte Bardot, Fenerbahçeli Cemil!' Bu isimlerle
beraber ilk kez Şener Şen'in ağzından duyduğumuz Nadia Comaneci kimdir?

Nadia Elena Comaneci 12 Kasım 1961 tarihinde Romanya’nın Oneşti şehrinde dünyaya gelmiştir.
Annesi Comaneci’ye hamileyken bir Rus filmi izlemiş ve bu filmdeki Nadezhda adında bir
karakterden çok etkilenince kızının adını Nadia koymaya karar vermiştir.
 
Nadezhda ya da Nadia, ”umut” anlamına gelen bir Rus ismidir ve Romanya’da pek yaygın değildir.
Nadia Comaneci, olağandışı bir fiziksel esnekliğe sahip olduğunu ailesi daha o küçükken keşfetmiştir. 
Nadia henüz kreşteyken çok hareketli ve kıvrak olmasından ötürü kreş öğretmeni ona ”Alev”
lakabını takmıştır. Henüz 6 yaşında iken jimnastik sporuna başlayan Comaneci, çok geçmeden
adından söz ettireceğini hissettiren performansların altına imzasını atmayı başarmıştır. Bu sıra dışı
yetenek henüz 8 yaşında iken Romanya Ulusal Şampiyonası’nda 13’üncü olarak dikkatleri çekmiştir.
Ancak bu tarihten sonra daha başka bir yeteneğe dönüşen sporcu bir sonraki sene aynı
organizasyonda birinci gelerek tüm dikkateleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Bu domestik başarının
ardından çok geçmeden 10 yaşında uluslararası bir organizasyona katılan Nadia Comaneci,
Yugoslavya-Romanya arasında düzenlenen turnuvada birinci gelerek uluslararası anlamada ilk altın
madalyasına da kavuşmuş oldu. 
 
Bir sonraki yıl henüz 11 yaşında iken Macaristan, Polonya, İtalya gibi ülkelerde düzenlenen tüm
jimnastik organizasyonlarında altın madalyaya uzanınca şöhreti tüm Avrupa’ya yayılmış oldu. Ancak
kendisine esas şöhreti 1976 Montreal Yaz Olimpiyatları getirecekti; öyle ki bu organizasyonla
beraber Times Dergisine de kapak olacaktı. Ayrıca 1975 ve 1976 yıllarında dünyada yılın atleti
seçilmiştir.
 
1976’da Montreal’de düzenlenen Yaz Olimpiyatları’nda dünyada ilk kez bir kadın sporcu jimnastik
dalında 10 tam puan (yani ”perfect ten”) almıştır. Nadia Comaneci’nin aldığı bu netice, kusursuz
anlamına gelmektedir ve o zaman kadar bu puanı alan bir sporcuya rastlanılmamıştır.  Nadia,
Olimpiyat tarihinde eşi benzeri görülmeyen bir zafere imza atarken aynı zamanda da birçok kırılması
imkansız rekora da sahip olmuştur. Olimpiyatlar tarihinin en genç şampiyon olan sporcusu unvanını
kazanan Comaneci, bu alanda rakipsiz kalmıştır. Onun bu başarısını tekrarlayabilecek bir sporcunun
halen çıkmaması, 1976 yılında Comaneci’nin ne denle önemli bir netice elde ettiğini bir göstergesi
kabul edilmektedir. Nadia Comaneci’ye benzetilen İtalyan jimnastikçi Vanessa Ferrari ise tam bir
hayal kırıklığı yaratmıştır. 
 
Henüz 14 yaşında bu denli başarılara ulaşan Comaneci’yi bundan daha fazlası bekliyordu.
Lastik kız Nadia Comaneci, bir sonraki Yaz Olimpiyatları’nda da iki kez altın madalya kazanarak yine
adından söz ettirmeyi başarmıştır. Ancak bu organizasyonda kendisini zorlayan bir rakiple
karşılaşmış ve madalyalardan birini Yelena Davydova’ya kaptırmaktan kurtulamamıştır. Buna
rağmen dünya çapında tanınan en büyük jimnastikçi olarak tarihe adını altın harflerle yazdıran
Comaneci yüzyılın en büyük Atleti olarak Laureus Dünya Spor Akademisi tarafından resmi olarak
tescillenmiştir. 
 
Comaneci, 1998 yılında Flo Hymen Momorial Ödülü’ne de laik görülerek onurlandırılmıştır. Comaneci
2001 yılında Amerikan vatandaşlığını kazanarak çift pasaport taşımaya başlamıştır.



Nadıa Comanecı
 



Albino
Normal insanlarda renk pigmentleri saç, deri, göz, vücut kılları ve sakallara yerleşir. O
bölgede hangi renk moleküllerinin üretileceğini genetik olarak bilir ve buna göre davranırlar. 
 
Ataları sarışın olan bir bireyin genetik kodlarında da sarı renk pigmentlerinin varlığı
olduğundan dolayı, kendisi de sarışın olacaktır. Bu durumun aile soy ağacından kaynaklanan
istisnaları ve oranları bulunsa da sarışın olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu
söylenebilir. 
 
Gen mutasyonu, hatalı kodlama gibi sorunlardan dolayı albino hastalarında ilgili pigmentler
ya hiç molekül üretemez ya da yeteri kadar üretemez. Her iki durumda hastanın derisi, saçı,
sakalı, vücut kılları ve göz renginde sorunlar oluşmasına sebep olur.
 
Albinizm genetik metabolizma hastalıkları sınıfına girer. Bulaşıcı bir hastalık değildir.
Tamamen gen yoluyla aktarılır. İnsanlarda görüldüğü kadar hayvanlarda da görülür. Birçok
alt türü bulunmakla birlikte tedavisi olmayan hastalıklardan bir tanesidir. 
 
Günümüzde her on yedi bin insandan bir tanesinde albinonun ağır veya hafif türlerinden bir
tanesi gözlenir.
 
İnsanların boyunun, diş yapısının, çene yapısının, gözlerinin nasıl şekilleneceği ve nasıl bir
gelişim göstereceği genler yoluyla aileden aktarılır. Bu aktarım sürecine dahil olan
bilgilerden bir tanesi de vücudun renkli bölgelerinin nasıl bir renge sahip olacağıdır. Gensel
bir hata dolayısıyla bazı insanlarda renk bilgisi aktarılamaz.
 
Renklenmeyi sağlayan melanin pigmentleri ilgili bölgeye ulaştıklarında gereken renk
moleküllerini üretemez veya gerekenden çok daha az üretirler. Albino hastalığı melanin
pigmentlerinin az ya da hiç olmaması durumunda ortaya çıkan bir hastalıktır.

Rengin bir önemi olmadığını kanıtlayan Albino nedir?



Melanin pigmentlerinin eksikliğinden deri, göz, saç, sakal ve vücut kılları etkilenir. Normalde
sarışın ya da kumral olması gereken bir birey bu hastalığa sahip olduğunda ilgili tüm bölgeler
nezdinde beyaz bir görünüme kavuşur. Saçları, sakalları ve vücut kılları beyaz iken; göz rengi
pembe, derisi ise oldukça açık tonludur. Renklenmeyi sağlayan melanin pigmentleri hipofiz bezi
tarafından üretilir. Nasıl üretileceği bilgisi genler yoluyla aktarılamadığından dolayı albino
hastalarında hipofiz bezi görevini tam olarak yapamaz. Bazı hastalarda melanin üretimi yeterli
düzeyde olmadığı için hastalık ortaya çıkabilir. Bu tür albinolara kısmi albino ismi verilir. 
 
İlgili bölgelerin tümünde değil de bölgesel olarak bir kısmında beyazlamalar görülür.
Derideki bu açık tonlu yapıdan dolayı albino hastaları oldukça büyük problemler yaşar. İnsan
vücudu için gerekli vitaminlerin bir kısmının sağlandığı güneş, albino hastaları için oldukça ölümcül
sonuçlar doğurabilir. Deri oldukça açık tonlu ve ince olduğundan dolayı normalde deri tarafından
engellenmesi gereken zararlı güneş ışınları doğrudan temas eder. Albino hastalığının ortaya
çıkardığı en büyük risklerden bir tanesi cilt kanseridir. Günümüzde ağır albino hastaları bulutlu
havalarda dahi güneşten koruyucu kremler yardımıyla dışarı çıkabilmektedir.
Albinonun sebep olduğu bir diğer sorun ise göz bozukluğudur. Albinizmin alt türüne göre
değişmekle birlikte albinoların görme oranı %10 ile %20 arasında değişir. Neredeyse tüm albinolar
astigmat hastasıdır. Gözlerinde mevcut olan ışık hassasiyetinden dolayı nistagmus adı verilen göz
titremesi sorunuyla da başa çıkmaya çalışırlar. 
 
Görme seviyesinin bu kadar düşük olmasının ve merceklerle düzeltilemiyor olmasının sebebi de göz
kaslarındaki bu titremedir. Albino hastalarının göz renkleri yarı saydam ve yarı pembe bir
görünüm alır. Işığın göze vurmasıyla beraber bu görünüm kırmızı bir hal alabilir. Albino
hastalarının Dünya üzerinde her on yedi bin insandan bir tanesinde görüldüğü saptanmıştır. Bu
oran Dünya genelini kapsar. Örneğin Amerika ve Avrupa’da bu oran yirmi binde bir iken; Sahra Altı
Afrika’da beş binde birdir. Yani genetik durumla albino hastalığı arasında büyük bir bağın
olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca kadın – erkek dağılımları da incelendiğinde kadınlarda,
erkeklere oranla daha fazla görüldüğü saptanmıştır.
Ülkemizde yaklaşık olarak dört bin albino bulunur. 
 
Albinoların çeşitli sorunlarını çözmek, güneş kremi masrafları konusunda otoritelere baskı yapmak
ve haklarını savunmak amacıyla Albinizm Derneği kurulmuştur. Bu dernek ülkedeki tüm albinolara
ulaşarak bünyesine toplamaya çalışıp albino hakları için sosyal projeler geliştirir.



Kar
Rengin bir önemi olmadığını kanıtlayan Albino nedir?

Kar, beyaz, parlak, çoğunlukla altıgen şekilli, buz kristallerinden oluşan bir yağış çeşididir. Buz
kristalleri 0 °C altında su buharının Yoğunlaşması ile oluşur.
 
Çok sayıda kar kristal çeşidi olmasına rağmen hepsi altı köşelidir.
 
Kar tanelerinin kristal yapıları birbirinin tıpa tıp aynısı değildir. Mikroskopla büyütülen kar
taneleri üzerinde yapılan araştırmalarda, kristal yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine
rastlanmamıştır.
 
Kar kristalleri üzerinde ilk araştırmaları yapan Amerikalı Wilson Bentley, gördüğü muhteşem
sanat karşısında adeta büyülenmiş ve elli yıl boyunca sürekli kar kristali fotoğrafı çekmiştir.
 
Bilim adamlarının sürdürdüğü çalışmalar neticesinde şimdiye kadar kar tanecikleri arasında aynı
büyüklükte, aynı şekilde ve aynı sayıda su molekülü ihtiva eden iki kristal bile bulunamamıştır.
 
İstatistik olarak mümkün olmasına rağmen, yere inerken kristalin maruz kaldığı sıcaklık ve nem
çok fazla değişkenlik gösterdiği için aynı şekilde iki kristal oldukça ender oluşur.
 
Aynı koşullarda oluşan kar kristallerinin birbirlerine benzer olmaları, oluşum ortamları birbirine ne
kadar çok benzerse, o kadar olasıdır. Birbirinin aynısı iki kar kristali 1988 yılında Amerika Birleşik
Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde tespit edilmiştir.



Çapları 2–4 mm, ağırlıkları ise yaklaşık 0,005 gram olan kar tanecikleri havanın gösterdiği direnç
sebebiyle süzülerek (limit hızla) yere inerler. Bu inme sırasında tanecikler birbirlerini ittiklerinden
yapışmazlar. Özelliklerini koruyarak yere inerler. Bunlar güneş ışığını tamamen yansıttıkları için
beyaz olarak görülürler. Kar yağışı genellikle hava sıcaklığı -4 °C ilâ -20 °C arasındayken olur. Bu
yağış, sıcaklık sıfırın altında birkaç derece olduğunda ağır, nemli, ebatları bir santimetreye ulaşan
parçalar halinde gerçekleşir. 
 
“Lapa lapa kar yağması” tabiri bu durum için kullanılır. Atmosfer ile toprağın sıcaklıkları eşit
olursa yüzeye ulaşan kar hemen erimez. Toprak sıcaklığı atmosfer sıcaklığının üzerinde ise, yere
düşen kar kısa sürede erir.
 
Dünya üzerinde bir bölgede, kar yağışı olma ihtimali, o bölgenin ekvatordan uzaklık ve deniz
seviyesinden yüksekliği ile doğru orantılıdır. Buna rağmen ılıman bölgelerin kara iklimi görülen
kısımlarında, ekvatordan uzaklık ve denizden yükseklik şartları yeterli durumda olmasa bile, kar
yağışı görülür. Yapılan araştırmalarda bütün yağışların altı veya sekizde birinin kar olarak
gerçekleştiği anlaşılmıştır.
 
Karın, tarım toprağını koruması ve nemli tutmasında önemi büyüktür. Kar, yeryüzü ve yeraltı su
rezervlerinin ana kaynağıdır.
Kar, -8 °C’de, bitkilerin üzerinde ince bir hava tabakası bırakarak, bu bölgeyi 0 °C olacak şekilde
örter. 
 
Kış boyunca toprak ve bitkileri donmaktan koruyan kar, ilkbaharda sıcaklığın artmasıyla eriyerek
nehirlere ulaşır. Ayrıca kışın yağan ve dörtte üçü üst kısımlarda kalan kar, yaz kuraklığına karşı da
toprağı ve bitkileri korumuş olur.



Karda bulunan amonyak, kar erimesiyle birlikte
toprakta kalır. Bu amonyak, azot bakterileri
tarafından kalsiyum nitrat gibi azot tuzlarına
çevrilerek bitkilerin azot ihtiyacını karşıla
Genellikle çapları 2-4 mm, ağırlıkları ise yaklaşık
0,005 gram'dır.
 
Kar tanesi, oluşmaya başladığı zamanki sıcaklığa ve
neme göre şekil alır. Nadiren yaklaşık -2 °C
derecede kar taneleri simetrik üçgen şeklinde
oluşur. Kar tanelerinin çoğu çıplak gözle düzensiz
görünür, ama resimlerde şekillerin çekiciliği
nedeniyle mükemmele yakın görülebilir.
 
İnce ve düz şekilli kristaller hava 0 °C ila -3 °C
arasında oluşur. -3 °C ila -8 °C arasında kristaller
iğne, içi boş sütunlar veya prizmalar (uzun ince
kalem şekli) şeklinde oluşur. -8 °C. ila -22 °C
arasında tabak şekline döner ve bazen dallı ve
dendritik özellikler taşır. 
 
Sıvı ile buz arasındaki buhar basıncının maksimum
farkı yaklaşık -15 °C derecede görülür ve bu ısıda
kristaller sıvı damlacıklarını tüketerek hızla
büyürler. -22 °C derece altında kristaller sütun
şekline girer ancak çok daha karmaşık büyüme
modellerine de sahiptir.
 
Eğer bir kristal yaklaşık −5 °C derecede sütun
şeklinde bir büyüme eğiliminde ise, bu sütunlar
daha sıcak bir havaya rastladığında sütunun
sonunda bir tabak-plaka veya dendritik şekiller
oluşur, ve bu kristallere "şapkalı sütun" denir.
 
Dünyada kutup bölgeleri ve ılıman iklimin iç
kısımları kar yağışının yoğun olduğu bölgelerdir.
Kar yağış sınırı, kuzey yarımkürede 30° enlemini,
Güney yarımkürede 25-30° enlemleri aralığını takip
eder. Dağlık alanlarda yükselti nedeniyle kar yağışı
artar.



Lapa lapa: Durgun havada, çok soğuk olmayan
ortamda birleşen kar tanelerinin çapı 1 cm'ye
yaklaşır. İri taneler halinde gerçekleşen yağışa
kuşbaşı kar veya lapa lapa adı verilir.

Sulusepken: Atmosferin üst kısımlarında fazla
soğuk olmayan havada oluşan kar taneleri, yere
yakın alanlarda artan sıcaklıktan dolayı erirler.
erime ile yağmur veya karla karışık yağmur
oluşur. Bu yağışa sulu kar veya sulu sepken adı
da verilir.

Graupel (Bulgur): Normal kar tanelerinden daha
küçük, yuvarlak, sert taneciklerdir. Çevresi ince
bir buz tabakası ile kaplı olan taneler yere hızlı
düşer ve zıplar.

Kuru kar: Aşırı soğuk ve nem oranının düşük
olduğu havalarda, çapı 1 mm'den küçük kar
kristalleri oluşur. Yerde ince bir kar tabakası
oluşturan kar hemen erimediğinden çevreyi
ıslatmaz.

Tipi: Kar yağışının, 56 km/s'tan hızlı rüzgarlarla
birlikte oluştuğu durumdur.

Kar yağış sınırının en yüksek olduğu alan
subtropikal çöl alanlarıdır.
Kar tanelerinin şekli ve niteliğine göre değişik
isimlendirmeler yapılır:
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