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Neuralink

Neuralink Corporation, Elon Musk ve sekiz nörolog tarafından, implante edilebilir beyin-
makine arayüzleri geliştirmek amacıyla 2016'da San Francisco'da kurulmuş Amerikan
nöroteknoloji şirketi.

Ticari marka "Neuralink", Ocak 2017'de önceki sahiplerinden satın alındı. Şirket
kurulduğundan bu yana, çeşitli üniversitelerden birçok ünlü nörobilimci işe alındı.

Nisan 2017'de, Wait But Why adlı bir blog, şirketin kısa sürede ciddi beyin hastalıklarını
tedavi etmek için cihaz geliştirmeyi hedeflediğini ve nihayetinde yaşanan insani gelişmenin,
bazen transhümanizm olarak adlandırıldığını bildirdi.

Musk, bu fikirle kısmen, Iain M. Banks'ın 13 romanından oluşan The Culture'ın kurgusal
evreninin bir parçası olan "sinirsel bağcık" adlı bir bilim kurgu konseptiyle ilgilendiğini
söyledi.

Musk, nöral bağı, zorunlu olarak geniş cerrahi yerleştirme anlamına gelmeyecek, ancak
ideal olarak bir damar veya arter yoluyla bir implant yerleştirecek olan "korteksin üstündeki
dijital katman" olarak tanımladı.

Musk, uzun vadeli hedefin, Musk'un kontrol edilmezse insanlık için varoluşsal bir tehdit
olarak algıladığı "yapay zeka ile simbiyoz"a ulaşmak olduğunu açıkladı.

Elon Musk'ın çılgın projesi Neuralink nedir?



Günümüzde bazı nöroprostetikler beyin sinyallerini yorumlayabilir ve engelli kişilerin
protez kollarını ve bacaklarını kontrol etmelerine izin verebilir. 

Musk, bu teknolojiyi, harekete geçirmek yerine, geniş bant hızında diğer harici yazılım ve
aygıt türleriyle etkileşime girebilen implantlarla ilişkilendirmeyi amaçlamaktadır.

2018 itibarıyla, şirket "kamuya açık olduğundan beri çalışmaları hakkında oldukça gizli
kalmasına" rağmen, kamuoyu kayıtları San Francisco'da bir hayvan test tesisi kurmaya
çalıştığını gösterdi, daha sonra Kaliforniya, Davis Üniversitesi'nde araştırma yapmaya
başladı.

2018 itibarıyla, Neuralink, San Francisco'nun Mission Bölgesi'nde, Musk'un ortak bir
şirketi olan OpenAI ile bir ofis binası paylaşıyor.



Amerika’nın Memphis kentinde 1937 yılında
dünyaya gelen Morgan Freeman, öğretmen bir
anne ile berber bir babanın, dört çocuğundan
biridir. Henüz daha çocukken, babaannesinin
yanına gönderildi. Çocukluğu boyunca, sık sık
şehir değiştiren bir aileye sahipti.

İlk kez, 9 yaşında sahnede gösteri yaptı, bu
gösteride başrol oynadı.Broad Street lisesine
giderken, 12 yaşında girdiği bir drama
oyununda, eyalet çapında bir ödül kazandı. Bu
ödül, onun Tennessee’de yerel bir radyo
programına konuk olarak katılmasını sağladı.

Liseden mezun olduğu sırada, aldığı burslu
drama eğitimini, Amerika Birleşik Devletleri
Hava Kuvvetlerinde çalışabilmek adına geri
çevirmek zorunda kaldı. 20’li yaşlarında Los
Angeles’a taşındı. Los Angeles’da bir Halk
Üniversitesinde yazman görevi ile iş hayatına
atıldı.

Bu yıllarda babasını sirozdan kaybetti.27
yaşına geldiğinde, New York’da düzenlenen
dünya genelini kapsayan dans festivalinde,
dansçı olarak yer aldı. Aynı yıl, San
Francisco’da Opera Ring isimli müzik grubuna
üye oldu.

30 yaşında ilk defa evlilik yaptı. Jeanette Adair
Bradshaw ile 42 yaşına kadar evli kaldı. Beş yıl
aradan sonra, 47 yaşında ikinci evliliğini
gerçekleştirdi. 

Bu evlilik, 26 yıl sürdü ve 2008 yılında, avukat
Bill Luckett’in ikilinin boşanmak istediğini
basına duyurmasının üzerinden iki yıl geçmişti
ki, ikilinin evlilikleri son buldu. Bu evliliğin
meyvesi olarak, dört çocuğa sahip olan
Freeman, ayrıca ilk eşinin önceden olan bir
kızını evlatlık edinmişti.Freeman’ın şuan sahibi
olup, yöneticiliğini yaptığı Madidi adında şık
bir restoranı vardır. Ayrıca, “Ground Zero”
isimli blues kulübünün de sahibidir.

Morgan Freeman
Hollywood'un efsanevi oyuncularından Morgan Freeman kimdir?

İlk defa 34 yaşında yer aldığı “Who Says I
Can’y Ride a Rainbow?” isimli yapım, ünlü
oyuncunun güçlü ilk filmi olma özelliğindedir.
43 yaşında yer aldığı, “Brubaker” filminde,
Nicolas Cage, Robert Redford, Yaphet Kotto,
Jane Alexander gibi isimlerle beraber kamera
karşısına geçti.

Bir cezaevindeki olumsuzluları konu edinen
filmde, Walter karakterini canlandırmıştır.52
yaşında, “Driving Miss Daisy” isimli yapımda,
Bayan Daisy’nin Şoförü, Hoke karakterini
canlandırmıştır. Filmde Jessica Tandy ile
beraber başrolü paylaşmıştır. 90 yılında
ülkemizde de gösterime girmiştir.54 yaşına
geldiğinde, “Robin Hood: Hırsızlar Prensi”
isimli Kevin Costner’in başrolünü üstlendiği
yapımda, Azeem karakterini canlandırdı.



Film Amerika ile aynı yıl ülkemizde gösterime girdi.57 yaşında, “The
Shawshank Redemption” (Esaretin Bedeli) isimli yapımda, Tim
Robbins ile beraber başrolde yer aldı. Film, IMDb isimli sitede, gelmiş
geçmiş en iyi film ilan edildi. 

28 milyon dolar hasılata sahip olmasının yanında tüm dünyanın en
beğendiği yapımlar arasında yer aldı. Film, Morgan Freeman’ın tüm
dünyada tanınan bir oyuncu olmasını sağladı.

68 yaşında, “Batman Begins” (Batman Başlıyor) isimli yapımda,
Lucius Fox karakterini canlandırdı. 372 milyon dolarlık gişe başarısı
ile takdir edildi.En son 77 yaşında, “Lucy” isimli filmde, Profesör
Norman karakterini canlandırdı.

Filmde, Lucy’nin dehası ile tanışıp, ona temas eden, yıldız profesörü
oynadı. Fransız yapımı film, 434 milyon dolar hasılat elde etti. 

Üç farklı dilde, hemen hemen tüm dünya ülkelerinde gösterime girdi.
79 yaşında Sihirbazlar Çetesi 2 filminde rol aldı. 82 yaşında yani
2019 yılında son rol aldığı film ise Kod Adı: Angel'dır.



Kibrit

Kibrit, ağaç dallarından yontularak kürdana benzetilen ve başına sıvı yapışkan bir madde
sürüldükten sonra, üzerine fosfor içeren bir katı karışım konularak oluşturulan yanıcı
madde. 

Genellikle bir kibrit kutusu 40 çöp ve bir kibritin tutuşturulması için gereken sağ ve sol
yüzeylerinde şerit halinde birer bölge barındırır. Bir kibriti tutuşturmak için kibrit, kibrit
kutusunda yer alan bu bölgeye sürtülür. 

Sürtünme yoluyla oluşan ısınma ve yanma reaksiyonu kibrit çöpünün uç kısmının alev
almasını sağlar. Kibrit, 1809'da İngiliz bilimadamları tarafından icat edildi. Bu küçücük âlet,
sadece uçlarından biri, içinde potasyum klorat bulunan bir karışıma batırılmış küçük bir
kükürtlü tahta parçasından ibaretti. Tutuşturmak için yoğun sülfürik aside daldırmak
gerekiyordu. Bu da tehlikeli ve oyalayıcı bir işti.

Kullanılışı daha basit olan ilk kibrit 1831 yılında, Dole'de, on dokuz yaşındaki genç bir
Fransız öğrenci olan Charles Sauria tarafından geliştirildi. Sauria bu karışıma, en basit
sürtünmeyle alev alıveren beyaz fosfor katmayı akıl etti.

Yanınca kokusuyla kimilerini büyüleyen Kibrit nedir?



Daha sonra, İsveç'te, çakma yerine sürülen bir başka karışıma kırmızı fosfor katıldı ve kibritin
ucunda sadece potasyum klorat kaldı, böylece İsveç kibriti bulunmuş oldu. Beyaz fosforun
tersine, kırmızı fosfor zehirli değildir.

Türkiye, 1929'a kadar kibriti Avrupa'dan ithal ederdi. İlk fabrika 1932 yılında İstanbul'un
Büyükdere semtinde kuruldu. Yirmi yıl devlet tekelinde tutulan kibrit yapımı işi 1952'de
serbest bırakıldı ve bu tarihten sonra özel fabrikalar da kuruldu.

Kibrit ucu, kükürt (S) ve oksitleyici olarak potasyum klorattan (KClO3) oluşur. Potasyum
klorat kükürtün yanmasını sağlayan oksijeni veren maddedir. Ayrıca sürtünmeyi artırıcı çok
ince cam tozu ve bu karışımı bir arada tutacak bağlayıcı olarak tutkal veya nişasta kullanılır.

Kibrit çöpü; ağaçtan elde edilen ahşap materyalin kibrit çöpü boyutlarına getirilip yanmayı
kolaylaştırmak için parafin emdirilmesi ile hazırlanır. Hazırlanan bu çöplere kükürt ve
potasyum klorat karışımı tutkal yardımıyla tutturulur.

Kibrit ucunun sürtüldüğü kibrit kutusunun yan yüzeyleri kırmızı fosfor (P), cam tozu ve
bağlayıcıdan oluşmaktadır. Asıl anlamı kükürt olan kibrit kelimesi Arapçadan Türkçeye
geçmiştir. Türkiye Türkçesindeki eş anlamlıları alışkan, çalma ve kükürt kelimeleridir.

Türk lehçelerinde kibrit, alışqan (Azerbaycan); siriñke, kükirt (Kazak); şireñke, kükürt
(Kırgız); gugurt (Özbek); şırpı, kükirt (Tatar); kükürt, otluçöp (Türkmen); serengge, gugut
(Uygur) sözcükleri kibrit anlamında kullanılmaktadır. 

Anadolu ağızlarında kibrit anlamında kullanılan sözcükler ise şunlardır: akuşgan, alışgan /
alışkan, ataşlık / ateşlik, avza / aze / ecza / erza / eza / irza, başot, bıçka / bışka / pışka /
sıpışka, cırıt, çakmaksız, çalacak, çaldut, çalgı, çalma, çırpıl, çıtır, çıtlak, çirpit / kirpit, çitçit,
fingo, fuka, ispirle / ispirto, kırt kırt, kükürt, neft, sermek / sernik / şernik, sürgüç, sürtme /
sürsür / sürtüke, şama, şihata, yakar / yanar / yanarca, zırnık, zilve.





Hayvanat Bahçesi

Hayvanat Bahçesi yabani ve evcil hayvanların teşhiri için düzenlenmiş park tipinde yer.
Dünyanın birçok yerinde hayvanat bahçeleri, eğlence ve dinlenme yerleridir.Hayvanat
bahçelerinde hayvanlara uygun iklim ve tabiat şartları, gece karanlıkları mevcuttur.

Çok modern olanlarında laboratuvar, özel hayvan hastaneleri, ölen hayvanlar için müzeler
kurulmuştur. İlk başlarda hayvanat bahçelerinde o bölgede rastlanmayan hayvanlar teşhir
edilirken, tabiattan kopmuş, şehirde yaşayan çocuklar için alışılmış evcil hayvanlar da teşhir
edilmeye başlanmıştır. Birçok hayvanat bahçelerinde çocukların oynayabileceği ve
besleyebileceği, küçük ehli hayvanların bulunduğu çocuk kısımları da vardır.

Dünyanın her yerinde hayvanat bahçelerinin sayısı gittikçe artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde
bazı ormanlık sahalar milli parklar haline getirilerek hayvanların buralarda serbest olarak
yaşamaları sağlanmıştır.Hayvanat bahçelerinin tarihi çok eskidir.

M.Ö. 12. yüzyılda Çin İmparatorluğunda Chou Sülalesinin ilk kralı Wen, sarayının yanında,
imparatorluğunun farklı yerlerinden getirttiği hayvanların konulduğu bir bahçe yaptırmıştı.
Eski Mısır’da, yabani hayvanların bulunduğu bahçeler tapınakların yakınında bulunurdu.

Eski Yunanlılar ilk başlarda kuşları, daha sonra da memelileri toplayıp kolleksiyonlar meydana
getirmişlerdir. Filozof Aristo’nun böyle bir kolleksiyona sahib olduğu ve bunların
koruyuculuğunu da İskender’in askerlerinin yaptığı ünlüdür. Romalıların da böyle
kolleksiyonları vardı. Bu koleksiyonlarda hayvan sayısı çok fazla idi. Bunların arasında
yüzlerce arslan, kaplan ve leopar da bulunuyordu. Bunların çoğu arenalardaki gösterilerde
kullanılırdı.

797 senesinde İslam halifesi Harun Reşid, Kral Şarlman’a bir fil ve birçok maymundan
meydana gelen hediye hayvanlar yollamıştı.

Hayvanları hapsedildikleri dört duvarın arkasından gidip gördüğümüz
Hayvanat Bahçesi nedir?





On üçüncü yüzyılda yaşamış olan Ünlü seyyah Marko
Polo, Kubilay Hanın sarayında, birinde arslanlar,
kaplanlar, leoparlar, su aygırları ve yaban eşekleri,
diğerinde de gergedanlar ve fillerin bulunduğu iki
hayvanat bahçesi gördüğünü yazar.

Avrupa’nın birçok şehrinde hayvanat bahçesine rastlanır.
Fransa’da Vincennes, Bois de Boulogne ve Paris
şehirlerinde olmak üzere başlıca üç hayvanat bahçesi
vardır. İsviçre’de de üç hayvanat bahçesi bulunur. Bunlar
Basle, Berne ve Zürich’dedir. 

Almanya’da iki cihan harbi arasında 20 hayvanat bahçesi
mevcuttu. Bunların en büyükleri Berlin, Frankfurt, Main,
Münih, Leipzig, Dersden ve Köln şehirlerindeydi. Bunların
çoğu savaş esnasında bombalandı. Savaş sonrası hemen
hemen hepsi yeniden düzenlendi, geliştirildi.

Viyana- Schönburnn’daki hayvanat bahçesi Avrupa’nın ilk
hayvanat bahçesidir. Budapeşte hayvanat bahçesi
özellikle Avrupa kuşlarından meydana gelen kolleksiyonu
ile Ünlüdur. İngiltere’de en büyük hayvanat bahçesi olan
Regent’s Park, Londra’dadır.

İrlanda’nın başkenti Dublin’deki hayvanat bahçesi
arslanları ile ünlüdür. Amsterdam ve Rötterdam’da da
hayvanat bahçeleri mevcut olup, ikincisi daha büyüktür.
Stockholm’deki hayvanat bahçesi sadece Kuzey Avrupa
hayvanlarını teşhir eder.

Rusya’da 25 hayvanat bahçesi vardır. En büyüğü
Moskova’da bulunanıdır. Roma, Lizbon, Barselona ve
Madrid şehirlerinde de büyük hayvanat bahçeleri vardır.
Meksika, Kanada ve ABD’deki hayvanat bahçelerinin
hemen hemen hepsi büyüktür. 

Kanada’da Quebec’de, Quebec Zooloji Cemiyeti,
Kanada’da yaşayan mahalli hayvanlardan müteşekkil bir
koleksiyona sahiptir. Toronto’da birçok yabancı hayvan
bulunmaktadır. Yıllık Toronto Sergisinin “çocuk kısmı”
hayli ilgi çekicidir.





Meksika’da Aztek toplumunun, İspanyol mezaliminden
evvel birçok hayvan koleksiyonu vardı. Bunlardan
Chapultepec’teki hayvanat bahçesi hala
ayaktadır.Amerika Birleşik Devletlerinde hemen hemen
bütün büyük şehirlerde hayvanat bahçesi bulunmaktadır.

Burada ilk hayvanat bahçesi, Philadelphia’da 1859’da
kurulmuş ve 1874’de teşhire açılmıştır. Bunu Cincinatti
takib etti. ABD’deki en büyük hayvanat bahçeleri Bronx
(Newyork), St. Louis, Tedroit, San Drego ve iki tane olmak
üzere Chicage şehirlerindedir. 

Bunların bazılarında giriş ücreti yoktur.Şili’de büyük bir
hayvanat bahçesi ve Brezilya Balem’de küçük fakat şirin
bir zooloji-botanik bahçesi vardır.Bu bahçede daha çok
Amazon hayvanları bulunur.Bombay ve Karaçi-Pakistan
şehirlerinde de mükemmel hayvanat bahçeleri
bulunmaktadır.

Bölge prenslerinden birçoğunun da özel koleksiyonlarına
rastlanır. Endonezya ve Malezya’da ikişer tane olmak
üzere ilginç koleksiyonlara sahip hayvanat bahçeleri
vardır. 

Asya’daki hayvanat bahçelerinin çoğu İkinci Dünya Savaşı
esnasında yıkılmış fakat savaştan sonra tamir edilip, çoğu
eskisinden daha güzel hale sokulmuştu. Japonya’da üç
düzine zoolojik koleksiyon mevcut olup, şahsi olanlarına
da rastlanır. Bunların en büyükleri Tokyo, Nagoya, Kobe,
Osaka ve Kyoto hayvanat bahçeleridir.İkinci Dünya
Savaşından sonra Kongo’da Kinşasa, Kisangani,
Lubumbaşi şehirlerinde de hayvanat bahçeleri
kurulmuştur.

Ülkemizde ilk hayvanat bahçesi, Sultan İkinci Abdülhamid
Han tarafından Yıldız Sarayının bahçesinde kuruldu. 

İstanbul’da Gülhaneparkı, Ankara’da Atatürk Orman
Çiftliği, İzmir’de Kültür Parkı modern hayvanat
bahçelerine sahiptir. Hayvanların bulundukları yerlerde
ziyaretçilere bilgi vermek için her hayvanın özelliğini
açıklayan tabelalar bulunmaktadır.



Veli Yılmaz, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu üyesi, Halkın Kurtuluşu gazetesi yazı işleri müdürü,
gazeteci.Veli Yılmaz dünyada en uzun süreli hapis cezasına çarptırılan gazeteci unvanına
sahiptir.

Veli Yılmaz 1953 yılında Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğdu. Eğitimini aynı ilçede
tamamlayan Yılmaz, lise öğrencisiyken yazdığı bir komposizyondan dolayı "sosyalist fikirleri
savunduğu" gerekçesiyle, bir hafta süreyle okuldan uzaklaştırıldı. 

1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'ni kazandı. Fakat üniversite yaşamı
kısa sürdü. Türkiye'de 68 Kuşağı'nın içinde yer alan Yılmaz, birinci sınıftayken siyasi faaliyetleri
nedeniyle tutuklandı ve 2,5 yıl askeri cezaevinde kaldı. Ardından geçen sürede Türkiye Halk
Kurtuluş Ordusu'nun (THKO) kuruluşunda yer aldı. Şubat 1976'da Halkın Kurtuluşu gazetesinde
çalışmaya başladı. 

Mayıs 1977'de THKO'nun fikirsel olarak bölünme yaşadığı dönemde Gökalp Eren, Mehmet Asal,
Ercan Öztürk, Semih Orcan gibi THKO mensuplarıyla birlikte hareket etti. 12 Eylül Darbesi
sonrası Kasım 1980'de tutuklandı ve Türkiye Devrimci Komünist Partisi üyeliği ve "Halkın
Kurtuluşu Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü" sıfatıyla yargılandı.

Dönemin mahkemelerince Türk Ceza Kanunu'nun 142. maddesini 75 kez ihlalden 588 yıl 9 ay,
159. maddesini 141 kez ihlalden 147 yıl, 311 ve 312. maddelerini 25 kez ihlalden 12 yıl 9 ay
olmak üzere hükmedildiği toplam 748 yıl 6 ay cezası Askerî Yargıtay 1. Dairesi'nce onaylanarak
kesinleşti.

Nisan 1991'de tahliye oldu. Cezaevindeyken de sürekli yazarı olduğu Özgürlük Dünyası, Gerçek
ve Evrensel Kültür dergilerine katkıları devam etti. Bu dönemde Evrensel Basım Yayın'da çalıştı.
Yılmaz Evrensel gazetesinin kuruluşunda da yer almıştır. 

Veli Yılmaz, 10,5 yıl hapiste yattıktan sonra 1991 yılında cezaevinden çıktı. Hapisten çıktıktan
748 gün sonra yani 27 Mart 1993'te Beşiktaş vapur iskelesinde kalp krizi geçirerek hayata
gözlerini yumdu. Eray Yılmaz'ın kaleme aldığı Veli Yılmaz (1950-1993) Devrimci Gazeteci isimli
kitap, İletişim Yayınları'ndan çıkmış olup Veli Yılmaz'ın hayatını konu almaktadır.

Veli Yılmaz
Yazdıklarından dolayı en uzun hapis cezasına çarptırılan Veli Yılmaz kimdir?



Zlatan İbrahimovic, 3 Ekim 1981 yılında,
İsveç’in Malmö kentinde dünyaya gözlerini
açmıştır. Bosna Hersek kökenli İsveçli
futbolcudur. Santrafor pozisyonunda görev
almakta olup, Serie A takımlarından AC
Milan'da forma giymektedir. 

Profesyonel futbolcu olan Zlatan, çok uzun
bir süre Avrupa’nın önde gelen futbol
kulüplerinde forma giymiştir. 1,95 boyunda
olan Zlatan, Çok uzun bir zamandır İsveç
milli futbol takımının kaptanlığını yaptıktan
sonra milli futbol takımı kariyerini
sonlandırmıştır.

Futbola ülkesi takımlarından Malmö alt
yapısında başlayan Zlatan, ilk profesyonel
sözleşmesini de yine Malmö ile 1999 yılında
imzalamıştır. Malmö ile profesyonel
kariyerine start veren Zlatan, 2 sezon
boyunca bu takımda forma giymiştir.

Bu iki yılda çıkmış olduğu 40 maçın 16’sında
ağları sarsmayı başarmıştır. 2000 yılında
Beşiktaş kulübüne önerilse de iki taraf
anlaşamamış ve kulübü Malmö’de kalmıştır.
Bir yıl daha Malmö’de futbol oynadıktan
sonra 2001 yılında İsveç kulübünden
ayrılmıştır.

2001 yılında Hollanda Eredivisie Ligi
takımlarından AFC Ajax ile sözleşme
imzalayan Zlatan İbrahimovic, burada
oldukça başarılı sezonlar geçirmiştir.

Ajax kulübünde bambaşka bir kimliğe
dönüşen Zlatan, üç sezon boyunca Ajax’ta
forma giyerek milli takım kariyerini de
başarılı bir şekilde sürdürmüştür. UEFA Euro
2004’te çok başarılı bir turnuva geçirmiştir.

Zlatan İbrahimovic
Korona döneminde bile kendinden söz ettirmeyi başaran 

Zlatan İbrahimovic kimdir?



Bu başarısı sonucunda İtalya Serie A takımlarından Torino temsilcisi Juventus ile sözleşme
imzalayarak kariyerinde yeni bir döneme girmiştir.

Büyük futbol kulüplerinden biri olan Juventus’ta şampiyonluklar yaşadığı iki başarılı yılın
ardından 2006 yılında patlak veren şike skandalı ardından bir alt lig olan Serie B’ye
düşürülmüş olan Juventus’tan ayrılarak kulübün ezeli rakiplerinden Inter Milan’a transfer
olmuştur.

2006 yılında Milano temsilcisine transfer olan Zlatan İbrahimovic önceki kulübü Juventus’ta
geçirmiş olduğu iki yılda 70 lig maçında 23 kez ağları sarsma başarısı göstermiştir. Inter’de
geçirdiği üç sezonda çıkmış olduğu 88 maçta 57 kez gol sevinci yaşamıştır.

2009 yılında rekor bir ücretle (69,50 Milyon Euro) İspanya ligi takımlarından Barcelona’ya
transfer olmuştur. Barcelona’da aradığını bulamayan İsveçli yıldız yalnızca 1 sezon forma
giydiği süre içinde 29 maçta 16 kez ağları sarsabilmiştir.

2010 yılında Pep Guardiola ile ters düşen Zlatan, İtalyan ekibi AC Milan’a kiralık olarak
gönderilmiştir. AC Milan’da eski günlerine geri döndüğünü ortaya koyan bir performans
sergileyen Zlatan İbrahimovic çıktığı 29 maçta 14 gol atma başarısı göstermiştir. Bir sonraki
sezon bonservisi alınan Zlatan, bu sezonda çıktığı 32 maçta 28 gol atma başarısı göstermiştir.
2012 yılında Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint Germain’e transfer olmuştur.

Başkent ekibinde çıktığı 51 maçın 50’sinde gol atma şansı yakalayarak kitleleri peşinde
sürüklemiştir. Paris’te geçirmiş olduğu başarılı sezonun ardından kariyerini İngiltere Premier
League takımlarından Manchester United’e transfer olmuştur. Manchester ekibinde çıktığı 46
maçın 28’inde gol atma başarısı göstermiştir ancak yaşadığı sakatlıklar performansını oldukça
etkilemiştir.



Manchester takımından Amerika
MLS ekiplerinden Los Angeles
Galaxy takımına transfer olan
Zlatan İbrahimovic kariyerinin
son dönemini yaşadığı bu
takımda oldukça etkili bir
performans sergilemektedir. 

Zlatan İbrahimovic İsveç Milli
Futbol Takımı ile çıkmış olduğu
116 maçın 62’sinde gol sevinci
yaşamıştır.Futbol kariyeri
boyunca güçlü fiziği ile hep sıra
dışı gollerin adamı olan Zlatan
İbrhimovic kibirli tavırları ile de
bilinmektedir.



Erzurum Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir serhat şehridir. Plakası 25 olan
Erzurum ili sınırları içerisinde 2007 nüfus sayımına göre 784.941 kişi yaşamaktadır. Erzurum
insanına dadaş denmektedir. 

Erzurum Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan il, Erzincan, Gümüşhane, Muş, Bingöl, Ağrı ve Kars
ile komşudur. Erzurum “Azzi”, “Erzen” (Darı), “Arze” ve bilhassa Müslüman Arapların
“Erzenu’r Rum” (Erzen-i Rum) ismiyle anılan aynı bölgedeki eski ve tarihi bir şehirden gelir. 

Türkler Erzurum ismini vermişlerdir. Tarihin ilk dönemlerinden beri bir yerleşim yeri olan
Erzurum günümüzde de Türkiye'nin 14. ve Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük kentidir. İl
nüfusu 723.398 olup, büyükşehir nüfusu 551.559 kişidir. Tarihi yapısı ve tarihi eserler
bakımından bölgede çok önemli rol üstlenmektedir. Erzurum'un M.Ö. 4900 yıllarında kurulduğu
tahmin edilmektedir.

Erzurum'u da içine alan bölge tarih boyunca Urartu'lar, Kimmerler, İskitler, Medler, Persler,
Partlar, Romalı'lar, Sasaniler, Araplar, Selçuklular, Bizanslılar, Moğollar, İlhanlılar ve Safaviler
gibi çok çeşitli kavim ve milletler tarafından idare edilmiştir. 1514 yılında şehir ve çevresini
fetheden Osmanlılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılına kadar bu topraklarda
hüküm sürmüşlerdir.Milli mücadele, milli birlik ve bağımsızlık hareketinin temelinin atıldığı
Kongre 23 Temmuz 1919 da Erzurum'da toplamıştır.

Erzurum
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ili olan Erzurum nedir?



Erzurum'un bilinen ilk adı Doğu Roma (Bizans) İmparatoru II. Theodosius'a (408-450) izafe
edilen Theodosiopolis'ti ve şimdiki Erzurum'un yerinde kurulmuştu. 

4. yüzyıl sonuna doğru Roma İmparatorluğu sınırları içine alınmış ve 415 tarihinde
Theodosios'un emriyle Şark Orduları Kumandanı Anatolius tarafından kurulmuştur. Urfalı
Mateos'a göre bu şehir Garin mıntıkasında, Fırat'ın kaynağına yakın bir yerde (Belazuri)
bulunuyordu. 

Bölgeye hakim olan Ermenyakos'un ölümü üzerine, yerine geçen Kali adlı karısı tarafından
kurulduğu için Araplarda Kalikala (Kali'nin ihsanı) adını vermişlerdir. Belazuri Kalikala'yı
dördüncü Ermeniyye şehirleri arasında sayar ve Ermeniyye şehirlerinden biri olarak kabul
eder.

10. yüzyıl İslam coğrafyacıları Kalikala şehri hakkında bize malumat vererek, doğuda ev
eşyasının en önemlisi sayılan Kali'nin (halının) burada yapıldığını ve adını bu şehirden almış
olduğunu kaydetmektedirler.

Hudud Alalam'ın yazarı bu şehrin müstahkem bir kalesi bulunduğunu ve her taraftan gelen
gazilerin burayı nöbet tutarak koruduklarını ve şehirde tüccarların çok olduğunu
bildirmektedir. 

Erzurum ve çevresi özellikle son Kalkolitik ve Eski Tunç Çağı'ndan itibaren yoğun iskana ve
siyasi olaylara tanık olmuştur. Bunun sebebi en eski çağlardan beri önemli ticari ve askeri
yolların kavşak noktasında yer almaşı, zengin akarsu ağım bünyesinde bulundurması ve doğal
savunma zeminine sahip olmasıdır.

Çevredeki sert iklim şartlarına rağmen dağ silsileleri ve akarsu boylarındaki verimli ovalar
tarıma ve bilhassa hayvancılığa uygun bir ortam oluşturmuştur. Karaz, Pulur ve Güzelova
kazılarının tanıklığında, yaklaşık altı bin yıldan beri çevredeki yaşama biçiminin devam ettiği
söylenebilir. Bölgede M.Ö. 4. binden itibaren çok kuvvetli bir kültür birliğinin olduğu da ortaya
çıkmıştır.



Erzurum'un bir bölümü Karadeniz
Bölgesi'ndedir, diğer bir bölümü ise Doğu
Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır.
Anadolu'da deniz seviyesinden 1959 metre
yükseklikteki tek büyük yerleşim yeri olan
Erzurum yüksek bir yaylanın güney batı
bölümünde yer alır. 

Yerleşme alanı yer yer 2000 metreye kadar
yükselen bir ova üzerinde bulunur. Bölge
kuzeyde Dumlu, güneyde Palandöken dağları
ile çevrilmiştir. Buradan geçen İpek Yolu ve
verimli ovaları bölgenin tarih boyunca
yerleşme alanı olarak seçilmesinde önemli rol
oynamıştır. 

Bu arada yer yer şiddetli depremlere maruz
kalan şehir ve çevresi önemli ölçüde zarar
görmüştür. Erzurum Türkiye'nin en çok güneş
gören illerinden biri olmasına rağmen en soğuk
illerindendir. Çünkü, Erzurum'un rakımının
fazla olması ver kar yağışının yoğun olması
güneş ışınlarının uzaya tekrar geri yansımasını
sağlar.



Kazım Karabekir
Milli Mücadele döneminin en önemli isimlerinden biri olan 

Kazım Karabekir kimdir?

Kazım Karabekir, asker, Milli Mücadele kahramanlarından ve siyaset adamı.1882 yılında
İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini değişik yerlerde tamamladı. Ortaokul ve liseyi Fatih Askeri
Rüştiyesi’nde ve Kuleli Askeri Lisesi’nde okudu. Karabekir, Harp Okulu’nda Mustafa Kemal ile
tanıştı.

1902’de Harp Okulu’nu, 1905’te Harp Akademisi’ni bitirdi.1909’da İstanbul’da patlak veren 31
Mart Olayı’nı bastırmak üzere buraya gönderilen Hareket Ordusu’nda Mustafa Kemal ile birlikte
Kazım Karabekir’de vardı.

Birinci Dünya Savaşı başlarında yarbaylığa yükselen Karabekir, savaş yılları boyunca İran
sınırında, Halep’te, Doğu Cephesi’nde, Çanakkale’de bulundu. 1917’de atandığı Diyarbakır’daki
2. Kolordu komutanlığından sonra, Erzincan yakınındaki Kafkas Kolordusu’nun başına getirildi
ve bu görevi sırasında Emenileri püskürterek Erzincan ve Erzurum’u geri aldı. 

Sarıkamış’taki kolordu ile işbirliği yaparak Kars ve Gümrü kalelerinin alınmasında üstün başarı
gösterdi. Bunun sonucu olarak da generalliğe yükseltildi.Karabekir’in hayatındaki önemli dönüm
noktalarından biri Doğu’daki görevine gidişiyle başlar. 

Asıl başlangıç tarihiyse Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktıktan sonra, kendisiyle temasa
geçmesidir. O günden başlayarak Karabekir’in sınıf arkadaşı Mustafa Kemal ile tam bir işbirliği
yapacak ve bu beraberlik Kurtuluş Savaşı’nın sonuna kadar sürecektir.

Kazım Karabekir Doğu’da Milli Mücadele’yi sürdürürken Edirne milletvekili olarak birinci Büyük
Millet Meclisi üyeleri arasına girdi ve böylelikle siyasi hayata atıldı. 1923 seçimlerinde de
İstanbul’dan milletvekili seçildi. Aynı zamanda merkezi Ankara’da olan 1. Ordu’nun komutanlığı
görevini aldı. 1.dönem milletvekilliği sırasında pek faal olamayan Karabekir, 1923’ten sonra
Parlamento’da sayıları oldukça azalan Mustafa Kemal’in muhalifleri arasında yer aldı. Çok
geçmeden de Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer Tayyar Eğilmez Paşalarla
birleşerek Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu (1924) ve bu partinin genel başkanlığını
üzerine aldı. 

Partinin ömrü uzun olmadı ve 1926’da Mustafa Kemal’e karşı yapılan suikast girişiminden sonra
kapatıldı. Kazım Karabekir 1948 yılında Ankara’da öldü.



Tavla
Pandemi nedeniyle mekanlarda oynaması yasaklanan Tavla nedir?

Özel bir platform üstünde, 15 beyaz ve 15
siyah taşla, iki kişi ile oynanan bir oyundur.
Dünyanın en eski geçmişe sahip
oyunlarından birisidir. Bu oyunda
ustalaşmak çok önemli bir konudur. Bilgi
dâhilinde ilerlenemez ve ciddi tecrübe
gerektirir. 

Oynarken ciddi bir dikkat
gerektirir.Tavlada toplamda 21 zar
kombinasyonu bulunmaktadır. Bunlar;
1-1; hep yek,
2-2; dubara,
2-1; yek-i dü,
3-3; dü se,
3-2; seba-i dü,
3-1; se yek,
4-4; dört cihar,
4-3; cihar-ü se,
4-2; cihar-ı dü,
4-1; cihar-ı yek,
5-5; dü beş,  

5-4; cihar-ü penç,
5-3; penç-ü se,
5-2; penç-i dü,
5-1; penç-i yek,
6-6; dü şeş,
6-5; şeş beş,
6-4; şeş cihar,
6-3; şeş-ü se,
6-2; şeş-i dü,
6-1; şeş-i yek



Pers imparatorunun veziri Buzur Mehir, 1400
yıl önce meydana getirdiği tavla oyunu
günümüzde dünyanın en meşhur oyunlarından
biridir. Tavla ortaya çıkartılırken; zaman
kavramından ilham alınmıştır. 

Zaman kavramı içinde tavlanın açıklaması şu
şekildedir: senenin bir tane olması tavlanın bir
tane olmasıdır. 4 köşesi, 4 mevsimi ifade eder.
Tavla içinde karşılıklı bulunan 6+6 hane 12 ayı
temsil eder. Pulların toplam 30 adet olması,
ayın 30 gününü sembolize eder. Ayrıca siyah
pullar geceyi, beyaz pullar gündüzü; karşı
karşıya duran 12’şer hane 24 saati temsil
eder.Tavla tahtası içinde pullar, oyunun
kuralına göre yerleştirilir. Her iki oyuncu da
ayrı ayrı bir tek zar atar ve en yüksek zarı atan
oyuna başlar. 

Oyuna başlayan kişi ilk zarını atar ve çıkan zar
kombinasyonu pulların nasıl oynanacağını
belirler. Her oyuncu kendi önündeki alana tüm
pulları toplamak ve ardından da pulları tahta
dışına almak zorundadır.

Oyunculardan birinin tek kalmış yani açıkta
pulu varsa; karşıt oyuncu zar denk gelmesi
durumunda bu pulu kırabilir yani alabilir.
Kırılan pulunu oyuncu, tavlanın en uzak
noktasından, zar atarak ve boş yere denk
getirerek oyuna sokabilir. Eğer tavlanın bu
alanı tamamen kapalıysa oyuncu, açık alan
olana kadar beklemelidir. Oyunun temeli kapı
almaya dayanır. Eğer üst üste en az iki taşı
aynı hazneye denk getirerek koyabilirseniz;
rakip pullarınızı kıramaz. Eğer zarların ikisi de
aynı sayıda gelirse; hamle 4 kez yapılır. Pullar
toplanmaya başladıktan sonra bir oyuncu hiç
zar alamadan, diğer oyuncu hepsini toplarsa;
toplayan oyuncu mars etmiş olur. 

Tavla seti genellikle 5 sayıda oynanır. Mars
etmek durumunda ise mars eden oyuncu 2 sayı
önde kabul edilir. Mars etmeden oyun alınırsa
1 sayı eklenir.



Tarihler 1800 yılını gösterdiğinde
zamanının ünlü bilim insanı William
Herschel, görünür bölgedeki renklerin
sıcaklık farklarını ölçebilecek bir deney
yapar. Her bir renk için özel termometreler
hazırlanırken sıcaklıkla ilişkisini incelemeye
başlar. 

Kırmızı rengin sıcaklık değerinin oldukça
yüksek olduğu anlaşıldıktan sonra bölge
dışında ise daha yüksek bir sıcaklığın tespiti
gerçekleşir. Böylelikle günümüzde kızılötesi
olarak tanımlanacak ışık keşfedilmiş olur.

İngilizce “Infrared” kelimesi ile kullanılan
kızılötesi ifadesi, teknolojik açıdan
keşfedilmesi büyük faydaları da
beraberinde getirmekle beraber birçok
farklı bilim türünde kullanılır. Gök
cisimlerinin nasıl bir yapıda oldukları tam
olarak bilinemez.

Soğuk ve sönük olarak tanımlanmaları da
bundan dolayıdır. Ancak kızılötesi ile soğuk
yıldızlar ve çeşitli bulutsular hakkında daha
net bilgilerin alınabilmesi sağlanmıştır. 

Kızılötesi ışınlarının uzay boşluğundaki toz
ve gaz bulutlarından kolaylıkla geçebilmesi
de kullanışlı olmasını beraberinde getirir.
Yıldız ışınlarının engellenmesinin ortadan
kalkmasıyla coğrafya biliminde kızılötesi
ışınların kullanımı çok daha belirleyici hale
gelmiştir.

Günümüzde ise ısı kaynaklarının ne
durumda olduklarının belirlenmesinde
kızılötesi kullanılır. Orman yangınlarının
önceden tespit edilmesi ya da lav hareket
durumları da kızılötesi ile uydulardan
saptanır ev müdahaleler daha erken
yapılabilir.

Hava tahminlerinde de kızılötesi ışınlarının
kullanımı söz konusudur. Bitkiler özelinde
de kullanımı verimli olduğu için tarımsal
üretimin arttırılması ve verimliliğin çok
daha iyi seviyelere gelmesinde de kızılötesi
ışınlar değerlendirilir. 

Renk tayfı özelinde kırmızının altına
bulunan ve mikro dalgalardan daha kısa
olan elektromanyetik ışınım olarak
tanımlanan kızılötesinden birçok farklı
alanda yararlanılır. 

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak çok
daha farklı amaçla kullanılmaya başlanan
ürünlerde de kızılötesi etki görülmeye
devam edecektir. Dalgaboyu 700 mm ile 1
mm arasında olan kızılötesi ışınlar, 200
yıllık bir geçmişe sahiptir.

Kızılötesi olarak belirtilen ışınlar sayesinde
moleküller üzerine uygulanan etkiler
hissedilebilir. Bazı gece görüş gözlükleriyle
birlikte termal kameralar tarafından da bu
ışınların görülme ihtimali vardır. 

İnsan gözüyle görülme aralığı 400’le 700
nm dalga boyu olurken Kızılötesi 1 mm
kadar çıkabilmektedir. Bu durumdan dolayı
kızıl ötesi dalga boylarına ait olan ışık
tayflarıyla uyarılma durumu olmayacaktır.

Kızılötesi etkiye sahip olan çeşitli cihazlar
var olmakla birlikte içerdikleri oranlar
değişkenlik gösterir. Bunların başında gelen
güneş ışığında %48’lik bir oranda kızılötesi
kaynak bulunur. %44 görünür ışık olurken
%7 ultraviyole ışık olarak adlandırılır.
Bundan dolayı güneş ile ilgili tüm hususların
tam olarak bilinmesi söz konusu
olmamaktadır. Her ne kadar gündüz
saatlerinde güneşin etkisiyle kızılötesi ışık
oluşsa da insan tarafından bu durumun
algılanması mümkün değildir.

Kızılötesi
Teknolojinin birçok alanında kullanılan Kızılötesi nedir?



Güneş haricinde mum ışığı, ateş, halojen ampuller de kızılötesi ışık kaynaklarından bazılarıdır.
Ayrıca çeşitli amaçlarla kullanılan güvenlik kameralarıyla webcam ürünleri de kızılötesi
kaynaktan yararlanır. 

Kızılötesi ışık bulundurmayan ürünler ise floresan ve aydınlatıcı LED lambalar olarak
sıralanabilir.Normal sıcaklığındaki insan vücudu 10 mikrometre civarında ışıma yapar.



Michael Schumacher, 1969 doğumlu Alman Formula 1 pilotu. Sürücüler klasmanında 7 kez
Formula 1 dünya şampiyonluğuna ulaşan Schumacher, birçok Formula 1 rekoruna sahip ve
aynı zamanda Formula 1’de şampiyon olan ilk Alman pilot.

Michael Schumacher 3 Ocak 1969’da, Almanya’nın Köln kenti yakınlarındaki Hürth
Hermülheim’de, Rolf ve Elizabeth Schumacher çiftinin oğullarından ilki olarak dünyaya geldi.
Ailesi her iki oğlunun da yarış pilotu olmalarını istiyordu.

Schumacher pistlerdeki kariyerine, dört buçuk yaşında, babasının evde yaptığı üstü açık mini
yarış arabasıyla, kart racing yaparak başladı. 

12 yaşında ilk lisansını aldı ve 1984-1987 yılları arasında içinde Formula Konig Series’inde yer
aldığı Almanya ve Avrupa kart racing şampiyonalarını kazandı.

1988 yılında Formula Ford serisine katılan Michael Schumacher, sonraki iki yıl boyunca,
1990’da şampiyon olduğu, Almanya Formula 3 serisinde yarıştı. 

1991 yılında World Endurance Championship’te, Mercedes’in gençler yarış programına katıldı
ve Sauber-Mercedes C291 model aracıyla, Mexico City yarışında ilk sırayı aldı. Ayrıca
1990’larda Japanesına ve German Touring Car Championship’e katıldı.

Michael Schumacher ilk Formula 1 deneyimini, 1991 Belçika Grand Prix’sinde yaşadı.
Bertrand Gachot adlı pilotun, Londra’da bir taksi sürücüsüyle kavga edip hapsedilmesi
sonucunda boşalan, Jordan-Ford takımındaki koltuğa oturdu.

Michael Schumacher
Formula 1'in efsanevi pilotu Michael Schumacher kimdir?



Sürücülük yeteneklerini ön plana çıkaran bir pist olarak bilinen Spa-Franchorchamps’ta daha
önce hiç yarışmamış olan Schumacher, yarış öncesinde pisti tanımak için bisikletle sadece 1
tur atmasına rağmen, sıralama turları esnasında 11 yıllık Formula 1 deneyimine sahip takım
arkadaşı Andrea de Cesaris’i de geride bırakarak yedinci en iyi zamanı elde etti. Ancak daha
ilk turda mekanik bir arıza nedeniyle yarışı terk etmek zorunda kaldı.

Schumacher 1991 Belçika Grand Prix’sinde gösterdiği muhteşem performansla, yarışın hemen
ardından Benetton-Ford takımıyla bir anlaşma imzaladı. Kariyerinin ilk Formula 1
sezonundaki başlangıç yarışı da yine Belçika Grand Prix’si oldu ve sürücüler klasmanında
üçüncü oldu.

1993 sezonunda Portekiz Grand Prix’sini kazandı.Michael Schumacher, Formula 1
kariyerindeki ilk şampiyonluğunu 1994 sezonunda elde etti.  

Williams takımı pilotlarından Ayrton Senna’nın Roland Ratzenberger ile beraber San Marino
Grand Prix’sinde kaza geçirerek hayatlarını kaybetmeleri üzerine Schumacher, şampiyonluk
için diğer Williams pilotu Damon Hill ile sezon sonuna kadar mücadele etti.

Schumacher ilk yedi yarışın altısını kazanarak sezona gayet iyi bir başlangıç yapmıştı ancak
sonradan aldığı cezalarla, Damon Hill son yarış öncesinde aralarındaki puan farkını 1’e
indirmeyi başardı. İki Pilot sezonun son yarışı olan Avusturalya Grand Prix’sinde kaza yaptılar
ve yarış dışı kaldılar; böylece Michael Schumacher bir puan farkla kariyerinin ilk
şampiyonluğunu kazandı.

1995 yılında Benetton takımının Renault motoru kullanmaya başlamasıyla birlikte, kendisi de
Renault motoruyla yarışan Williams pilotu Damon Hill ve Schumacher arasındaki mücadele
giderek arttı. Britanya hamleleri yaparken arkadan çarpması sonucu iki pilot da yarış dışı
kaldı. Ancak Michael Schumacher 1995 sezonunda 9 kez yarış kazandı ve sezon sonunda en
yakın rakibi Hill’in 33 puan önünde şampiyon oldu.1996 yılında Ferrari ile kontrat imzalayan
Schumacher, ilk yılında İspanya, Belçika ve İtalya yarışlarını kazanarak, diğer iki Ferrari
pilotunun arkasında üçüncü oldu. 1997 ve 1998 sezonlarında başarılı yarışlar çıkararak
şampiyonluğu kovalayan Alman pilot, 1999 sezonunda Britanya yarışı sırasında yaptığı
kazada bacağını kırdı ve ancak 6 yarış sonra pistlere dönebildi.

Michael Schumacher, 2000 sezonunda Mika Hakkinen’le sürdürdüğü mücadeleyi kazanarak,
1979’dan sonra Ferrari takımının ilk, kendisinin ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Schumacher bu sezondaki birkaç yarışta takım arkadaşı Rubens Barichello ile karıştırılmamak
için kaskının üzerindeki renkleri değiştirdi.2001 sezonunda hepsi yarış kazanan pilotlar olan
David Coulthard, Ralf Schumacher, Mika Hakkinen ve Juan Montoya’nın önünde
şampiyonluğunu ilan eden Schumacher, 2002 sezonunda 11 yarış kazandı ve her yarışı
podyumda tamamlayarak beşinci dünya şampiyonluğunu elde etti. Schumacher 2003 ve 2004
sezonlarını da şampiyon olarak tamamladı ve birçok rekor kırdı. Bu rekorlardan bazıları: En
fazla şampiyon olma, en fazla yarış kazanma, en fazla puan toplama, en fazla üst üste yarış
kazanma, bir pistte en fazla yarış kazanma, en fazla pole pozisyonu kazanma, en hızlı tur
zamanı ve en fazla podyuma çıkma. 2005 sezonunda Formula 1’deki Ferrari ve Schumacher
egemenliğini kırmak amacıyla bazı kural değişikleri getirildi. Fernendo Alonso’nun şampiyon
olduğu sezondaki kural değişiklikleri üzerine Schumacher’in yorumu şöyleydi: “Aynı silahlara
sahip olmadığınızda savaş vermek zordur.”





2001 ve 2003 yıllarındaki performansıyla, 2002 ve 2004 yıllarında Laureus
World Sportsman of the Year ödülünü kazanarak dünyanın en iyi sporcul
Schumacher, aynı zamanda UNESCO’ya yaptığı yardımlarla da tanınıyor. 

Senegal‘de bir okul, Sarajevo’da bir klinik ve Peru’da sokak çocukları için
bir merkez yapılması amacıyla UNESCO‘ya 3 milyon dolar bağışlayan Alman
pilot; ayrıca Alman ZDF Televizyonu’ndaki bir programda, 2004 yılındaki
Tsunami felaketinin mağdurlarına yaptığı 10 milyon dolarlık bağışla birçok
yardımseveri ve hatta bazı ülkeleri geride bıraktı.19 yıllık kariyerinde 91
yarış kazanan F1 sürücüsü, 7 kez de şampiyon oldu. 

Schumacher, Ferrari takımına katıldıktan sonra arka arkaya 5 kez
şampiyonluk kazandıktan bir yıl sonra, 2006’da Formula 1 yarışlarına veda
etti.2010’da Mercedes takımıyla birlikte yeniden direksiyon başına
geçmesine rağmen, 3 sezonda ancak bir yarış kazanabildi ve 

2012 yıl sonunda emekliye ayrıldı.İstatistiklere göre dünyanın en iyi
Formula 1 pilotu olan Michael Schumacher, 1 Ağustos 1995’te evlendiği eşi
Corinna Betsch, 17 Ocak 1997 doğumlu kızı Gina-Maria ve 22 Mart 1999
doğumlu oğlu Mick ile birlikte Vufflens, İsviçre’de yaşıyor.

30 Aralık 2013 tarihinde Michael Schumacher, Fransa Alpleri’nde kayak
yaparken kaza geçirip başından ciddi şekilde yaralandı.

O günden 2020'ye kadar 7 sene geçmiş olsa da Schumacher sadece koma
durumundan çıkabildi. Hala yakınlarını tanımıyor ve ailesi basına
durumunu gizli tutması nedeniyle yeni haberler almak zorlaşıyor.



Makrome, düğümleme (dokuma veya örgü yerine) teknikleri kullanılarak üretilen bir tekstil
şeklidir.Makromenin atılan düğümleri kare veya resif düğümüdür.

Bıçak kulplarından şişelere, gemilerin parçalarına kadar her şeyi kapsayacak şekilde, özellikle
ayrıntılı veya dekoratif düğüm biçimlerinde denizciler tarafından uzun zamandır kullanılmakta.
Cavandoli makrome, dokuma gibi geometrik ve serbest biçimli desenler oluşturmak için kullanılan
bir çeşittir. Cavandoli tarzı temel olarak tek bir düğümde, çift yarım aks düğümü şeklinde yapılır. 

Ters yarım aksanlar bazen dengeli bir parçanın sağ ve sol yarısında çalışırken dengeyi sağlamak
için kullanılır. Deri veya kumaş bantlar, genellikle makrome teknikleriyle oluşturulan başka bir
aksesuardır.  Gençler arasında takas edilen çoğu dostluk bileziği bu yöntem kullanılarak
oluşturulmuştur. Tema parklarında, alışveriş merkezlerinde, mevsim fuarlarında ve diğer halka
açık yerlerde bulunan satıcılarda da makrome ile örülmüş takılar veya dekorasyon ürünleri
satılabilir.

Makromede kullanılan malzemeler pamuk sicim, keten, kenevir, jüt, deri veya iplikten yapılmış
kordonlardır. Kablolar, birlikte bükülmüş üç uzunlukta elyaftan yapılmış, 3 katlı bir kablo gibi
yapıyla tanımlanır. 

Kullanım amacına göre bazen düğümler arasına renkli pullar, taşlar ya da boncuklar eklenerek
farklı tarzlarda özgün ürünler oluşturulabilir. Duvar askıları veya pencere kaplamaları gibi daha
büyük dekoratif parçalar için, işlenmesi kolay düzinelerce kablo yayılmasına izin veren ahşap veya
metal bir dübel üzerinde bir makrome çalışması başlatılabilir. Daha küçük projeler için, basit bir
mantar tahtası da yeterli gelecektir. Birçok hobi ya da zanaat mağazası hobi sahipleri veya
yetenekli zanaatkarlar için yeni başlayanlar için kitler, çalışma panoları, boncuklar ve çeşitli
malzemeler sunmaktadır.

Makromede esas olan şey el yeteneğidir. Bu nedenle düğüm atılırken akılda tutulması gereken altın
kural, ipin gergin olmasıdır. Çift düğümle çalışılan kare düğüm ile makrome yapacaksanız dört
iplikle örgü yapmanız gerekmektedir. İp, ortadan ikiye katlanarak sabit yere geçirilir. Bu şekilde
ipler dizilir. En sağdaki ip diğerlerinin üzerine gelecek şekilde tutulur ve diğerlerinin üzerinden
alınıp alttan geçirilir, alttaki boşluktan ip çıkarılır ve sıkıca çekilerek düğüm atılır. Aynı şekilde
soldan ve tekrar sağdan olmak üzere motife devam edilir. 

Sarmal yapı için ise biraz daha farklı bir düğümleme tekniği kullanılır. İp ortadan ikiye katlanarak
yine makrome tahtasına sabitlenir. Ardından iplerden biri gergin olarak eldeyken diğer ip bunun
üzerine konur, gergin ipin altından kavis yaparak ip geçirilir ve boşluktan çekilerek düğüm atılır.
Tek bir yön üzerinden gidilerek de sarmal yapı tamamlanır. Bu iki temel tekniği, düğümlerini
atmayı iyice öğrendikten sonra örmek istediğiniz şeyin uzunluğuna göre iplerinizi hazırlayıp
düğümleri kombinleyerek özgün motifler yaratılabilir.

Makrome
Evlerimizi bolca süsleyen, bohem bir stil oluşturan Makrome nedir?



Kafkasya veya Kafkaslar, Doğu Avrupa ile Asya arasındaki sınır hattında, Karadeniz ile
Hazar Denizi arasında bulunan geniş coğrafi bölgenin adıdır. Adını Kafkas Dağları’ndan
alır. Kafkas Dağları’nın kuzeydeki Büyük Kafkasya ve güneydeki Küçük Kafkasya olmak
üzere iki kolu vardır.

Kuzey Kafkasya; Dağıstan, Çeçenistan ve Rusya Federasyonu’nun bir parçası olan
Kabardino-Balkarya, Karaçay-Çerkesya gibi diğer küçük özerk cumhuriyetleri ve bölgeleri
içerir. Güney Kafkasya ise Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan’dan oluşur.

Kuzey Kafkasya’nın büyük bölümünün tarihi-etnografik olarak Rus çöllerine ve Volga
boyuna daha yakın olduğu düşünüldüğünde Kafkasya’nın kuzey sınırını Kuban Nehri
boyunca, Kuma, Malke ve Terek tepelerinden geçirmek mümkündür. 

Krasnodar eyaletinin güneyi, Adıgey, Karaçay-Çerkes, Kabardin-Balkar, Kuzey Osetya,
İnguşetya, Çeçenistan ve Dağıstan’ın büyük bir bölümü bu bölgeye girer. Güney sınırlarını
siyasi olarak Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile İran ve Türkiye’nin sınırı
oluşturmaktadır.

Kafkasya’nın alanı bu doğrultuda 440.000 km² olarak ifade edilebilir. 2019 nüfusu 31
milyondur. Bölge; Güney Kafkasya’nın 3 Devleti (Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan)
Rusya Federasyonu 2 beldesi (Krasnodar, Stavrapol) ve 7 cumhuriyeti (Adıgey, Dağıstan,
İnguşetya, Çeçenistan, Kabardin-Balkar, Karaçay-Çerkes, Osetiya’yı) içerir. Batıdan-
doğuya ve kuzeyden-güneye giden eski ticaret yolları ve modern TRACECA (İpek yolu)
Kuzey-Güney koridoru Kafkasya’dan geçer. 

Eski zamanlardan Kafkaslar; Bizans, Sasaniler, Arap Hilafeti, Altınordu, Rusya
İmparatorluğu ve Avrupa gibi güçlerin siyasi ve kültürel çatışmalarına tanıklık etmiştir,
ancak hiçbiri bu araziye tamamen hükmetmeye nail olmamıştır. Bölge, zengin yeraltı ham
madde rezervlerine sahiptir ve tarihsel olarak ticaret yollarının bir kavşak noktasıdır.
Coğrafyada büyük kitle hareketlerine elverişli bir geçiş yoktur.

Kafkasya; sarp, son derece engebeli ve geçit vermeyen özellikleri nedeniyle Rusya’ya karşı
direnen halkların son sığınaklarını teşkil etmiştir.Kafkasya, coğrafi bir bölge adıdır. Doğu
sınırı Hazar Denizi, batı sınırı Karadeniz kabul edilir. Ancak kuzey ve güney sınırları
hakkında fikir ayrılıkları vardır. Kafkasya kültürel olarak çeşitliliğe sahiptir. Kafkasların
dağlık yapısı ve doğal engeller, bölgedeki birçok grubun yüz yıllar boyunca tecrit edilmiş
olarak yaşamasını sağlamıştır. 

Nüfusu 2019 itibariyle 20 milyon civarında olan bu yoğun bölgede 50’den fazla etnik grup
yaşamaktadır. Bölgede Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere Türkçe yaygın olarak
konuşulur. Bölge ülkeleri arasında Azerbaycan Müslümandır, Ermenistan Hristiyandır.

Kafkasya
Kafkas dansı ile meşhur Kafkasya nedir?



Gürcistan’da Hristiyan çoğunlukla birlikte Türk
Müslüman ve Gürcü Müslüman topluluklar da
yaşamaktadır. Kafkas dağları, tarihsel olarak
bölgesel güçlerce aşılması güç doğal bir set
olarak kabul edilir. Bölgedeki Elbruz Dağı, 5.642
metre yükseklikle Kafkasların en yüksek dağıdır. 

Büyük Kafkasya dağ silsilesinin batı kesiminde
yer almaktadır.Türk toplulukları: Azerbaycan
Türkleri, Karaçay Türkleri, Balkar Türkleri,
Kumuk Türkleri, Nogay Türkleri. Hint-Avrupa
toplulukları: 

Tatlar, Ermeniler, Dağ Yahudileri, Osetyalılar ve
Ruslar. Kafkas dilli topluluklar: Abhazlar,
Adıgeylər, Çerkezler, Kabardinler, Çeçenler,
İnkuşlar, Lezgiler, Avarlar, Darginler, Vernikler,
Gürcüler ve diğerleri.



Eldrick Tont ”Tiger” Woods 30 Aralık 1975 tarihinde Amerkia Birleşik Devletleri’nin
Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde dünyaya gelmiştir. Profesyonel golf sporcusu
olan Woods, golf sporunun gelmiş geçmiş en başarılı golfçüsü olarak adlandırılmaktadır. 

Golf sporunun, babası olarak adlandırılan Tiger Woods, dünyanın en çok kazanan
sporcularından biridir. Stanford Üniversitesi’nde eğitim alan Woods, 1996 yılında resmi
olarak profesyonel kariyerine adım atmıştır.

Stanford Üniversitesi’nde okuduğu dönemde, amatör olarak golfle ilgilenen Woods, henüz 20
yaşında iken profesyonel oldu.Profesyonel olmasının üzerinden daha bir yıl geçmeden, ilk
dünya çapındaki turnuva ödülüne Nisan 1997 yılında uzandı. 

1997 yılında Masters’da gösterdiği bu performans olağanüstü olarak nitelendirilmesine
sebebiyet vermiştir. İlk büyük ödülüne ulaşan toplam 12 vuruşla ulaşan Tiger Woods,
486,000$’ı da cebine koymuş oldu. Bunun yanı sıra Tiger Woods, profesyonel olmasının
üzerinden daha bir yıl geçmeden dünya bir numarası olmayı başarmıştır. Bu dönemde birçok
golfçüyü geride bırakan Woods, Golf sporunu domine eden en büyük sporcu olarak kayıtlara
geçmiştir. 2000’lere gelindiği zaman Woods esintisi kendisini iyice hissetirmiştir. 2000 ile
2004 yılı arasında 264 hafta dünya golf sıralamasının bir numarası kalarak kırılması oldukça
güç bir rekora daha imza atmıştır. 2004 yılının Eylül ayından itibaren kısa bir süre olarak
kabul edilebilecek dönemde düşüşe geçen Tiger Woods, dünya 1 numarası olma unvanını
kaybetmiştir. Ancak bu düşüşle beraber daha sıkı bir antrenman programını hayata koyan
Tiger Woods, eski performansının üzerine koyarak, tenisin bir numaralı adamı olmaya devam
etmiştir. 2004 Eylülünde kaybettiği, dünya 1 numarası olma unvanını 2005’in Haziranında
geri kazanmıştır.

Tiger Woods
Golfün başarılı oyuncusu Tiger Woods kimdir?



Haziran 2005’te gelen birincilik tam 5 yıl 5 ay boyunca
devam etmiş ve toplamda 281 hafta boyunca dünya bir
numarası kalarak, bir önceki serisini geliştirmeyi
başarmıştır. Ancak bu inanılmaz performansa karşın
evliliğinde sorunlar yaşamaya başlayan Tiger Wood,
profesyonel golf kariyerini sonlandırmanın eşiğine dahi
gelmiştir. 

2004 yılında dünya evine giren Woods’un eşi Elin
Nordegren ile sorunlar yaşamaya başlaması üzerine çiftin
evliliği çok geçmeden 2010 yılında boşanma ile
sonuçlanmıştır. Bu evliliğinden iki de çocuk sahibi olan
Tiger Woods’un performansında ciddi anlamda bir düşüş
gözlemlenmiştir.,

Eşinin kendisinden boşanmasının altında Tiger Woods’un
Onu aldatması yatmaktaydı. Eşi Nordegren ile evliyken
birden fazla farklı kadınla görüntülenen Tiger Woods,
durumu net olarak açıklayamamıştır.Bu durum Tiger
Woods’un evliliğinin bitmesine sebebiyet vermiştir. 

Toplamda 12 yıl boyunca dünyanın bir numarası olarak
kalan Tiger Woods, başına gelen bu olay sonrası bir daha
eski formunu yakalayamamıştır ve 2011 yılında klasmanın
58. basamağına kadar gerileyerek hayranlarını hayal
kırıklığına uğratmıştır.

Bu dönemde o kadar kötü bir performans sergilemiştir ki,
tam 107 hafta hiçbir şekilde galip gelememiştir. Bu uzun
soluklu galibiyetsizlik serisi 2011’in Aralık ayında Chevron
Dünya Şampiyonası’nda sona ermiştir. Bu düşüşün
ardından kendine daha fazla zaman ayırıp toparlanma
evresine giren dünya eski bir numarası, bu unvanını tekrar
kazanma şansını 25 Mart 2013 tarihinde eline geçirmiştir.
Bu fırsatı iyi değerlendiren Tiger Woods, Arnold Palmer
Invitational’ı kazanarak tekrar dünya 1 numarı olmayı
başarmıştır. Yaklaşık 1 yıl gibi bir süre boyunca dünya 1
numarası olarak kalmaya devam eden Tiger Woods, Mayıs
ayında bir disk ameliyatı geçirmiştir. Bu ameliyat sonrası
golf sporuna uzun bir süre ara veren Tiger Woods, dünya
klasmanında, 104. basamağa gerileyerek, 1996’da
kazandığı ilk turnuva öncesinde yer aldığı pozisyona geri
dönmüştür. Yaklaşık 19 yıl sonra ilk kez ilk 100’de yer
alamayan sporcu ciddi anlamda taraftar kaybına
uğramıştır.Kariyeri boyunca 14 büyük golf şampiyonasında
şampiyon olan Woods, bir çok orta ve küçük çaplı
turnuvada da başarıya ulaşmıştır.

Kariyeri boyunca sayısız başarısı bulunan Woods’un 4
büyük kupa daha kazanması halinde istatistiksel anlamda
dünya bir numarası olacaktır. Bu anlamda hayranları
tarafından her fırsatta durumu kontrol edilen Woods, bir
an önce eski performansına tekrar ulaşmayı
amaçlamaktadır



Öklid Teoremi
Öklid gelmiş geçmiş matematikçilerin içinde adı geometri ile en çok özdeşleştirilen kişidir.
Geometri dünyasında kapladığı bu seçkin yeri kendisinin büyük bir matematikçi olmasından çok,
geometrinin başlangıcından kendi zamanına kadar bilinen ismi ile Öğeler adını taşıyan kitabında
toplamıştır. Öklid derlemesinin tutarlı bir bütün olmasını sağlamak için, kanıt gerektirmeyen
apaçık gerçekler olarak 5 aksiyom ortaya koyar. 

Diğer bütün önermeleri bu aksiyomlardan çıkarır.Eğitimini Akademi'de tamamladıktan sonra
İskenderiye’de büyük bir matematik okulu kuran Öklid, çağlar boyu matematikle ilgilenen hemen
herkesin gözdesi olmuştur.

Geometriyi ispat ve aksiyomlara dayalı bir dizge olarak işleyen 13 ciltlik kitabı “Elementler” bu
alandaki ilk kapsamlı çalışmaydı. Kendinden önceki Tales, Pisagor, Platon, Aristoteles gibi
matematikçi ve geometricilerin çalışmalarını temel alan Öklid’in bu yapıtı, iki bin yıl boyunca
önemli bir başvuru kaynağı olarak kullanılmıştır. Düzlem geometrisi, aritmetik, sayılar kuramı,
irrasyonel sayılar ve katı cisimler geometrisi Öklid’in kitabında ele aldığı başlıca konulardı.
Öklid’in her önermeyi daha önceki önermelerden çıkarma yöntemi, kendisine atfedilen
“geometrinin babası” sözünü de haklı kılar.

Kitapta yer alan aksiyomlara, teoremlere ve ispatlara dayanan sentez yöntemlerinin Batı
düşüncesi üzerindeki etkisinin Kitabı Mukaddes'ten sonra ikinci sırada yer aldığı söylenir.
Russell, Öğeler'in bugüne kadar yazılmış en büyük kitap olduğunu ileri sürer. Einstein ise
“Gençliğinde bu kitabın büyüsüne kapılmamış bir kimse, kuramsal bilimde önemli bir atılım
yapabileceği hayaline kapılmasın” der.Öklid geometrisi 19. yüzyılın başına kadar rakipsiz kaldı.

Hatta 20. yüzyılın ortalarına kadar bile orta öğretimde geometri, Öklid'in öğelerine bağlı olarak
okutuldu.Öklid'in yaşamı konusunda hemen,hemen hiçbir şey bilinmiyor. Önceleri bir Yunan
kenti olan Megara'da doğduğu sanıldıysa da, sonradan Megaralı Öklid'in, Öğeler'in yazarı
İskenderiyeli Öklid'den yüzyıl kadar önce yaşamış olan bir felsefeci olduğu ortaya çıkmıştır.

Öklid üzerinde çalıştığı proje hakkında diyor ki: "bir doğru istenildiği kadar uzatabilir." ve "İki
noktadan bir ve yalnız bir doğru geçer."Öklit toplam 13 kitaptan oluşan Elementler'in ilk
kitabında 10 tane aksiyomdan bahsetmektedir. Bunlardan 5'i ortak kanı şeklinde ifade
edilmektedir 5'i de postulalar olarak nitelendirilmektedir. Bunlardan yola çıkarak Geometrinin
diğer önermelerini ispat etmektedir.

Öklid'in postulaları: Herhangi bir noktadan herhangi başka bir noktaya bir düz doğru çizmek
mümkündür. Bir tane doğru parçasını her iki yöne de sürekli bir şekilde uzatmak
mümkündür.Herhangi bir merkez ve herhangi bir yarıçap ile bir çember tanımlamak
mümkündür.Bütün dik açıların birbirine eşit olduğu doğrudur. Eğer iki doğru ile kesişen bir
doğru çizilirse, iki doğrunun birbirine bakan tarafında yer alan ve onları kesen doğrunun bir
tarafında kalan iki açının toplamı iki dik açıdan küçükse bu iki doğru açıların toplamının iki dik
açıdan az olduğu tarafta uzatılmaya devam ederlerse ilerde bir noktada kesişecekleri doğrudur.
(Bu postula paralel doğrular kesişmez şeklinde bilinen postuladır.)Ortak kanılar:Bir şeye eşit
olan başka şeyler birbirlerine de eşittirler.

Matematikte canımızı sıkan Öklid Teoremi nedir?



Eğer eşit miktarlara eşit miktarlar
eklenirse, elde edilen bütünler de
birbirlerine eşittir.Eğer eşit
miktarlardan eşit miktarlar çıkarılırsa,
kalanlar da birbirlerine eşittir.

Birbirleriyle çakışan (özelikleri
açısından örtüşen) şeyler birbirlerine
eşittir.Bütün parçadan büyüktür.



Büyük Ayı Takım Yıldızı
Tüm yıl boyunca görünebilen Büyük Ayı Takım Yıldızı nedir?

Büyük Ayı Takımyıldızı, Kuzey yarımkürede, kutup yakınlarında bulunan ve Türkiye enleminde
batmayan takımyıldızdır. Bu nedenle, her açık gecede görülebilir. Hem bu özelliği hem de
birçok parlak yıldızı bünyesinde bulundurması nedeniyle, çok iyi bilinen ve kolayca gökyüzünde
bulunan bir takımyıldızdır.Yıldızları bir ayı biçimi oluşturur. 

Ayının arka bölümünü ve kuyruğunu oluşturan Dubhe, Merak, Fekda, Megrez, Elyot, Mizar ve
Alkaid diye anılan 7 parlak yıldıza Big Diper (Büyük tava-cezve) denir. Gerçekten de bu kesim
saplı bir tavayı andırır. Megrez dışında tümü 2. kadirden yıldızlardır. Bunlardan Dubhe ve
Merak İşaretçiler (Pointers) diye adlandırılırlar. Çünkü bu iki yıldızı birleştiren doğru, yaklaşık
5 katı kadar uzatıldığında kutup yıldızı bulunur. Bu iki yıldız özellikle denizciler için önemlidir.
Ayrıca, ikisi arasındaki uzaklığın yaklaşık olarak 5° kadar olması, gökyüzünde birtakım
uzaklıkların yaklaşık değerlerinin bulunmasını sağlar. Mizar ise aynı zamanda gözlenin ilk
teleskopik çift yıldızdır.

Büyük Ayı takımyıldızı, gökyüzünün Büyük Kepçe’den çok daha geniş bir alanı kaplar, ancak
ayının başını, gövdesini, bacaklarını ve ayaklarını işaretleyen yıldızlar, kuyruğunu ve arka
yüzünü işaretleyen yedi yıldız kadar parlak veya görülmesi kolay değildir.

Büyük ayı’yı oluşturan yıldızlar Ursa Major’daki en parlak yedi yıldızdır: Alioth, Dubhe, Merak,
Alkaid, Phecda, Megrez ve Mizar.Büyük Ayı, kuzey yarım kürenin (NQ2) ikinci çeyreğinde yer
alır ve bu da + 90 ° ile -30 ° arasındaki enlemlerde görünür olmasını sağlar.

En iyi Nisan ayında akşamları görülür.Büyükayı, kuzey yarımkürede ve güney yarımkürenin bir
kısmında görülebilen bir takımyıldızdır. Adı Latince Büyük Ayı anlamına gelir. 

Dünyadaki birçok farklı insan grubunun yıldızlarının uzun kuyruklu bir ayıya benzediğini için
bu şekilde adlandırılmıştır. Dubhe ve Alkaid dışındaki takımyıldızdaki tüm yıldızlar gökyüzünde
doğru noktaya doğru hareket ediyorlar.



Bu yıldız grubu Ursa Major Hareketli Grubu olarak bilinir.Büyükayı
takımyıldızı, gece gökyüzünün % 3.102’sini kaplayan en büyük 3.
takımyıldızıdır ve kuzey göklerindeki yedi parlak yıldızdan oluşan
dikkat çekici bir küme ile kolayca ayırt edilir ve tanıdık “Kepçe”
olarak adlandırılır. Ayrıca, yıldızlarından dördü bir tava şekli ve
diğer üçü de bir sap oluşturan “Pulluk” veya “Kızartma Tavası”
olarak adlandırılır. Bununla birlikte, bu güzel yıldız düzenlemesi,
Büyükayı olarak bilinen tüm takımyıldızın yarısından daha azını
oluşturur.



Ergenekon Destanı
Moğolların yaratılış destanı, Ergenekon Destanı nedir?

Ergenekon Destanı, Büyük Türk
Destanı’nın bir parçasıdır. Kök-
Türkler çağını konu alır.
Ergenekon Destanı’nın, Türk
destanlarının içinde ayrı ve
seçkin bir yeri olup, en büyük
Türk destanlarından biridir. 

Ergenekon Destanı’nın, Türk
toplum yaşamında yüzyıllarca
etkisi olduğu gibi, bugün bile
Anadolu’nun dağlık köylerinde,
birtakım gelenek ve
göreneklerde etkisi
görülmektedir.

Çin tarihlerinin de yazmış
olduğu Bozkurt Destanı’nın
bittiği yerde, Ergenekon
Destanı başlar. Bozkurt
Efsanesi’nin devamı, Ergenekon
Destanı’dır. Ergenekon Destanı,
Cengiz Han çağında
moğollaştırılmıştır.

Ancak bu efsanenin kökleri ve
ana motifleri, açıkça Kök
Türkler ile ilgilidir.Kök Türk
Devleti, MS 6.yy.dan itibaren
bir cihan imparatorluğu olmuş
ve 200 yıl yaşamıştır. 

Böyle büyük ve güçlü bir
devletin, ilkel Moğollar’dan bir
efsane alıp kökenlerini ona
dayandırması mümkün değildir.
Ayrıca, Ergenekon Destanı’nın
ana motiflerinden biri,
Demirci‘dir. 

Destanda demirci, dağda demir
madeni bulur ve Türkler bu
demir madenini eriterek
Bozkurt’un önderliğinde
Ergenekon’dan çıkarlar.
Unutmamak gerekir ki,
Göktürkler’in ataları da demirci
idiler. Onlar en iyi çelikleri işler,
başka devletlere silah olarak
satarlardı.

Göktürkler’in ataları, demir
cevherleriyle dolu dağların
eteklerinde türemişler,
demirleri eriterek yeryüzüne
çıkmışlardı. Sonradan
kendilerinin de demirci olmaları
bundan ileri gelmektedir.
Göktürkler’in temel toprakları
olan Altay ve Sayan dağları,
zengin demir madenlerinin
bulunduğu bir yerdi. Burada
çıkan demirin yüksek cevherli
olması ve Türkler tarafından
mükemmel bir biçimde
işlenmesi, çağın Türk savaş
endüstrisinin en önemli özelliği
idi. Göktürkler çağında
Türkler’in işlettikleri demir
ocakları ve dökümevleri
bulunmuştur. Göktürkler
demirden ürettikleri kılıç, kargı,
bıçak gibi savaş araçlarının
yanında yine demirden saban,
kürek, orak gibi tarım araçlarını
yapmakta da usta idiler.



Oysa, Göktürklerden tam beş
yüzyıl sonra, yine Türklerle
birlikte olmak üzere bir devlet
kuran Moğollar, demirciliği
bilmezlerdi.Cengiz Han
zamanında Moğollar’a elçi
olarak gönderilen Çin’deki Sung
sülalesinin generali Men Hung,
yazmış olduğu ”Meng-Ta Pei-
lu” adlı ünlü seyahatnamesinde,
Moğollar’ın Cengiz Han’dan
önce maden işlemeyi
bilmediklerini, ok uçlarını bile
kemikten yaptıklarını,
Moğollar’a demir silahların
Uygur Türkleri’nden geldiğini
anlatmaktadır. Zaten Moğollar,
demirciliği Uygur Türkleri’nden
öğrenmişlerdir. Aslında
demircilik, o çağın Moğol
düşüncesine göre büyücülere
özgü korkunç bir sanattı. Ayrıca
Bozkurt, Türkler’in kutsal
hayvanıdır. Moğollar’ın kutsal
hayvanı köpektir.

Ergenekon Destanı’nda Türkler,
Ergenekon ovasından çıkmak
istediklerinde yol bulamazlar.
Çare olarak da dağların demir
madeni içeren bölümlerini eritip
bir geçenek açmayı düşünürler. 

Demir madenini eritmek için
dağların çevresine odun-kömür
dizilir ve yetmiş deriden yetmiş
körük yapılıp yetmiş yere
konulur. Yedi ve yetmiş sayıları,
dokuz ve katları ile birlikte,
Türkler’in mitolojik
sayılarındandır. Moğollar’ın
mitolojik sayıları ise altı ve
altmıştır.

Efsanenin devamında bahadır
türlü canavarla, iyi yürekli yaşlı
kişilerle, çok güzel kızlarla
karşılaşır. Bu Altay efsanesinde
de aynı mağara ve mağaradan
geçilerek ulaşılan ova motifleri
vardır ve bu Altay efsanesi
Muhammed Hanefi’nin
efsanesine belirgin bir biçimde
benzemektedir.

Altay masal ve efsanelerinde bu
tür öykülerin daha mitolojik
biçimde olanları da vardır.Asya
Büyük Hun Devleti’nde, bizzat
Hun hakanının başkanlık ettiği
törenler vardır. Bu törenlerden
en önemlisinde, devletin ileri
gelenleri toplanarak Ata
Mağarası‘na giderler ve orada,
hakanın başkanlığında dini
törenler yapılır, atalara saygı
gösterilir. Aynı törenler,
Göktürk Devleti’nde de
yapılagelmiştir. Bu adı geçen
Ata Mağarası, Bozkurt’un Türk
gencini düşmandan kaçırıp
sakladığı ve Ergenekon’a
ulaştırdığı mağaradır. Ancak
bugün, bu mağaranın yeri
bilinmiyor. Tabgaçlar da
kayaları mağara biçiminde
oyarlar ve burada yere, göğe,
ata ruhlarına kurban
sunarlardı. Bu kurban
töreninden sonra da, çevreye
kayın ağaçları dikilir, o bölgede
kutsal bir orman oluşturulurdu.
Asıl önemli olan nokta ise,
bütün milletçe bunlara
inanılması ve devletin de bu
efsaneye saygı göstermesidir.

Destanda altmış yerine yetmiş
sayısına yer verilmesi, bu
efsanenin Moğolca bir metinden
öğrenilmemiş olduğunu,
Türkler’e ait olduğunu
gösterir.Bir Anadolu
efsanesinde Muhammed Hanefi
(Hz. Ali’nin Hz. Fatma’dan
sonra evlendiği ve bu evlilikten
olan dört çocuğundan biridir.
Diğer Çocukları; ise Ümmü
Gülsüm, Zeynep ve Kasım’dır),
önüne çıkan bir geyiği kovalar.
Geyik bir mağaradan içeri girer.
Muhammed Hanefi de geyiğin
arkasından mağaraya girer.
Mağaradan geçerek büyük bir
ovaya varır ve burada Mine
Hatun’la karşılaşır.

Dikkat edilirse, bu Anadolu
efsanesindeki mağara,
Bozkurt’un hayatta kalan tek
Türk gencini götürdüğü
mağaranın ve mağaradan
çıkılan ova da yine Bozkurt
Destanı’ndaki kurdun, yaşayan
tek Türk gencini mağaradan
geçerek götürdüğü ovanın
aynısıdır. Ayrıca yine bu ova,
Ergenekon Destanı’ndaki Kayı
ile Tokuz Oguz’un yurt
tuttukları ovanın aynısıdır.Altay
Türkleri’nin efsanelerinde de
Bozkurt ve Ergenekon
destanlarının izlerini görmek
mümkündür.

Bir Altay efsanesinde, bir
bahadır avlanırken karşısına
çıkan geyiği kovalamaya başlar.
En sonunda bir Bakır-Dağ’ın
önüne gelirler. Baştan başa
bakırdan yapılmış olan dağ
birden açılır ve geyik açılan
delikten içeri girer. Genç
bahadır da geyiği izler. Az
sonra geyik kaybolur.



Ayrıca, Aybek üd-Devâdârî’nin anlattığı, Türkler’in kökenine
ilişkin ”Ay Ata Efsanesi”nde de mağara ve mağarada
türeme motifi vardır. Bu efsanede de, Türkler’in ilk atası
olan Ay Ata, bir mağarada meydana gelir. 

Ay Ata Efsanesi’ndeki mağara, ilk ataya bir ana rahmi
görevi görmüştür.Ergenekon Destan’ı, Türkler’in yüzyıllarca
çift sürerek, av avlayarak, maden işleyerek yaşayıp
çoğaldıkları, etrafı aşılmaz dağlarla çevrili kutsal
toprakların öyküsüdür. 

Ergenekon Destanı’nın önemli bir çizgisi, Türkler’in
demircilik geleneğidir. Maden işlemek, demirden ve en iyi
çelikten silahlar yapmak, Eski Türkler’in doğal sanatı ve
övüncü idi. 

Ergenekon Destanı’nda Türkler, demirden bir dağı eritmiş
ve bunu yapan kahramanlarını da
ölümsüzleştirmişlerdir.Ergenekon Destanı ilk kez, Cengiz
Han’ın kurmuş olduğu Türk-Moğol Devleti’nin tarihçisi
Reşideddin tarafından saptanmıştır. 

Reşideddin, ”Câmi üt-Tevârih” adlı eserinde Ergenekon
Destanı ile ilgili geniş bilgiler vermektedir. Fakat
Reşideddin, -yukarıda da değinildiği gibi- bir Türk destanı
olan Ergenekon Destanı’nı moğollaştırmıştır.

Ergenekon Destanı, Hıve hanı Ebulgazi Bahadır Han’ın
17.yy.da yazmış bulunduğu ”Şecere-Türk” (Türkler’in Soy
Kütüğü) adlı esere de kaydedilmiştir.Yakup Kadri
Karaosmanoğlu, Kurtuluş Savaşında’ki Anadolu’yu,
Ergenekon’a benzeterek aynı adı taşıyan bir kitap yazmıştır.

Ergenekon Destanı’nda Bozkurt, öteki Türk destanlarında
da olduğu gibi, ön planda ve baş roldedir. Bu kez Türkler’e
yol göstericilik, kılavuzluk yapmaktadır.Bir rivayete göre
Türkler, Ergenekon’dan 9 Martta çıkmışlardır. 

Başka bir rivayet ise bu tarihi 21 Mart (Nevruz Bayramı)
olarak verir. Öyle anlaşılıyor ki, Ergenekon’dan çıkış
işlemleri 9 Martta başlamış, 21 Martta da tamamlanmıştır.



Venüs
Güneş ve Ay'dan sonra gökyüzündeki en parlak cisimdir. En parlak olduğu dönemlerde
(Güneşe çok yakın olmadığında) gündüz de görülebilir. Venüs'ün kavuşum dönemi 584
gündür. Bu sürenin yarısında (10 aydan biraz kısa bir süre) Güneş'den önce doğar, diğer
yarısında da Güneş'den sonra batar. Kuzey yarımkürede, en iyi gözlem zamanı sonbahar
sabahlarıdır. Çıplak gözle Venüs, sabit, beyaz bir ışıkla parıldayan parlak bir cisim olarak
görülür. 

Çok parlak olmasının nedenleri güneşe yakın olması ve Güneşten gelen ışığın %80'ini
yansıtmasıdır.Güneş’e uzaklık bakımından ikinci gezegen olan Venüs, Merkür’den oldukça
farklıdır. Aslında aralarındaki tek ortak nokta ikisinin de çok sıcak olmasıdır. 

12.104 kilometrelik çapıyla Venüs neredeyse Dünya ile aynı boyuttadır. Ay’dan sonra
Dünya’ya en yakın doğal gök cismi Venüs’tür. Güneş etrafında neredeyse dairesel bir
yörüngede döner. 

Güneş’ten ortalama uzaklığı 108.000.000 kilometredir, yani bize en yakın olduğu anda, topu
topu Ay’ın yüz katı kadar uzaktadır.Venüs de Merkür gibi gökyüzünde Hep Güneş’le aynı
tarafta bulunur; ancak o ve Güneş arasındaki açısal uzaklığın 47 dereceye kadar çıktığı olur.
Yani bu, Venüs’ün günbatımından sonra veya gündoğumundan önce, beş buçuk saat kadar
görülebildiği zamanlar olduğu anlamına gelir. Ama ne yazık ki teleskopla bakıldığında hayal
kırıklığına uğranır, çünkü gerçek yüzeyi kalın ve bulutlu atmosferinin arkasında kalır. 

Venüs üzerinde Mars’taki gibi sert ve keskin izlerin olmayışı dikkat çekicidir. Dolun olduğu
zamanlarda ise Güneş’in öteki tarafındadır; Güneş’in arkasındayken onu görebilmek gibi bir
durum söz konusu bile değildir. 

Venüs’ün evreleri uzun bir süredir biliniyordu. Galelio, 1610 evrelerle ilgili kayıtlar tutmuştu.
Zaten Venüs’ün hareketleri kesin bir şekilde biliniyor olduğundan evreler tahmin
edilebilirlerdi. Ama ilk olarak 18. yüzyıl sonlarında enerjik Alman gözlemci Johann Schörter’in
kuram gözlem nadiren çakışır. Schörter, dikotomi evresini, yani Venüs’ün tam yarım daire
olduğu zamanı dikkatle ölçtü. Sonuçlar son derece şaşırtıcıydı. 

Venüs akşamları görüldüğünde yani küçülürken, dikotomi hep erken; sabah ortaya
çıktığındaysa yani evre büyürken de hep geç oluyordu. Üstelik bu zıtlık bir görünüşten
diğerine değişiyordu. Hiç kuşkusuz bunun sorumlusu Venüs’ün atmosferidir. 

Amatörlerin bu konuda yapacakları çalışmalar son derece ilginç olabilir. Venüs’ün atmosferi
ilk olarak 1761yılında Rusya’nın ilk ünlü gökbilimcisi sayılan M.V. Lomonsov tarafından
bulunmuştur. Venüs’ün, Güneş’in tam önünden geçtiği o yıl, Lomonsov, gezegeninin kenar
çizgisinin kabarık göründüğünü farketmişti. Çok iyi ifade ettiği bu durum, oldukça kalın bir
atmosferin varlığını gösteriyordu.

Venüs’ün geçişleri çıplak gözle bakıldığında son derece ilginç görünür, daha doğrusu
görünürmüş, çünkü geçişlerin en sonuncusu 1882 yılında gerçekleşti. Geçişler, aralarında
sekiz yıl olan çiftler şeklinde görülür, bir sonraki çifte kadar bir asırdan fazla zaman geçer.

İsmini Güzellik Tanrıçası'ndan alan Venüs nedir?





Julia Fiona Roberts, Amerika'daki en popüler aktristlerden biri olacağını asla hayal
edemezdi. Betty Lou ve Walter Grady Roberts'ın çocuğu olarak Amerika Birleşik Devletleri,
Georgia'da küçük bir kasaba olan Smyrna'da 28 Ekim 1967 tarihinde doğdu.

İngiliz, İrlandalı, İskoç, Galli, Alman ve İsveç kökenli çok uluslu bir ailede büyüdü.
Çocukken, hayvan sevgisinden dolayı başlangıçta veteriner olmak istedi, ancak daha sonra
gazetecilik okudu.

Kardeşi Eric Roberts, Hollywood'da bir miktar başarı elde ettikten sonra Julia Roberts
oyunculuğu denemeye karar verdi. İlk olarak 1988'de gençlik odaklı filmler olan Mystic
Pizza (1988) ve Satisfaction (1988) 'de boy gösterdi. Seyircilerin lügatına Julia Roberts
güzelliği o tarihlerden itibaren eklenmiş oluyordu.

Julia'nın en büyük başarısı, Oscar adaylığı kazandığı ve aynı zamanda En İyi Kadın Oyuncu
dalında Halkın Seçimi ödülünü kazandığı imzalı Pretty Woman (1990) filminde oldu. Daha
sonra Julia Roberts birkaç yılı ya ciddi filmlerde başrol oynayarak ya da Tinkerbell gibi
fantastik roller oynayarak geçirdi, ancak film izleyicileri onu romantik komedilerde her
zaman daha çok sevdiler. 

En İyi Arkadaşımın Düğünü ile (1997) Julia, Hollywood'da bir süredir eksik olan türe hayat
verdi. Oscar kazandıktan sonra, Julia yavaşladı; kendi yaşamına odaklanırken "Full Frontal"
ve "Confessions of a Dangerous Mind" gibi filmlerde küçük rollerde oynadı. 

"The Mexican" filminin çekimleri sırasında kameraman Daniel Moder'la tanıştı ve yakın
arkadaş oldular.Uzun zaman boyunca, aşk spekülasyonları oldu, Aralık 2001'de "Ocean's
Eleven" filminin galasında, çiftin ilk resmi fotoğrafı çekildi.

Julia Roberts
Bir dönemin romantik film ikonu, Hollywood yıldızı Julia Roberts kimdir?



Julia, yeni sarışın bakışıyla, sevinçli ve
mutlu görünüyordu. Çift, Julia'nın New
Mexico'daki büyük çiftliğinde, 4
Temmuz 2002'de, Bağımsızlık
Günü'nde, gece yarısı töreniyle evlendi.

Düğünden sonraki ilk röportajında, Julia
Danny'i "adamlar arasından adam,
bencil olmayan ve tümüyle kuşatılmış"
olarak tanımladı. Temmuz 2004'te,
evlilikten iki yıl sonra, Julia ve Danny ilk
çocuklarını beklediklerini duyurdular.

Julia Roberts ayrıca UNICEF gibi hayır
kurumlarına katıldı ve iyi niyeti teşvik
etmek için Haiti ve Hindistan da dahil
olmak üzere birçok farklı ülkeyi ziyaret
etti.

Julia Roberts, Hollywood'un en popüler
ve aranan yeteneklerinden biri olmaya
devam ediyor.



QWERTY

Q klavye ya da QWERTY, dünyada en çok kullanılan ve özellikle İngilizce konuşulan ülkelerde
yaygın olan bilgisayar ve daktilo klavyesidir. Q klavyenin patentini, 1874'te Christopher Latham
Sholes tarafından almış ve Sholes aynı yıllarda QWERTY'nin patentini daktilo işleriyle uğraşan E.
Remington and Sons şirketine satmıştır. Günümüzde NASA, Sholes'un anısına, bir astroidi "6600
Qwerty" olarak adlandırmıştır. Ancak Q klavye standardı ne İngilizce ne de başka bir dile uygun
olarak geliştirilmiştir. Christopher Latham Sholes, icat ettiği yazı makinesinin mekanik harf
kollarından herhangi ikisi aynı anda kağıda doğru havalandığında sıkışmaya neden olduklarını fark
eder.

Sholes bu problemin çözümü için, kullanıcının yazım hızını yavaşlatmak üzere harflerin yerlerini
alabildiğine karıştırarak en çok kullanılan harfleri elin en zor ulaşabileceği yerlere yerleştirmeyi
uygun görür ve Q klavye adını verdiğimiz harf dizilimi ortaya çıkar. Bir söylentiye göre de ilk
üretilen yazı makinesinin adı “Sholes & Glidden Type Writer” olarak geçer. Buradaki “Type
Writer” kelimelerini oluşturan harflerin tamamı Q klavyenin en üst sırasında yer almaktadır.
Böylece satıcılar, bir kağıda kolayca “Type Writer” yazarak ürünlerinin yeteneğini
karşılarındakine gösterme şansı bulmaktadırlar.

Klavyenin adı üstündeki harflerden gelir. "Q klavye" adı, harflerin sol üst köşesindeki "Q"
harfinden gelir. "QWERTY" adı ise sol üst köşeden sağa doğru 6 harfin yan yana getirilmesiyle
meydana gelmiştir.

Bilgisayarlar çıktıktan sonra da daha önceden on parmak yazmayı öğrenenlerin işini
zorlaştırmamak amacıyla aynı dizge korunmuştur. Q Klavyenin bu rastgele harf dizilimi İngilizce
yazımı zorlaştırdığından İngilizce'ye uygun bir standart geliştirmek için Washington State
Üniversitesinden Prof. Dr. August Dvorak 1932 yılında İngilizce’de çok kullanılan harflerin
klavyenin en kolay ulaşılabilir yeri olan orta sırasına toplandığı bir klavye dizilimi önerir.

Q ile başlayıp klavyelerimizin sol üstten ilk 6 harfini oluşturan
ve kendine özgü bir harf dizilimi yaratan QWERTY nedir?



Dvorak’ın araştırmalarına göre,
sekreterlerin parmakları gündelik yazı
işleri sırasında Q klavyede 16 mil yol
alırken Dvorak klavyesinde sadece 1 mil
yol almaktadır. Ancak daktilo ustalarının
Q klavyeye olan mevcut alışkanlıkları ve
piyasanın Q klavye tarafından çoktan
istila edilmiş olması nedeniyle ve 40
milyon daktilonun değiştirilme maliyeti
ortaya çıkınca Dvorak’ın klavyesi
yayılamaz ve kaybolup gider. 

Q Klavye standardı Türkiye'de
bilgisayarların yaygınlaşmasıyla birlikte
yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır,
ancak Türkçeye uygun değildir. Çünkü Q
klavyede, Türkçede en çok kullanılan
harfler, uygunsuz bir biçimde yerleşmiş
durumdadır. Bu nedenle İhsan Sıtkı Yener
başkanlığındaki bilim insanları,
araştırmaları sonucu F klavyeyi meydana
getirmişlerdir. F klavye, Türkçeye en
uygun klavye dizgesidir.



Ohm Kanunu

Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkın, iletkenden geçen akım şiddetine bölümü
(oranı) daima sabit bir sayıdır. Bu sabit sayı iletkenin direncine eşittir. Bu kanuna ohm kanunu
denir.

Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel fark artarsa akım şiddeti artar, potansiyel fark
azalırsa akım şiddeti azalır.

Ohm Kanunu’na göre, bir direncin terminalleri arasındaki potansiyel farkı ile üzerinden geçen
akım doğru orantılıdır. V potansiyel farkını, I direnç üzerindeki akımı ve R direnci
gösteriyorsa, bu üç değer arasındaki ilişki;

V = IR   formülü ile gösterilir.

Potansiyel farkının birimi Volt (V), akımın birimi Amper (A) ve direncin birimi Ohm (Ω)'dur.

Fizik ve özellikle iletkenlerin elektrikli dünyasına bir bakış açısı
getiren Ohm Kanunu nedir?



Bir dirence uygulanan potansiyel farkı iki katına çıkarıldığında, üzerinden geçen akım da iki
katına çıkar. Örneğin, bir direncin terminalleri arasına 1 V potansiyel farkı uygulandığında
üzerinden 1 A akım geçiyorsa, aynı dirence 2 V potansiyel farkı uygulandığında üzerinden 2 A
akım geçer.

Elektriksel aygıtları içeren elektrik devreleri birbirlerine iletkenlerle bağlanır. Yukarıdaki
diyagram yapılabilen en basit elektrik devrelerinden biridir. 

Batarya gibi bir elektriksel aygıt içinde + ve - terminalleri bulunan bir çemberle gösterilir.
Diğer aygıt zikzak şeklinde resmedilir ve arkasına R harfi konur ve direnç olarak adlandırılır.

Gerilim kaynağının + veya pozitif ucu direnci önemsenmeyen bir iletkenle direnç uçlarının
birine bağlanmıştır. Bu iletkenden geçen akım I ve ok işareti akımın yönünü gösterir. 

Direncin ikinci ucu başka bir iletkenle voltaj kaynağının - ucuna bağlanır. Bu form kapalı
devredir. Çünkü gerilim kaynağının bir ucundan çıkan akım diğer ucuna dönmüştür.

Gerilim negatif yüklü elektronların iletken boyunca hareket ettiği bir elektriksel kuvvettir.
Akım elektron akışına ters yönde akar ve direnç akıma karşı gösterilen zorluktur.

Ohm Kanununda bahsedilen 'iletken' üzerinde gerilimin ölçüldüğü bir devre elemanıdır.
Dirençler elektrik şarjının üzerinden yavaşça aktığı iletkenlerdir.

10 megaohmluk bir dirence sahip olan bir iletken 0,1 ohmluk bir dirence sahip olan iletkene
göre daha zayıf bir iletkendir ve iyi iletken sayılmaz. (Yalıtkan maddelere bir gerilim
uygulandığında akımın geçmesine izin vermezler.)

16 Mart 1787 tarihinde Bavyera’da doğan Georg Ohm, çilingir bir babanın oğludur. Eğitim
almayan Babası onun ve kardeşi Martin’in çok iyi yetişmesi için elinden geleni yapmaya çalıştı.
Ohm daha 10 yaşına gelmişken annesini kaybetti. Küçük yaşlarda Ohm kardeşler matematik,
fizik, kimya ve felsefe bilim dallarında iyi bir eğitim aldılar.

Georg Simon Ohm, Ohm Kanunu olarak bilinen, bir telden geçen akımın, geçtiği alanla doğru
orantılı ve uzunluğuyla ters orantılı olduğunu tespit ederek gerilim, akım ve direnç arasındaki
bağlantıyı buldu.

Ohm Kanunu



Azot
Atmosferin çoğunluğunu oluşturan yaşam kaynağı Azot nedir?

Azot (N), periyodik tabloda 15A grubunda
olan, atom numarası 7 olan, metalik
olmayan bir elementir. Azot,
gezegenimizin atmosferinin %78’ini
oluşturan tüm canlıların bir bileşeni olan
renksiz, kokusuz, tatsız bir gazdır.

Dünyanın her yerindeki çiftçiler, gübre
olarak azot içeren amonyak (NH3)
kullanmaktadır. Azot, amonyak, nitrik asit
ve siyanür gibi birçok önemli bileşikler
oluşturur.

Azotun 1772'de, onu zehirli hava veya
sabit hava olarak adlandıran Daniel
Rutherford tarafından resmen keşfedildiği
kabul edilir. Havayı oluşturan
maddelerden birinin yanma olayında yer
almadığı, Rutherford tarafından
biliniyordu.

Azot, yaklaşık aynı tarihlerde Carl Wilhelm Scheele, Henry Cavendish, ve Joseph Priestley
tarafından da araştırılmaktaydı. Antoine Lavoisier de azotu, Yunanca αζωτος (azotos) "cansız"
anlamına gelen azote olarak adlandırmıştı.

Azot için kullanılan diğer sözcük, nitrogène, 1790 yılında Fransız kimyager Jean Antoine
Chaptal tarafından, Yunanca "sodyum karbonat" anlamına gelen nitron ile, Fransızca "üreten"
anlamına gelen ve yine Yunanca kökenli gène sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle ortaya çıktı.
Bu sözcük İngilizcede kullanılır oldu ve sonraları pek çok dile girdi. Bileşikleri orta çağlarda
biliniyordu. Simyacılar, nitrik asidi aqua fortis olarak biliyorlardı.

Metallerin kralı adı verilen altını çözebilen karışım olması dolayısıyla, nitrik asit ve hidroklorik
asit karışımı; aqua regia (asil su) olarak biliniyordu. 

Azot bileşiklerinin ilk endüstriyel ve zirai kullanımı; güherçile (sodyum veya potasyum nitrat) ve
kısmen de barut yapımı şeklinde oldu. Daha sonraları da gübre ve kimyasal hammadde olarak
kullanıldı.

Azot endüstriyel anlamda, sıvı hava`nın kısmi distilasyonu ile ya da gaz halindeki havadan
mekanik olarak (basınçlı ters osmoz yöntemi) elde edilir. Azot, hayvan dışkılarının, üre ve ürik
asit halinde büyük kısmını oluşturur.



Moleküler azot, büyük oranda Satürn'ün Ay'ı Titan'ın atmosferinde bulunur. Ayrıca, yıldızlar
arası uzayda da varlığı David Knauth ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarla saptanmıştır.

Moleküler azot, atmosferde reaktif değildir fakat doğada, canlı organizmalar (bakteriler)
tarafından biyolojik ve endüstriyel anlamda faydalı bileşiklere dönüştürülür. Endüstriyel
anlamda azot ve doğal gaz, Haber prosesi ile amonyağa dönüştürülür.

Amonyak da ya gübre olarak ya da patlayıcılar gibi başka maddelerin üretiminde (Ostwald
prosesi ile nitrik asit üretimi) başlangıç maddesi olarak kullanılır.

Azot tuzları içinde en önemlilerinden biri potasyum nitrat olup tarih boyunca barut yapımında
kullanılmıştır. Diğer bir tuz da amonyum nitratdır ve gübre olarak kullanılır. Diğer azotlu
organik bileşikler nitrogliserin ve trinitrotoluen olup patlayıcı yapımında kullanılırlar. Nitrik asit
sıvı yakıtlı füzelerde oksitleyici olarak kullanılır. Hidrazin ve türevleri füze yakıtlarında
kullanılır.

Azot, bitki büyümesi, gelişimi ve üremesi için temel bir besindir. Azotun dünya üzerinde en çok
bulunan elementlerden biri olmasına rağmen, azot eksikliği, muhtemelen dünya çapında
bitkileri etkileyen en yaygın besin problemidir. Atmosferden ve yer kabuğundan gelen azot
doğrudan bitkiler tarafından kullanılmaz.

Azot, toprakta birçok dönüşümden geçebilir. Bu dönüşümler genellikle, çeşitli karmaşıklık
derecelerinde ortaya çıkabilen azot döngüsü olarak adlandırılan bir sistemde gruplandırılır.
Azot döngüsü, besin maddesi ve gübre yönetimini anlamak için uygundur.

Mikroorganizmaların, bu süreçlerin çoğundan sorumlu olmasından dolayı, toprak sıcaklıkları
10° C’nin altında olduğunda, çok yavaş gerçekleşir, ancak topraklar ısındıkça oranları da hızla
artar.



Azot döngüsünün merkezi, inorganik azotun organik azota ve tam tersi dönüşümüdür. 
 Mikroorganizmalar büyüdükçe, immobilizasyon olarak adlandırılan bir işlemde organik azota
dönüştüren azot havuzunda mevcut olan H4+ ve NO3– toprak inorganiklerinden uzaklaştırır.
Bu organizmalar öldüğünde ve başkaları tarafından ayrıştırıldığında, fazla NH4+,
mineralizasyon olarak adlandırılan bir işlemde inorganik havuza geri bırakabilir.22-
Mikroorganizmalar, bir defada kullanabileceklerinden daha fazla azot içeren bir madde, azot,
baklagil kalıntıları veya gübreler gibi maddeleri ayrıştırdığında, azot da mineralleştirilebilir.

İmmobilizasyon ve mineralizasyon, çoğu mikroorganizma tarafından yürütülür ve toprak ılık ve
nemli iken, ancak su ile doymuş olmadığında en hızlıdır. Ürün kullanımı için mevcut olan
inorganik azot miktarı genellikle, meydana gelen mineralizasyon miktarına ve mineralizasyon ve
immobilizasyon arasındaki dengeye bağlıdır.

Gazı, sıvı azotun ısınarak buharlaşmaya bırakılmasıyla kolayca elde edilebilir. Çok geniş
kullanım alanları olup, oksidasyonun istenmediği ortamlarda hava yerine kullanılabilir:
paketlenmiş gıdaların tazeliğini korumak için,güvenlik amacıyla sıvı patlayıcıların üzerini
örtmek için,geçirgeç (transistör), diyot ve tümleşik devre gibi elektronik bileşenlerin
üretiminde, paslanmaz çelik üretiminde,inert, nemsiz ve oksitleyici olmayan özelliklerinden
dolayı otomobil ve uçak tekerleklerinin dolumunda.Endüstriyel anlamda ve büyük miktarlarda
sıvılaştırılmış havadan distilasyon yoluyla üretilir ve LN2 şeklinde tanımlanırsa da doğru yazılış
şekli NO2(l) dir.



Dondurucu bir sıvı olup canlı dokuyla temas etmesi halinde ani donmaya neden olur. Ortam
sıcaklığından uygun şekilde izole edilmesi durumunda, basınç uygulaması gerektirmeyen bir
azot gazı kaynağı oluşturur.

Suyun donma noktasının çok altındaki sıcaklıklarda kalabilme özelliği (77 K, -196 °C veya -320
°F), sıvı azotun çok değişik alanlarda kullanımını mümkün kılar: gıda ürünlerinin daldırılarak
dondurulması ve taşınımı,canlı dokuların, üreme hücrelerinin (sperm, yumurta), ve diğer
biyolojik örnek ve malzemelerin dondurularak korunması, bilim eğitimindeki görsel deneylerde,
yüksek hassasiyetteki algılayıcılar ve düşük gürültü seviyeli amplifikatörlerde soğutucu olarak,
dermatolojide nahoş görünümlü siğil veya potansiyel kanser riski taşıyan cilt yaralarının
alınmasında,CPU veya GPU gibi bilgisayar donanımlarının soğutma sistemlerinde soğutucu
olarak kullanılır.



Viyolonsel
Muhteşem sesi ile hepimizi büyüleyen viyolonsel nedir?

Viyolonsel ya da çello sık kullanılmakta olup yaylı çalgılar ailesinden olan dört telli ve de tenor
sesli bir çalgı olmaktadır. 16. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmıştır.  Keman, viyola ve kontrabas
ile aynı ailedendir. Keman ile viyolonselin şekilleri büyük oranda birbirini andırsa da boyutları
çok farklıdır. Karşıdan bakıldığında gövdesinin orta bölümünde bulunan ve el yazısı ile 'f' harfini
andıran 2 ses deliği vardır.

Yayın tellere teması ile titreşen tellerden çıkan ses, gövdenin içindeki havayı titreştirerek bu
deliklerden geri döner. Viyolonsel çalan sanatçıya viyolonselist denir. Çalarken pus yani baş
parmak hariç geri kalan 4 parmak kullanılır. Başparmakta kullanılır. Parmaklar sırasıyla pus
hariç 1. 2. 3. ve 4. parmaklar olarak adlandırılır. Başparmak, ilk başlarda pek kullanılmamakla
beraber teknik ilerledikçe müziğe dahil edilir. 7. pozisyon ve de ilerisinde daha doğrusu pus
kullanılırsa eğer çoğunlukla 4. parmak yani serçe parmak kullanılmaz. 7. pozisyon ve ilerisinde
kol yetişmediği için pus kullanılır. Viyolonsel, kulak dediğimiz kısımdan akort edilir büyük
akortlar buradan yapılır. İnce ayar akortları fix dediğimiz küçük metal parçalardan yapılır.
Parmaklar, tuşa değilen siyah bölgeye konur.

Köprüyle tuşenin arasındaki boşluktan arşe yardımıyla çalınır. Seslerin net çıkması için arşenin
biraz sert bastırılması gerekir keman ve viyolaya göre çünkü viyolonselin telleri daha
kalındır.Parçalara göre arada psikato (parmakla) çalınır. Arşe yerine sağ elimizle genelde işaret
parmağımızın ucuyla teli çekerek çalınır. Viyolonsel "insan sesine en yakın" ritim yahut melodiyi
çıkaran bir müzik aletidir.

Başlangıçta beş telli olarak yapılan bu çalgı, önceleri orkestrada bas sesleri desteklemek için
kullanılmıştır. Tek başına belirgin bir çalgı olarak ortaya çıkması ise 18. yüzyılda olmuştur.
Viyolonsel genellikle akustik olarak kullanılan bir enstrümandır. Her mekânda (açık alan, konser
salonu vs.) çalınabilir.



Paulo Coelho
Kitapları 56 dile çevrilen yazar Paulo Coelho kimdir?

Paulo Coelho, 1947 yılında Brezilya‘da doğdu. Babası Pedro mühendis, annesi Lygia ise
evhanımı olan Coelho, San Ignacio‘da ilköğrenimine başladı. İlk edebi ödülünü okulundaki bir
şiir yarışmasında aldı. 

Ablası Sonia‘nın kendi ödevi olarak teslim ettiği denemesi, Coelho’ya ikinci ödülünü getiriyordu.
Yazarlıktan önce kendini ülkesinde şarkı sözü yazarlığında da kanıtlayan Coelho, Brezilya’nın
meşhur şarkıcılarından Elis Regina ve Raul Seixas için şarkı sözleri yazdı.

1987 yılında yayımlanan Hac (Pilgrimage) adlı kitabında, 1986 yılında Hıristiyanların Batı
Avrupa’dan başlayıp İspanya‘da Santiago de Compostela kentinde sona eren geleneksel hac
yolculuğunu kaleme aldı.1988 yılında yayınlanan Simyacı adlı kitabı onun en çok ülkede
yayınlanan kitabı oldu.

53 ayrı dile çevirisi bulunan tek kitap olarak, Simyacı, Guiness Dünya Rekorlari Kitabına girdi.
1979 yılında tekrar karşılaştığı eski arkadaşı Christina Oiticica ile daha sonraki yıllarda evlendi
ve Rio de Janeiro‘da yaşamaya başladı. 

Edebi hayatının yanı sıra karısıyla birlikte kurdukları Paulo Coelho Enstitüsü‘nde ülkesindeki
yoksul çocuk ve yaşlılara yardım etti, 2002 yılında Brazilian Academy of Letters‘a üye kabul
edildi.



1979‘daki İslami Devrim’den sonra İran‘a fikir
alışverişi için davet edilen ilk Müslüman olmayan
yazar oldu.Bir dönem ailesi tarafından akli dengesi
bozuk sanılan Coelho, üç kere akıl hastahanesine
gönderildi.

Veronika Ölmek İstiyor adlı romanını da bu
dönemdeki tecrübelerinden yola çıkarak yazdı.Ünlü
eserlerinden dünyanın en eski mesleği üzerine
kurulu bir aşk masalı olan On Bir Dakika’nın film
hakları Hollywood Gang Productions tarafından
2004 yılının Aralık ayında satın alındı.

İlyas Peygamber’in romanlaştırılmış öyküsünün
anlatıldığı Beşinci Dağ adlı kitabının film hakları ise
Capistrano Productions tarafından 2004 yılında
alındı. Senaryosu Antonio Soave tarafından
uyarlanan filmde Joseph Finnes, Liam Neeson ve
Julia Ormond rol alırken yönetmenliğini Le Var
Burton üstlendi.

2005 itibari ile İsviçre‘nin Davos kentindeki Dünya
Ekonomik Forumu‘nu düzenleyen Schwab Vakfı‘nın
yönetim kurulunda olan Paulo Coelho, aynı
zamanda Unesco‘nun “Kültürlerarası Diyaloglar”
programında danışman olarak görev yapmakta.
Aynı zamanda İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya
Ekonomik Forumu'nu düzenleyen Schwab Vakfı'nın
yönetim kurulundadır. Paulo Coelho pek çok saygın
ödülün sahibi oldu; bunlar arasında Dünya
Ekonomik Forumu'nun verdiği Crystal Award ve
Fransız Légion d'Honneur nişanı da vardır.

Yazar 2002 yılında Brezilya Edebiyat Akademisi'ne
kabul edildi. Coelho, ayrıca pek çok saygın basın
kuruluşu için haftalık köşe yazıları yazmaktadır.
Paulo Coelho Rio de Janerio'da yaşamaktadır.

Son romanı Elif, Portekizce'den sonra ilk olarak
Türkçeye çevrildi ve Mart 2011'de yayınlandı.
Romanda, yazar ve yetenekli bir keman virtüözü,
sıradışı genç bir Türk kızı Hilal'in Sibirya'yı baştan
başa geçecekleri bir yolculuk sırasında, kendileri,
birbirleri ve varoluşları ile yüzleşmeleri
anlatılmaktadır. Kitabın tanıtımı için açtığı
yarışmayı Aleph by Raif Kurt videosuyla, Türk
sanatçı Raif Kurt kazanmıştır.



Boğa Heykeli
Kadıköy'ün simgesi Boğa Heykeli nedir?

Kadıköy Boğa Heykeli, 1864’te Paris’te Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından
yapılmış bir heykeldir. Boğa Heykeli 155 yaşındadır. Gerçek adı Dövüşen Boğa olan heykeli,
1865’te veya 1917’de Türkiye’ye getirilmiştir.

Heykelin Türkiye’ye getirilmesi hakkında iki farklı hikaye vardır, fakat ikisi de aynı şekilde
sonlanmaktadır.Osmanlı Padişahı Abdülaziz’in Paris gezisinde bir heykeltraşa özel sipariş
vermesi üzerine Türkiye’ye getirilmiştir. Veya Osmanlı Devleti Harbiye Nazırı Enver Paşa’ya
hediye edilmesi üzerine Türkiye’ye getirilmiştir.1971’de Kadıköy’e taşınan heykel bugünkü
Altıyol Meydanına 1987’de yerleştirilmiştir.

Fransa-Almanya sınırında bulunan ve de zengin kömür rezervleri sanayi devrimi neticesinde
değerlenen Alsas-Loren bölgesi, 1800’lü yıllar boyunca iki ulus tarafınca paylaşılamazken
sonunda 1860’larda Fransa’nın eline geçmiş, bu zaferi simgelemek ve de düşmanın boğa gibi
ezip geçildiğini belirtmek için bu heykel yaptırılmıştır. 1870’deki savaşlarda Alsas-Loren bölgesi
Almanlarca ele geçirilince heykel de Almanya’nın olmuştur.

Hem Birinci Dünya Savaşı’ndaki Osmanlı-Almanya ittifakı hem de Alman İmparatoru II.
Wilhelm‘in Osmanlı padişahı ve Enver Paşa ile olan dostluğundan ötürü heykel 1917’de  İttihat
ve Terakki Cemiyeti’ne armağan edilerek ilk defa Türkiye’ye gelmiştir. İttihat ve Terakki
Cemiyeti heykeli Enver Paşa’ya iletmiş, böylece heykel ilk olarak Beylerbeyi Sarayı’nın
bahçesine, oradan da Yıldız Sarayı Şale Köşkü’nün büyük serası önüne yerleştirilmiştir.

I. Dünya Savaşı sonunda Enver Paşa’nın yurt dışına gitmesinden sonra heykel bir süre boyunca
Enver Paşa’nın Bilezikçi Çiftliği’nde unutulmuştur. Sultan Abdülaziz, 1867’de ziyaret ettiği
l’Exposition Universelle fuarında Beylerbeyi ve Çırağan Sarayı’nın bahçeleri için Rouillard’ın
ekibine içinde Boğa’nın da bulunduğu 24 hayvan figürü heykeli sipariş vermiştir.

Heykelin kabul görmediği Osmanlı’da Abdülaziz’in verdiği bu sipariş, heykel tarihi açısından bir
ilk olduğundan ötürü sıra dışı bulunmaktadır. Bu olay belki de Sultan Abdülaziz’in av merakı ve
vahşi hayvanlara duyduğu meşhur hayranlıkla açıklanabilir. 

Heykel, 1865’te İstanbul’a getirilince ilk olarak Beylerbeyi Sarayı’nın bahçesine koyulmuş,
oradan Yıldız Sarayı’nın bahçesine götürülmüş ve son olarak Bilezikçi Çiftliği’ne ulaşmıştır. 50
yıl kadar sonra heykel hatırlanmış, Bilezikçi Çiftliği’nden yeni yapılan Hilton Oteli’nin bahçesine
taşınmıştır. Ardından önce Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nın önüne konan Boğa, daha
sonra Taksim Gezi Parkı’nda sergilenmiştir.

1970’li yılların başlarında Anadolu Yakası’na ilk kez geçirilen boğa heykeli, ilk olarak bugünkü
Kadıköy Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi olan tarihi Şehremaneti binasının önüne konulup
burada 20 yıl kadar kalmıştır.



Heykel, 1987’de yılında bugünkü yeri olan Kadıköy Altıyol’a taşınmıştır.Heykelin Almanlar
tarafından ilişkileri geliştirmek amacı ile Osmanlı’ya hediye edilmesinden de anlaşılabileceği gibi
1. Dünya Savaşı’nda da aynı cephede yer alan Osmanlı ve Almanya arasındaki dostluk, 1871’de
Alman milli birliği kurulmadan önce var olan Prusya Krallığı’na kadar uzanmaktadır. İki devlet
arasındaki ilişkiler genel olarak mutualizme, karşılıklı faydaya ve dostluk esasına dayanmıştır.

1. Dünya Savaşı esnasında da Almanya yönetiminde bulunan 2. Wilhelm döneminde
Almanya’nın Osmanlı üzerindeki nüfuzu doruğa ulaşmıştır.18- İlişkilerin geliştirilmek
istenmesindeki sebepler, Osmanlı’nın maden yatakları ya da petrol gibi birçok ham maddeye
sahip oluşu, pazar imkanı, demir yolları ve daha birçok ekonomik çıkarı kapsamaktadır. 

Bunlar haricinde 1910-1920 arasındaki gergin savaş hazırlıkları döneminde bir yandan
Almanya kendi bloğunu olabildiğince güçlendirmek isterken bir yandan da Osmanlı’nın büyük
toprak kayıpları sonucunda zayıf düşmesi ve devleti bulunulan durumdan kurtarmak için
harcanılan son çabalar iki devletin aynı saflarda yer almasına sebep olmuştur.

Dış ilişkilerde denge politikası uygulayan II. Abdülhamid, İngilizlerin Orta Doğu’yu tamamen
ele geçirmeyi amaçlamaları; işgalleri altındaki İslam memleketlerine Mısır’ı Halife yaparak
İslam dünyasını kendi çıkarlarına göre yönlendirmek istemeleri; Balkanlar’da güçlü bir
Bulgaristan yaratma çabaları ve Ermenileri desteklemeleri gibi nedenlerden ötürü Almanya’ya
yaklaşmıştır. 

Almanya ile birlikte savaşı girmeyi faydalı bulan Enver Paşa ve destekçileri ise amaçlarına
1914’teki görüşmeler sonucunda resmileşen Türk-Alman ittifakı ile ulaşmışlardır. Boğa heykeli
ise bu ittifakın bir göstergesi olarak tarihe kazınmıştır.



Egemenlik
Ulu Önder Atatürk'ün halka verdiği Egemenlik nedir?

Egemenlik ya da hâkimiyet, bir toprak parçası ya da mekân üzerindeki kural koyma gücü ve
hukuk yaratma kudretidir. Bu güç siyasi erkin dayattığı yasallaşmış bir üst iradeyi ifade
etmektedir. Egemenlik aynı zamanda bir devletin ülkesi ve uyrukları üzerindeki yetkilerinin
tümünü ifade eder. Bir başka deyimle egemenlik, devleti başka tüzel kişiliklerden ve örgütlenme
biçimlerinden (örneğin şirketlerden, derneklerden, kulüplerden, çetelerden, din ve mezhep
birliklerinden, feodal bağlılık ve yönetim birimlerinden) ayıran özelliktir. 

Egemen olmayan devlet olmaz; kaynağını devletten almayan egemenlik de olmazOrtaçağ
Avrupası'nın büyük bir bölümünde, kaynağını kralla vasalleri veya vasallerle diğer yerel güç
odakları arasındaki sözleşmelerden alan feodal ilişkiler egemendi. Bunun yanı sıra, çeşitli
derecelerde bağımsız olan şehirler, köy birlikleri, federasyonlar, ortak yönetim alanları vb.
mevcuttu. Ayrıca bazı yönleriyle krala bağlı, bazı yönlerden tamamen bağımsız olan Kilise de
önemli bir siyasi güçtü.

Modern krallıkların ortaya çıkmasıyla birlikte, devleti devlet yapan temel hak ve yetkilerin
tanımlanması sorunu ortaya çıktı. Fransız hukukçu Jean Bodin (1530-1596) modern egemenlik
kuramının kurucusu sayılır. 1576'da yayımladığı Les six livres de la république (Devlet'e Dair
Altı Kitap) adlı eserde Bodin egemenliği "Devlet'in mutlak ve kalıcı gücü" olarak tanımladı.
"Mutlak", egemenliğin bölünemeyeceği ve paylaşılamayacağı anlamındaydı (ancak bu mutlaklık
sadece kamu hakları alanındaydı ve bireyin özel haklarına tecavüz edemiyordu). "Kalıcı" olması
ise bu gücün hükümdarın ölümü ile sona ermediği ve bireylerden bağımsız olduğunu
gösteriyordu. Egemenlik belirtilerinin bir bölümünü hükümdar şahsen kullanabilir, bir bölümünü
memurlarına ve kurumlara kullandırabilirdi. Ancak egemenliğin kendisi devredilemezdi. 

17. yüzyılda Hollandalı hukukçu Hugo Grotius (1583-1645) modern devletler hukukunun
ilkelerini egemenlik kavramıyla temellendirdi. 1648 Westfalya Barışı ile, egemen devletlerin
hukuki eşitliği ilkesi modern Avrupa devletler sisteminin temeli olarak benimsendi. 17. ve 18.
yüzyıllarda Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau gibi düşünürler egemenlik hakkının felsefi
ve analitik temelleri üzerinde günümüze dek etkili olan düşünceler ürettiler. 

Montesquieu (1689-1755), 1745'te yayımladığı Esprit des Lois (Kanunların Ruhu) adlı eserinde,
egemenliğin üç uygulama alanını birbirinden ayırarak, yasama, yürütme ve yargı erklerinin
dengelenmesinin önemine değindi.  1789'da kabul edilen ABD Anayasası, Montesquieu'nün
görüşlerinin etkisiyle, yasama, yürütme ve yargının mükemmel denge içinde olacağı bir Devlet
düzeni tasarladı. Egemenlik unsurları aşağıdaki gibi sıralanabilir.Mutlaktır, başka bir güç
tarafından sınırlandırılmamıştır.Bölünemez ve devredilemezdir.Sürekli ve kesintisizdir.Klasik
dönem düşünürlerinin hemen hepsinde egemenliğin nihai kaynağı olarak halkın iradesi
gösterilir. Roma hukukundaki omnis imperium ex populo ilkesi bu düşüncenin kaynağıdır.
Devletin bir "Toplum Sözleşmesi" ile kurulduğu görüşü de aynı düşünceyi ifade eder. Ancak ilk
kaynağı halk olan egemenliğin nasıl ve ne ölçüde hükümdara aktarıldığı, sınırlarının ne olduğu,
o sınırlar aşıldığı zaman hangi tedbirlere başvurulacağı, egemenlik aktarımından sonra halkta
hangi bakiye güçlerin kaldığı, tartışma konuları olarak kalır. 

Egemenliği halka dayandıran görüşle demokrasi fikri ilk kez 19. yüzyılda bağdaştırılmaya
başlamış ve ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında genel kabul görmüştür.



Manyas Kuş Gölü

Manyas Kuşgölü idari olarak Balıkesir İli`nin Bandırma ve Manyas İlçeleri sınırları içinde ve
Marmara Denizi`nin güneyinde, Uludağ ile Biga Yarımadası arasında uzanan bir çöküntü
alanında yer almaktadır. Bu çöküntünün tabanını Kuş ve Uluabat (Apolyont) Gölleri ve bu
göllerin çevresinde yer alan geniş ovalar, kenarlarını ise yüksek dağ ve yaylalar
oluşturmaktadır. Doğu batı doğrultusunda uzanan gölün uzunluğu 20 km, genişliği ise 14 km
dir.

Manyas Gölü Marmara Denizinin güneyinde bir göl. Gönen ile Bursa arasında uzanan çöküntü
sahasında teşekkül eden göl, 178 km2 yüzölçümündedir. Denizden yüksekliği 15 metredir.
Derinliği 5 metreyi geçmeyen gölün ekseri yerleri bir-iki metre civarındadır. Manyas Gölüne
güneyden Kocaçay karışır. Fakat derenin akımı kuvvetli olmayıp azdır. Gölün güneydoğu
ucundan Karadere çıkar. Bu dere Karacabey yakınlarında Susurluk Çayı ile birleşerek Kocadere
adını alır. Ayrıca göle kuzeyden Sığırca Deresi dökülür.

Manyas Gölünün suyu tatlı olup, gölde kerevit ve 20'ye yakın balık türü yaşar. Gölün en ilgi
çekici yönü, kuzeydoğu kıyısındaki her sene 2-3 milyon civarında kuşun geldiği Kuş Cenneti'dir.
Burası 1959'da Milli Park sınırları içine alınmıştır.

 Gölün oluşumu hakkında değişik yorumlar yapılmıştır. A.PHILIPPSON ve E.LAHN Neojen`de
Bursa Gönen depresyonu çöküntü alanında büyük bir tatlı su gölünün, Neojen sonu veya
Kuvanterner`de meydana gelen hareketler sonucunda ise, bu göl alanında 4 adet küçük küvetin
oluştuğunu, diğer iki küvetin (Bursa ve Gönen) alüvyonlarla dolduğunu ve geriye Uluabat ve
Kuş Gölleri`nin kaldığını bildirmektedirler.

Ülkemizin kuş cenneti Manyas Kuş Gölü nedir?



Emre Kazancı ve arkadaşları ise Pliyosen`de tektonizmaya
bağlı olarak meydana gelen Bursa Gönen Çöküntü alanının
başlangıçtan Kuvanterner`in sonlarına kadar karasal halde
iken, daha sonra yöredeki menderesli akarsularının
taşıdıkları alüvyonlarla yataklarını tıkamaları sonucunda
Uluabat ve Kuş Gölleri`nin oluştuğunu; her iki gölün de tipik
birer alüvyon set gölü olduklarını öne sürmektedirler.

Kuş gölü, ekolojik yönden eutrophic (bol gıdalı), limnolojik
bakımdan ise argilotrophic (killi) bir sulak alandır. Kolloidal
kil ihtiva ettiği için suyu devamlı bulanıktır. Suları tatlı olan
gölün en derin yeri 4 metre civarında olup, ortalama
derinliği 1-2 metredir. Göl su seviyesi mevsimlere göre
değişmektedir. İlkbahar da göl suları yükselerek kıyıları
kaplamakta, yaz aylarında ise geri çekilmektedir. Bu ritmik
olay her yıl düzenli olarak tekrarlanmaktadır. Gölün normal
su seviyesindeki alanı 16.800 hektar civarındadır.

Göl, güneyden gelen Kocaçay ve kuzeyden gelen Sığırcı
Dereleri, göl drenaj alanın yüzeysel akışı ve göl alanına
düşen yağışlarla beslenmektedir. Boşalımı ise buharlaşma,
sulama amacıyla çekilen sular ve güneydoğudan çıkan
Karadere yoluyla göl ayağından Susurluk Çayı`na taşınan
sularla gerçekleşmektedir. Göl kıyıları yer yer sazlık
kamışlık, yer yer çayırlıktır. 

Kocaçay ve Sığırcı Derelerinin göle karıştığı yerlerde söğüt
toplulukları ile sazlıklar bulunmaktadır.Yaz aylarında
suların çekildiği yerlerin bir kısmında sebze tarımı
yapılmakta, bir kısmı ise çok çeşitli ve gür bitki örtüsü ile
kaplanmaktadır.

Gölün bitki örtüsü ve hayvan varlığı yönünden en zengin
olduğu yer Sığırcı Deresinin oluşturduğu deltadır. Deltada
birlerce kuşun gübresiyle zenginleşen topraklar, yazın
suların çekilmesiyle gür ve yüksek otlarla kaplanarak
sayısız küçük canlının üreyip gelişmesine olanak
sağlamakta, ilkbaharda göl sularının tekrar yükselmesiyle
birlikte bu canlılar göl suyuna karışmaktadır. Bu nedenle
Kuş Cenneti kuşlar için olduğu kadar, balıkların
beslenmeleri ve üremeleri için de ideal bir ortam
oluşturmaktadır.

Kuşgölü ve Kuşcennetinin önemini duyurmak, çevre
kirliliğine dikkati çekmek amacıyla her yıl Uluslararası
Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali
düzenlenmektedir.
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