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                                                                                                           Sevgiler,

                                                                                                  O Şey Dergi Editörü 

                                                                                              Orhan Murat Girginkoç

      Heyecanla ve şevkle çıktığımız yolda bizim

için çok büyük önemi olan bir ay Nisan. 2019

yılı 1 Mayıs’ında şevkle hazırladık ilk

konumuzu ve bizim için kutsal olan bilgi

paylaşımına başladık. 2020 Nisan’a

geldiğimizde ise 12. sayımızla ilk yılımızı geride

bırakmış olduk.

     Bilginin her haline ulaşmak çok önemli. İçinde bulunduğumuz iletişim

çağında hızla herhangi bir bilgiye, söyleme ulaşabiliyor ve kitleleri

etkileyebiliyoruz. Doğru bilgiye ulaşmak sadece çok okumaktan geçmiyor,

güvenilir kaynağa ulaşmaktan da geçiyor. Ancak ne kadar çok kaynağa

ulaşırsak, o kadar çok bilgiyi süzgeçten geçirebilir, karşılaştırabilir,

sorgulayabilir ve yorumlayabiliriz. Sorgulayan ve yorumlayan bir toplum, her

zaman kendi karakterine hakim, ileriye doğru yüzünü çevirmiş, geleceği olan

bir toplumdur. Bu minvalde her daim daha çok bilgiye ulaşma çabamızdan

vazgeçmemeli, her zaman da ulaştığımız bilgi birikimini ve farklı kaynakları

birbirimizle paylaşmalıyız. Ne de olsa bilgi paylaştıkça güzeldir.

      Sizlerle ilk günkü gibi bilgi paylaşmaya 12. sayımızla da devam etmekten

gurur duyuyoruz. Hep beraber içinde bulunduğumuz şu zor günleri de

“paylaşmakla” atlatabileceğimize inanıyoruz. O Şey Dergi ile “hayatın

içindeki O Şey” i hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de web sitemizden

paylaşmaya ilk günkü şevkle devam edeceğiz.

      Beraber büyüdüğümüz, büyüdükçe

geliştiğimiz, geliştikçe daha çok insana

dokunduğumuz nice 12. sayılara!



1 Nisan için bilinen en eski 1 Nisan hikayesi, 1 Nisan şakalarının çıkış tarihi şu şekilde anlatılır;
15. yüzyılın sonlarında, Haçlı ordusu İspanya’daki Endülüs Müslümanlarının son kalesini
(Gırnata) kuşatır. 
 
Uzun süren bir kuşatma olmasına rağmen, kış aylarının da etkisiyle, kale korunabilmektedir.
Durumun zorluğunun bilincinde olan Haçlı ordusunun komutanı kaleyi düşürmek için değişik
taktikler düşünmektedir. En sonunda aklına bir fikir gelir. 31 Mart gecesi kalenin önüne
giderek bir elinde Kur’an bir elinde İncil, kaledekilere seslenir; “Şu iki kitap üzerine yemin
ederim ki, teslim olursanız bu akşam size bir şey yapmayacağım” der. Bunun üzerine gerekli
görüşmeler sonrasında Müslümanlar canlarının kurtarılması karşılığında kaleyi teslim ederler.
Ertesi gün sabah, yani 1 Nisan sabahı, Haçlı ordusu komutanı bütün Müslümanların
öldürülmesi için emir verir. Bunun üzerine Müslümanlar,  “bizi öldürmeyeceğinize dair yemin
etmiştiniz, bize söz vermiştiniz” derler. Bu söz üzerine Haçlı ordusunun komutanı “Benim
sözüm size dün akşam içindi, bugün için size bir sözüm yoktur” diye cevap verir ve bütün
Müslümanlar orada şehit edilirler.
 
Hikaye’ye göre o gün bugündür. 1 Nisan Hristiyanlar arasında Hile Günü olarak
kutlanmaktadır. Maalesef halkımız arasında da yaygınlaşmış, yüzlerce, binlerce Müslümanın
katliam günü olan 1 Nisan şaka günü olarak kutlanmaktadır. Roma İmparatoru Sezar M.Ö. 46
yılında takvimin başlangıcını Ocak ayı olarak ilan ettiyse de, çok uzun bir süre daha, 16.
yüzyılın ortalarına kadar Avrupa’da yeni yıl geleneksel olarak, bahar aylarının başlangıç tarihi
olarak da kabul edilen Mart ayının 25’inde başlardı.  Sezar’dan tam 1610 yıl sonra, 1564
yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce
Avrupa’da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart‘tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles’in bu
kararı fazla yayılmadı.

Gülmeye ve şakaya da ihtiyacımız olup, insanların şakalaştıkları 1 Nisan nedir?

1 Nisan



Duyanlar ise protesto amaçlı eski
adetlerine devam ettiler. 1 Nisan‘da
partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları
“Nisan aptalları” olarak nitelendirdiler. 1
Nisan’a “aptallar günü” adını verdiler. Bu
günde herkese sürpriz hediyeler verdiler,
gerçek olmayan haberler ürettiler. 
 
Yıllar sonra ocak ayının yılın ilk ayı
olmasına alışılınca, Fransızlar 1 Nisan
gününü kültürlerinin bir parçası görerek
devam ettirdiler. Oradan da bütün dünyaya
bir şaka günü olarak yayıldı.
 
Nisan 1, Hollanda, Belçika, Kanada, ABD,
İsviçre, Japonya dahil dünyanın pek çok
yerinde tanınmaktadır. Nisan 1 ile ilgili
başka bir efsane de Pagan kültüründe 1
Nisan’da kutlanan Fous bayramıdır. Antik
Roma’da Hilarya adıyla benzer bir bayram
da kutlanmaktadır.
 
Hindistan’da ise bu bayram 31 Mart’ta Holi
adıyla kutlanmaktadır. İskoçya 1 Nisan’ı
Gowk veya Cuckoo günü olarak kutlarken,
İngiltere, April Fools’ Day yani Nisan
Kaçıklar Günü olarak 1 Nisan’ı
kutlamaktadır.
 
1 Nisan’ın yurdumuzdaki uygulaması
genelde öğrencilik döneminde okullarda
görülür. Gençler birbirlerine şaka yapmak
ve birbirlerini kandırmak için yarışırlar. 
 
Nadir de olsa medya kuruluşlarının, 1 Nisan
günü şok haberlerle bir kısım halkı
heyecanlandırdıkları ve günü
renklendirdikleri de bilinmektedir.
Ülkemizde 1 Nisan gününün pek önemli
etkinlikleri görülmez. 
 
Diğer önemli günler gibi ticari alış verişi
hareketlendirecek gücü yoktur. Az da olsa,
şaka malzemesi satan dükkanların
satışlarını olumlu yönde etkileyebilir.



Hristiyanlık dini mensubu vatandaşların kutsal
olarak kutladığı bir bayram olan Paskalya
Bayramı'nda Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten
üç gün sonraki dirilişi kutlanmaktadır. 
 
Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar
olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık
olarak Mart sonundan Nisan sonuna kadar
olan dönemdir. 
 
Her sene sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve
dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü
kutlanan Paskalya Günü ise, Kıyam Yortusu,
Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da
adlandırılır.
 
İsa'nın dirildiği günü belirleme hususu, 8.
yüzyıla kadar Doğu ve Batı kiliseleri arasında
başlıca tartışma konularından biri oldu. 
 
Anadolu'daki Hristiyanlar İsa'nın çarmıha
gerildiği günü, Yahudilerin Pesah (Hamursuz
Bayramı) olarak kutladığı, baharın ilk
dolunayından sonraki 14. gün (Yahudi
Takvimi'ne göre 14 Nisan) olarak belirlediler.
 
Diriliş gününü de –haftanın hangi gününe
geldiğine bakılmaksızın– bundan iki gün
sonrası, yani 16 Nisan olarak belirlediler.
Ancak Yahudi Takvimi'nde de adı Nisan olan
bu ay, günümüzde kullandığımız Gregoryen
Takvimi'ndeki Nisan ayı ile örtüşmemektedir. 
 
Modern Mart ve Nisan aylarının bir kısmını
kapsamaktadır. Batı Kiliseleri'nde ise İsa'nın
bir Pazar günü dirildiğine inanıldığı için,
Yahudi 14 Nisan'ından sonraki ilk Pazar günü
"Diriliş Günü" kabul edildi.

Acaba kapağında kim var dediğimiz, her hafta dünyanın haberini konu
edinen ve gündeme yön veren fenomen Time Dergisi nedir?

Paskalya



Zamanla diğer kiliseler de bu geleneğe uydu ve kutlamalar Pazar günü
yapılmaya başlandı. Günümüzde Quartodesiman (14ncü güncü) denen ve
Diriliş gününü haftanın hangi gününe geldiğine bakmaksızın kutlayan
kiliselerin sayısı oldukça azdır. 
 
325 yılındaki İznik Konsili'nde, Paskalya'nın bahar ekinoksundan (21
Mart) sonraki ilk dolunayın ardından gelen Pazar günü kutlanması kararı
alındı. Bu nedenle Paskalya, Gregoryen Takvimi'ne göre 22 Mart ile 25
Nisan arasındaki Pazar günlerinden birine denk gelir. 
 
Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen Takvimi'ni temel aldıkları için kutlamalar
genellikle Protestan ve Katolik kiliselerinden sonra gerçekleşir. Ayrıca
yine Ortodoks kiliselerinde Paskalya'nın Yahudi Pesah Bayramı ile aynı
güne denk 'gelmemesine' dikkat edilir.
 
Paskalya tüm Hristiyanlar tarafından kutlanır. Yaygın olarak kiliselerde
düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler
vardır. Bunlar arasında en yaygını şahısların birbirine genellikle
çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye
etmesidir.
 
Paskalya, perhizle geçen beş haftalık (Büyük Perhiz) bir hazırlık dönemi ile
son haftayı (Kutsal Hafta) kapsar. Paskalya Günü'nde (Diriliş Günü) sona
erer.Paskalya Günü için evlerde özel çörekler yapılır; haşlanmış
yumurtalar boyanır; mumlar yakılır; dualar okunur.
 
Süryanilerin temmuz ayında kutladıkları Meryem Ana Paskalyası adı
verilen yortu da Paskalya kavramı içine girer.Katolik Kiliseleri'nde,
Paskalya gecesi ayininde yeni ateş kutsanır, Paskalya mumu yakılır; Kitabı
Mukaddes'ten bölümler okunur, vaftiz törenleri yapılır. 
 
Hristiyanlığın başlangıç döneminde vaftiz törenleri, yılda yalnızca bir kez,
Paskalya gününde yapılırdı.Rum ve Rus Ortodoks Kiliselerinde gece
ayinlerinden önce kilise dışında bir ayin alayı düzenlenir. 
 
Alay kiliseden çıkarken hiç ışık yakılmaz; dönüşte ise, İsa'nın dirilişini
simgelemek için yüzlerce mum yakılır.



II. Leopold

II. Léopold (Louis Philippe Marie Victor) (d. 9 Nisan 1835, Brüksel - 17 Aralık 1909, Laeken)
1865-1909 arasında hükümdarlık yapan Belçika'nın ikinci kralı, 1884'ten 1908'e kadar
Kongo İmparatoru, Brabant Dükü. Tahta babası I. Léopold'ün ölümünden sonra geçti. 
 
Oğlu tahta oturmadı, yerine yeğeni I. Albert kral oldu.II. Léopold, Avrupa'nın en çok gezen
hükümdarlarından biriydi. 1860'ta Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'a da geldi.
 
1865'te vefat eden babasının yerine taç giydi. Anayasaya bağlı bir hükümdar olarak
hükûmet siyasetini belirleme yetkisi olmamasına karşın "daha büyük, daha güçlü ve daha
güzel bir Belçika istediğini" söylüyordu.
 
1876'da Brüksel'de uluslararası bir jeofizik konferansı topladı. Bu konferansta, "Kongo
yöresi halkına medeniyet götürmek, bilimsel araştırma ve ticaret yapmak, köle tüccarlarına
karşı savaşmak için" uluslararası bir komite kurulmasını savundu. Bu çabaların sonucu
olarak Uluslararası Afrika Derneği kuruldu ve II. Léopold derneğin başına geçti.1878'de
Henry Morton Stanley'e Kongo havzasını keşfetme görevi verdi. 
 
Stanley'in gizli görevi ise, Kongo nehrinin güney yakasında Belçika egemenliği kurmak ve
yöredeki kauçuk ve fildişi ticaretini ele geçirmekti. II. Léopold, bunu, eğer Stanley'e
doğrudan görev verseydi, İngilizlerin buna engel olacağından emin olduğunu söyleyerek
açıklamıştır. Bunu takip eden yıllarda, 1884'e kadar, Stanley Kongo'da büyük miktarda
fildişi ele geçirir, Léopoldville dahil koloniler kurar, bir demiryolu hattı inşa ettirir, zenci
kabile liderlerini kandırarak veya zorlayarak egemenliği devretmelerini sağlar.
 
Léopold, kabile liderleriyle yapılan anlaşmaların kısa ve basit olmasını, "birkaç maddeyle her
şeyi kendilerine bırakmasını" istemiştir. II. Léopold, Kongolu yerlilerden Halk Ordusu (la
Force Publique) adında bir ordu oluşturur ve bunu yine Kongoluların kendilerini savunması
için çalışır.Ülkenin altyapısı zorla çalıştırılan yerlilere kurdurulur. Vergi gelirlerinin çok azı
ülke için harcanır, çoğu Belçika'ya transfer edilir. Kongo bütçesine ayrılan verginin bir
bölümü Halk Ordusu için ayrılır.Nihayet 1908'de Belçika Parlamentosu, II. Léopold'ün
Kongo üzerindeki yetkileri sona erer. 
 
II. Léopold'e Kongo için yaptığı "büyük fedakarlıklar" nedeniyle yüklü bir maaş
bağlanır.Hükümranlığındaki dönemde açlık, hastalık ve katliamlardan ötürü Kongo nüfusu
tahminen 20-30 milyondan dokuz milyonun altına düştü.

Kongo'da büyük bir soykırıma
sebep olan 2. Leopold kimdir?



Otomobil

Otomobil şehir içi ve şehir dışı karayollarında, insan naklinde kullanılan kendinden tahrikli
araç, vasıta. Otomobil, gücünü; buhar, elektrik, gaz, petrol gibi enerji kaynaklarından temin
eder. En çok kullanılan güç üreticisi petrol ile çalışan içten yanmalı motorlardır.
 
Çok sayıda insan taşıyan vasıtalara otobüs, ticari maksatla yük taşıyan vasıtalara ise kamyon
denir. Sıvı yük taşıyan tankerler ve zirai gayelerle kullanılan traktörler de kendinden tahrikli
vasıtalardır. Fakat otomobil denilince akla, en fazla altı kişi taşıyan küçük vasıtalar gelir.
Otomobile, kullanma maksadına göre, binek arabası ve taksi de denir.Otomobilin bulunuşu ve
seri imalatına geçilmesiyle insanların yaşayışında ekonomik ve sosyal değişiklikler meydana
gelmiştir.
 
Otomobil üretimiyle çelik, cam, sentetik maddeler, tekstil, kimya ve petrol sanayinde
gelişmeler oldu. Birçok parçadan meydana gelen otomobilin satış, bakım, tamir işlerini
yürüten servisler, garajlar, galeriler açıldı. Bu arada hayvan gücüyle çalışan birçok vasıta
ortadan kalktı. 
 
Otomobilin yaygınlaşması, yolların şeklini de değiştirdi. Birbirini kesmeyen düzgün asfalt
yollar ve köprüler, tüneller inşa edildi.Otomobilin bulunuşu 200 sene öncesine dayanır.Kendi
gücüyle hareket eden bir vasıta düşüncesi, 18. yüzyılda makina çağının ilerlemesiyle
gerçekleşti.
 
İlk olarak 1705 senesinde İngiliz Thomas Newcomen ve 1760 senesinde James Watt, maden
ocaklarında kullanılmak üzere, buharla çalışan makinaları yaptılar. 1801 senesinde ise İngiliz
Richard Trevithick, buharla tahrikli ilk otomobili tatbikata koydu.

Günümüzün önemli icatlarından biri olan Otomobil nedir?



Buhar elde edilmesi büyük hacim ve işçilik istediğinden, daha pratik çözümler üzerinde
çalışmalar başladı.1860 yılında Alman August Otto, havagazı ile çalışan otomobili, 1886
yılında ise Alman Gottlieb Daimler ve Karl Benz aynı anda ayrı ayrı dört zamanlı benzinli
motoru buldular. 
 
Otomobilin 1900 ile 1960 arasında gelişmeleriyse daha çok ABD'de oldu. Otomobildeki önemli
gelişmeler; batarya ile ilk hareket, ateşleme sistemi, karbüratör, süspansiyon sistemleri, fren
hidrolik sistemleri, difransiyel ve lüksü arttıran diğer ilavelerdir. 
 
1908 senesinde Henry Ford, otomobil imalinde seri imalat metodunu ortaya koyarak, süratli
bir şekilde otomobil istihsalini arttırdı. Sayısı arttıkça fiyatlarda düşme olduğu için, otomobil
herkesin sahip olabileceği bir nakil vasıtası haline geldi.
 
Otomobil talebinde artış, muhtelif firmaların değişik özelliklerde otomobil üretmesine yol açtı.
İkinci Dünya Savaşından sonra kalite, emniyet, sürat, teknik özelliklerin gelişmesi yanında
otomobil üretimi de artış gösterdi.
 
Dünya üzerinde ismini duyuran en büyük otomobil firmaları olarak ABD'de Ford, Buick,
Oldsmobile, Cadillac, Chevrolet; Almanya'da Mercedes-Benz, BMW, Opel, Volkswagen;
Fransa'da Renault, Citroen, Peugeot; İtalya'da Fiat, Alfa, Romeo, Ferrari; Kore'de Kia,
Hundai; Japonya'da Datsun, Mazda, Nissan, Toyota, Subaru, İsuzu, Mitsubushi, Suzuki
bilinir; Rusya'da otomobil üretimi azdır. Moskvich marka otomobil, çok pahalı olduğu için az
satılmaktaydı. 1966'da İtalyan Fiat patentiyle otomobil üretimine başladı. 
 
Rusya, Renault firması ile 1966 senesinde anlaşma yaptı ve Moskvich otomobilini yeniden
düzenleyip piyasaya sürdü. Günümüzde Lada marka otomobilleri piyasada tanınmıştır.Modern
bir otomobilin ana sistemleri, güç üretim sistemi, güç transfer sistemi, şase ve karoserdir.
Otomobilde güç, motordan elde edilir. Motor, yakıt hava karışımlı kimyasal enerjiyi yakmak
suretiyle mekanik enerjiye çevirir. Bu enerjiyi uygun bir kavrama ve dişli donanım aracılığı ile
tekerleklere iletir. Motor ısısı, su veya hava soğutması ile kontrol edilir.



Otomobilin hızı motora giren yakıt-hava karışımının artması ile artar. Otomobilin dönüşleri
direksiyon ve difransiyel sistemi aracılığı ile sağlanır. Durma işlemi teker kampanalarına
frenleme yaptırmakla sağlanır. 
 
Otomobilde geri kalan aksam, kolay kullanma, lüks ve emniyetle ilgilidir.Otomobillerin hemen
hepsi benzinle veya mazotla çalışmaktadır. Petrol rezervlerinin süratle azalması, otomobil
tahrik gücüne enerjiyi başka yollardan temin etmeyi düşündürmektedir. Bu konuda birçok
çalışmalar yapılmaktadır. İstikbalde, otomobillerin elektrik enerjisi ile çalıştırılması
istenmektedir. Elektrik enerjisi, bataryalardan (akülerden) elde edilecektir. Bugünkü
teknolojide bataryalar çok ağır fakat enerji kapasiteleri sınırlıdır. 
 
Kapasitesi yüksek aküler yapıldığında tekerleklere bağlı elektrik motorları, aküden aldığı
enerjiyi mekanik enerjiye çevirecektir. Otomobil yokuş inerken, motorları dinamo gibi
çalışacağından tekrar akümülatöre elektrik enerjisi depo edilmiş olacaktır.
 
İlk Türk otomobili Anadol marka olup, 1966 senesinde piyasaya sürüldü. 1972 senesinde Fiat
firması ile lisans anlaşmalı Murat otomobilleri ve aynı sene Renault firması ile lisans anlaşmalı
Renault otomobilleri yapımı başladı. 1980 senesinden sonra Türk otomotiv endüstrisi daha da
gelişti. Alman Opel ve Japon Toyota otomobilleri de Türkiye'de üretilmeye başlandı. Bugün
Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine otomobil ihracı yapmaktadır.



Bizi Takip Edin!
.

 



Bilgisayar
Bilgisayarın icadı 3000 sene kadar öncesine dayanmaktadır. Öyle ki 1613 yıllarında hesaplama
yapan insanları tanımlamak için bilgisayar kelimesi kullanılıyordu.
 
Hesap makinalarının atasına kadar uzanan tarihi ile bilgisayarlar, Difference Engine olarak anılan
Fark Motoru ile gelişmeye başlamıştır. İlk programlanabilir bilgisayar ise 1936 – 1938 yılları
arasında ortaya çıkmıştır. 
 
Z1 isimli bu cihaz, modern bilgisayar tanımının temeli olarak kabul edilmiştir. Konuyla ilgili ilk
teoriler ise Alan Turing tarafından 1936 yılında The Turing ismiyle tanıtılan makine ile
oluşturulmuştur.
 
Kendisine verilen bilgileri saklayan ve istenildiği zaman öne getiren akıllı cihazlara bilgisayar adı
verilir. Bilinen ilk bilgisayarın ismi ENIAC’dır. Bilgisayarlar yıllar içerisinde şekilden şekle girmiştir.
Günümüzde ise ilk haline göre oldukça küçük, gürültüsüz ve birçok işleve sahiptir. Bilgisayarlar
masaüstü ve dizüstü olarak ayrılmaktadır.Çeşitli kaynaklarda basit bir hesap aracı olan abaküs, ilk
bilgisayar olarak isimlendirilir. 
 
1642 yılında Blaise Pascal tarafından tasarlanan hesap makinesine o dönemler sayısal denmiştir
ama günümüzdeki sayısal kavramından çok uzak bir araçtır. Aslında sadece toplama ve çıkarma
işlemi yapabiliyordu.
 
1671 yılına gelindiğinde Leibniz tarafından bulunan gelişmiş hesap makinesi, 1694 yılında hayata
geçirilmiştir. Bu makine dört işlemi yapabilecek kapasitededir ama hem Pascal’ın hem Leibniz’in
keşfettiği cihazlar pek üne kavuşmamıştır. 
 
Ticari alanlarda kullanılan ilk hesap makinesinin, 1820 yılında Thomas tarafından yapılmış olduğu
bilinir.Babbage ise yaptığı uzun araştırmalar sonucunda otomatik çalışan hesap makinesini 1823
yılında keşfetmiştir. 
 
Bilgisayar alanındaki ilk büyük gelişme, 1890 yılında Hollerith tarafından tasarlanan bilgisayar
oldu. Bu keşifte, cihazın hızının artmış olması, hataların azalma göstermesi ciddi ilerleme kabul
edilmiştir.

Şu an sizlere bu bilgileri ulaştırabilmemizi sağlayan Bilgisayar nedir?



Gerçek ciddi ilerleme, Aiken tarafından 1937 yılında Mark 1 isimli bilgisayar üretildiğinde
yaşanmıştır. Bu cihazda yarı elektronik devreler kullanılmıştır. 
 
İkinci Dünya Savaşı boyunca ordunun hızlı bir bilgisayara geçme gereksinimi meydana gelmiş
ve bilgisayar tarihinde devrim olacak ENIAC tasarlanmıştır.Kabul edilen ilk bilgisayar,
otomatik hesaplama makinesi olan Fark Motoru’dur. 
 
Birkaç sayı seti hesaplama ve sonuçlarını yazdırma yeteneğine sahip olan bu makine, 1822
yılında Charles Babbage tarafından tasarlanmıştır.Babbage, Ada Lovelace’dan bu makineyi
geliştirirken yardım almıştır; ama kaynak bulma sorunu nedeniyle tam ölçekli çalışan bir
sürümünü tamamlamayı başaramamıştır. 1837 yılında ise Analytical Engine yani Analitik
Motor adı verdiği ilk mekanik bilgisayar fikrini geliştirmiştir.
 
Analitik Motor; Arithmetic Logic Unit (ALU), temel akış kontrolü, delikli kartlar ve dahili
bellek gibi kısımlar oluşuyordu. Bu yüzden de ilk bilgisayar konsepti olarak kabul görmüştür.
Ama Babbage’nin bu projesi de finansman sorunları yüzünden inşa edilemedi.



1910 yılında ise küçük oğlu Henry Babbage tarafından bir bölümü tamamlanarak temel
hesaplamalar yapılabildi.Bu arada 1850 yılında George Boole, sadece 1 ve 0 rakamlarının
kullanıldığı Boole Cebiri sistemini bulmuştur. Bu sistem, bilgisayarların gelişiminde önemli rol
oynamıştır.
 
1931 yılında Vannevar Bush, ilk analog bilgisayarı geliştirmiştir. İlk sayısal bilgisayar ise
George Stibiz tarafından 1939 yılında New York’taki Bell Laboratuvarı’nda tasarlanmıştır. 
 
Modern bilgisayarın temeli olarak kabul edilen Z1 isimli elektro-manyetik programlanabilir
bilgisayar, Alman Konrad Zuse tarafından 1936 – 1938 yılları arasında yapılmıştır.Aynı
zamanda Alan Turing tarafından The Turing isimli bir makine icat edilmiştir. Bu makine,
bilgisayar ile ilgili teorilerin temelini oluşturmuştur. Çünkü bir dizi mantıksal talimattan
sonra bir taklit simülasyonu şeklinde sembolleri kaset üzerine bastırabiliyordu.
 
1943 yılının Aralık ayına gelindiğinde Tommy Flowers tarafından ilk elektrikli
programlanabilir bilgisayar geliştirildi. Colossus isimli bu makine, İngiliz şifre kırıcılarının,
şifrelenmiş Almanca mesajları okumasını sağlamak için yaratılmıştır.
 
ABC kısaltması ile bilinen ilk dijital bilgisayar, Atanasoff-Berry Computer ismiyle Profesör
John Vincent Atanasoff ve lisansüstü öğrencisi Cliff Berry tarafından 1937 yılında
geliştirilmeye başlamıştır.
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Ardından da ticari anlamda satışa sunulmuş ilk bilgisayar UNIVAC, 1952 yılında
yapılmıştır.19 Ekim 1973 yılında ABD’li Federal Yargıçlar, ENIAC’ın patentinin geçersiz
olduğunu hükmettiler. Bu şekilde ilk dijital bilgisayarın mucidinin Atanasoff olduğuna karar
kıldılar. 
 
Kararın bu yönde olmasına karşın günümüzde birçok uzman ENIAC’ın tamamen işlevsel
olması sebebiyle ilk olduğunu düşünmektedir.İngilizlerce geliştirilen EDSAC, program
kaydeden ilk bilgisayar olarak tarihe geçmiştir. 
 
Bebek lakaplı ilk grafik bilgisayar oyununu çalıştıran bu makine de icat kronolojisinde önemli
bir yer edinmiştir.Ayrıca Manchester Mark 1 isimli bilgisayar da kaydedilen programları
çalıştıran bir diğer makine olmuştur.
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Altair 8800’ün atası Ed Roberts 1975 yılında ürünü piyasaya sürerken, kişisel bilgisayar
tanımı kullanmıştır. Ama ilk kişisel bilgisayar 1971 yılında 750 dolarlık fiyatı ile tanıtılan
KENBAK-1 olmuştur.
 
1975 yılının Eylül ayında IBM 5100 ismiyle ilk taşınabilir bilgisayar piyasaya çıkarılmıştır.
Ağırlığı 25 kilogramdır ve 5 inç CRT ekranı bulunmaktadır. Bu bilgisayarın; teyp sürücüsü, 1.9
MHz PALM işlemcisi ve 64 KB RAM’e vardır.
 
Gerçek anlamda ilk dizüstü bilgisayar ise 1981 yılının Nisan ayında Adam Osborne tarafından
geliştirilmiştir. Osborne I isimli bu makine, 10 kilogram ağırlığında ve 5 inç ekranlıdır. Aynı
zamanda 64 KB bellek, iki tane 5 1/4”disket sürücüsü, CP/M 2.2 işletim sistemi ve modem
bulunduruyordu. 1795 dolara satıldığı da bilinmektedir.1984 yılına gelindiğinde ise IBM PC
Bölümü, markanın ilk taşınabilir bilgisayarını piyasa sürmüştür.
 
13 kilogram olan bu bilgisayarın ardından 1986 yılında 5,5 kg ağırlıktaki PC Convertible’ı
duyurmuştur. Daha sonra da 1994 yılında yine IBM tarafından entegre bir CD-ROM’a sahip
ilk dizüstü bilgisayarı ThinkPad 775CD’yi piyasaya sürmüştür.



Bilgisayarlar, matematiksel işlem temeline dayanan
bir çalışma prensibine sahiptir. İkili sayı sistemi adı
verilen bu teknik 0 ve 1 rakamlarını
işleyebilmektedir. 
 
Çeşitli programlama dilleri kullanılarak hazırlanan
yazılımlardan faydalanarak çeşitli birçok alanda
kullanılabilir.İnternetin hayatımıza girip,
yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber bilgisayarların
önemi anlaşılmış ve kullanımı da artmıştır. 
 
Günümüzdeki bilgisayarlar, kişisel bilgisayar yani
kısaca PC haline gelmiştir. Hatta cebe sığacak kadar
küçülmüştür.Bilgisayarların çalışma hızları eskisine
oranla ciddi yol kat etmiştir.



Batman veya Yarasa Adam, ilk defa 1939'un
mayıs ayında Detective Comics'in 27.
sayısında çizilen bir çizgi roman süper
kahramanıdır. Çizer Bob Kane ve yazar Bill
Finger tarafından yaratılmıştır. Ancak çizgi
romanlarda yaratıcısı olarak sadece Bob
Kane'in adı geçer.
 
İlk yaratıldığı zamandan bu yana Batman,
Dünya çapında en çok bilinen süper
kahramanlardan biridir. Batman'in gizli
kimliği milyarder sanayici, playboy ve
hayırsever olan Bruce Wayne'dir, tahmini
serveti çizgi romanlara göre günümüzde 26-
33 milyar USD'dır. 
 
Henüz çocukken ailesinin öldürülmesine şahit
olan Wayne, pek çok çeşitli alanlarda kendini
eğittikten sonra yarasa temalı kostüm ve
ekipmanları ile suça karşı savaşa başlar.
 
Pek çok diğer süper kahramanlar gibi süper
güçleri yoktur, zekası ve dedektiflik
yeteneğini, şirketi sayesinde bilim, teknoloji
ve kişisel serveti ile destekleyerek savaşını
sürdürür. 
 
Batman olarak genelde geceleri suçla savaşır,
herkese gizemli bir şekilde, bir yarasa gibi
yaklaşır. Oradadır ama görünmez.
Gençliğinde birçok üst düzey uzak doğu dövüş
sanatının eğitimini almıştır.
 
1938'in başında Action Comics serilerindeki
Superman'in başarısından sonra, sonradan
DC Comics olacak olan National Publications
'ın editörlerine daha fazla süper kahraman
yaratma görevi verilir. Sonuç olarak Bob Kane
"Bat-Man" karakterini yaratır.

Batman
Joker karakterinin ezeli düşmanı Batman kimdir?



Beraber çalıştığı Bill Finger'ın sözlerine göre,
ilk çizimler Superman tarzındadır, kostüm
kırmızımsıdır ve eldiven yoktur. Maskeli
balolarda takılana benzer bir maske takan
karakter bir ipte sallanmaktadır. Yarasadaki
gibi iki kanadı vardır ve büyük bir amblem de
taşımaktadır.
 
Finger'ın verdiği öneriler arasında basit bir
maske yerine cübbemsi bir yüz maskesi, sabit
kanatlar yerine pelerin, eldivenler ve
kostümün kırmızı bölümlerinin çıkarılması da
vardır. 1960'ların ortalarına kadar sadece Bob
Kane'in ismi her Batman çizgi romanının iç
kapağında yazar.
 
1970'lerin sonlarına doğru Jerry Siegel ve Joe
Shuster "tarafından yaratılmıştır" ibaresini
Superman çizgi romanları için almaya
başlayınca sonunda iç kapakta "Batman, Bob
Kane tarafından yaratılmıştır." ifadesi her
Batman çizgi romanında kullanılmaya başlandı.
 
İlk Batman hikâyesi Mayıs 1939'da yayınlandı.
Finger'a göre Batman Pulp hikâyeleri tarzında
yaratılmıştır. İlk zamanlarda Batman'in
suçluların öldürülmesine ve zarar görmelerine
az merhamet göstermesi ve ateşli silahlar
kullanması da bu nedenledir. 
 
Yüksek satış rakamları ile de 1940'ta kendi
ismini taşıyan çizgi romana kavuşmuştur.
Batman'in Pulp hikâyeleri menşeli portresi
Detective Comics 1940'ta Robin'in gelişi ile
beraber yumuşamıştır. Batman'in
konuşabileceği bir Watson'a ihtiyacı olduğunu
söyleyerek Batman'in ortağı olacak Robin
fikrini Kane'e Finger vermiştir. 
 
Batman'in ilk sayısında en uzun soluklu
düşmanları olan Joker ve Catwoman'ın
tanıtılmasının yanında daha da önemli
sayılabilecek konu ise Batman'in düşmanlarını
öldürmesidir. 1950'ler de ilginin düşmesine
rağmen kesintisiz olarak yayınlanan süper
kahramanlardan biridir.



1950'lerin ortalarından başlamak üzere Batman hikâyeleri bilimkurgu öğeleri ile beslenmeye
başlanmıştır. Bunun nedeni ise bu tür öğeleri barındıran Superman'in satış başarısıdır. Bu
dönemdeki Batman hikâyeleri garip dönüşümler ve uzaylılar ile olan maceralarını içerir. 
 
Batman bu dönemde halk tarafından bilinen bir karakterdir ve maceralarında gündüz vakitleri
de görülür. 1960'ta Batman ilk defa The Brave and the Bold #28 (Şubat 1960) 'da yayınlanan
Justice League of America üyesi olur.
 
Batman'in 1964'te satışları aşırı düşmüştür; Kane Batman'i de öldürmeyi planladıklarını
söylemiştir. Editörlük görevini almasıyla beraber Julius Schwartz köklü değişikliklere gitmiştir.
Bunların içinde o zamana göre çağdaşlaştırmak ve bilimkurgu unsurlarının azaltılarak
dedektiflik konusuna ağırlık vermesi en önemlileridir. 
 
Ekipmanların değiştirilmesi ve amblemin etrafına sarı bir elips konması da Schwartz'ın yaptığı
değişikliklerin içindedir ve çizer Carmine ile beraber ortak çalışmalarının ürünüdür. 1966'daki
Batman televizyon serileri karakter üzerinde derin etki bırakmıştır.
 
Bir süreliğine hem şov hem de çizgi romanlarda başarı yakalanmış olsa da bu gülünç yaklaşım
sonuçta yıprandı ve TV şovu 1968'de iptal edildi. Batman çizgi romanları da yeniden
popülerliklerini yitirdi.
 
Frank Miller'ın 50 yaşında ve emekli olmuş Batman'in geri dönüşünün anlattığı 1986 tarihli
"Batman: The Dark Knight Returns" hikâyesi, karakteri karanlık kökenine geri döndürdü. The
Dark Knight Returns büyük maddi başarı elde etti ve çizgi roman tarihinde bir kilometre taşı
oldu. 4 sayılık bu mini seri Batman'in popülerliğini yeniden üst seviyelere çıkarttı. Alan Moore
ve Brian Bollan 1998'deki Batman: The Killing Joker'da "karanlık" anlatımı sürdürdüler.



Bu hikâyede Joker, Komiser Gordon'un akıl sağlığını bozmaya çalıştı kızını kaçırarak işkence
ederek kötürüm bıraktı. Bu tarz konular ve anlatımdaki üslup çizgi romanların çocukların
eğlencesi olmaktan uzaklaşmasına ana etkenler oldu. 
 
1988'de yapılan ikinci Robin'in öldürülmesine dair oylama Batman çizgi romanlarına olan ilgiyi
bir anda yükseltti. 1993'teki "Knightfall" serilerinde yeni düşman Bane tanıtıldı.
 
Batman'i ciddi şekilde sakatlamasından sonra Batman misyonunu Azrael olarak bilinen Jean-
Paul Valley devraldı. 1998'deki "Catalysm", 1999'daki "No Man's Land" için altyapı
oluşturdu. Serinin sorunda O'Neil 'in editörlük görevi Bob Schreck'e devredildi. 2003 yılında
Jeph Loeb ve Jim Lee, Batman'in satışlarını tarihindeki en yüksek seviyeye çıkartmayı
başardılar. Lee'nin Frank Miller ile yaptığı 2005'teki çalışmalarda ise çizgi roman pazarındaki
en yüksek satış rakamlarına ulaşıldı. 
 
Modern çağdaki diğer önemli Batman yazarları arasında Grant Morrison ve Paul Dini de
sayılabilir.Kara Şövalye (İngilizce: The Dark Knight), Christopher Nolan'ın yönettiği en son
Batman filmidir. Kara Şövalye'nin senaryosunu Christopher ve kardeşi Jonathan Nolan
yazmıştır. Hikâyeyi ise David S. Goyer oluşturmuştur. Kara Şövalye'nin çekimleri öncelikle
Şikago'da, ek olarak da Birleşik Devletler'in birkaç yerinde, Birleşik Krallık'ta ve Hong Kong'da
yapıldı. Nolan, Joker'in filmde ilk göründüğü sahne başta olmak üzere bazı sekansları çekmek
için IMAX kamerası kullandı. Kamyon devirme sahnesinde görsel efekt kullanılmadı. Filmin
müziklerini oluşturmada Hans Zimmer ve James Newton Howard işbirliği yaptı.
 
Heath Ledger, Kara Şövalye'nin çekimleri tamamlandıktan sonra, 22 Ocak 2008'de, aldığı
reçeteli ilaçların yanlış kullanımı yüzünden evinde ölü bulundu. Warner Bros ilk önce Kara
Şövalye için reklam kampanyası yarattı, Ledger'ın Joker'inin ön planda olduğu web siteleri ve
fragmanlar hazırlandı, ama Ledger'ın ölümünden sonra stüdyo onunla ilgili reklam
kampanyalarına tekrar odaklandı.
 
Film 16 Temmuz 2008'de Avustralya'da, 18 Temmuz 2008'de Kuzey Amerika'da ve 24
Temmuz 2008'de Birleşik Krallık'ta vizyona girdi. Kuzey Amerika'da box office sahnesine
çıkmadan önce, Kara Şövalye adına rekor sayıda ön bilet satıldı. 
 
Gösterime girdiğinde olumlu yorumlar ile karşılandı ve Kuzey Amerika'da 500 milyon dolar
sınırını geçen ikinci film olmasının yanında pek çok rekoru daha kırdı. Büyük övgüleri ve ticari
başarıları takiben, ödül sezonunda da çok başarılı oldu, özellikle 2008 yılının en iyi filmi
dalında ve Ledger'ın Joker performansıyla birçok ödül veya adaylık elde etti. 
 
Sekiz dalda Akademi Ödülü'ne aday olarak, Milk ile birlikte en çok adaylık elde eden üçüncü
film oldu. Aday olduğu sekiz kategoriden En İyi Yardımcı Aktör ve En İyi Ses Kurgusu
ödüllerini kazandı. 
 
Film BAFTA Ödülleri'nde de dokuz dalda adaylık kazanarak, en çok dalda aday olan ikinci film
oldu. BAFTA Ödülleri'nde de En İyi Yardımcı Aktör ödülünü kazandı.





Gıda Zehirlenmesi

Gıda zehirlenmesi; bakteri, virüs veya parazit gibi mikropların veya bunların ürettiği
toksinlerin (zehirli madde) bulaştığı gıdaların tüketilmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu
mikroplar gıdalara birçok şekilde bulaşabilir ve uygun koşullarda zehirlenmeye yol açacak
şekilde çoğalabilir.Çoğunlukla hafif atlatılmakla birlikte ölümcül de olabilir. 
 
Çok sık görülmese de kimyasallardan gelen toksinler ve tarımda kullanılan böcek ilaçları da
gıda zehirlenmesine yol açabilir.En yaygın gıda zehirlenmesi belirtileri şu şekilde sıralanabilir:
Mide bulantısı, Kusma, Sulu veya kanlı ishal, Karın ağrısı ve krampları, Ateş, Çok sık kusma,
vücutta sıvı tutamama, Kusarken veya dışkıda kan görülmesi, 3 günden daha uzun süren ishal,
Çok şiddetli ağrı veya karın bölgesinde kramp, Ağızdaki sıcaklığın 38 °C’yi aşması, Aşırı
susama, ağız kuruluğu, idrara çıkamama veya çok az idrar yapabilme, şiddetli halsizlik,
sersemlik gibi dehidrasyon (vücudun susuz kaması) belirtileri, Puslu görme, kaslarda güçsüzlük
ve kollarda titreme gibi nörolojik belirtiler.
 
Bazı gıda zehirlenmesi belirtileri diğerlerine göre daha ciddidir. Bu durumlarda hastalığın
kendi kendine geçmesi beklenmemeli, vakit kaybetmeden bir doktora veya hastaneye
başvurulmalıdır. Sıralanan belirtilerden özellike ‘Ateş‘ sonrasında sıralanan maddeler, ciddiye
alınması gereken gıda zehirlenmesi belirtileri arasındadır.Gıda zehirlenmesi nedenlerinin en
başında hijyen eksikliği gelir. Ellerini yıkamayan bir aşçının kirlettiği gıdada bakteriler ürer.
Bakteriler de toksinler üretir ve böylece gıdayı tüketen kişi zehirlenir. 
 
Az pişmiş gıdalarda da çok sayıda bakteri bulunur, dolayısıyla az pişmiş gıdaları tüketmek de
gıda zehirlenmesine neden olabilir.Gıda zehirlenmesine en çok neden olan bakteri türü; kanatlı
eti, pastörize edilmemiş sokak sütü, pişmemiş kırmızı et ya da musluk suyunda bulunan
Kampilobakter. Salmonella’da tıpkı Kampilobakter gibi gıdalarda bulunan en yaygın ikinci
bakteri türü.Bazen bir gıdanın, gıda zehirlenmesine neden olabileceğini anlamak zor olur.

Bağırsak floramızın bozulmasında etkisi olan Gıda zehirlenmesi nedir?



Çünkü gıdanın renginde, tadında ya da kokusunda herhangi bir değişiklik olmayabilir. Gıda
zehirlenmesi, aynı gıdayı tüketen birçok kişide aynı anda belirtileri gösterebilir. 
 
Gıda zehirlenmeleri, genellikle bakterilerin ürettiği toksinlerden ya da gıdada bakteri
miktarının fazla olmasından kaynaklanır.Gıdaya yerleşen bakteriler; ihtiyaç duydukları nem,
sıcaklık ve zamana ulaşırlarsa akıl almaz şekilde hızlı ve çok sayıda üreyebilirler. 
 
Bir gıda ne kadar çok mikrop içeriyorsa, zehirlenme riski o kadar yüksektir.Gıda
zehirlenmelerinin belirtileri, tüketimden sonra değişen sürelerde görülebilir. Örneğin; bazı gıda
zehirlenmesi belirtileri yarım saat ila bir saat arasında görülürken; bazı durumlarda 12 ila 48
saat arasında görülür. Bazen bir hafta sonra bile belirtiler görülmeye başlanabilir. 
 
Zehirlenen kişinin genel sağlık durumuna, bakterinin türüne ve enfeksiyonun şiddetine göre
farklılık gösterse de gıda zehirlenmesi geçiren insanlar, genellikle bir hafta içinde iyileşir.
 
Gıda zehirlenmesine yol açan belirtiler, zehirlenmeye yol açan mikroorganizmanın ne olduğuna
göre büyük değişiklik gösterebilir. 
 
Bazı gıda zehirlenmelerinde hastalar kendiliğinden iyileşse de, yukarda sıraladığımız ciddi gıda
zehirlenmesi belirtileri ile karşılaştığınızda mutlaka bir doktora başvurun.Gıda zehirlenmesi
tedavisi 2 ana aşamadan oluşmaktadır;
 
Kaybedilen sıvının geri alınması: Gıda zehirlenmeleri şiddetli ishale, dolayısıyla ciddi miktarda
sıvı kaybına yol açabiliyor. Vücudu dengeleyen sodyum, potasyum ve kalsiyum gibi minerallerin
ve sıvının yerine konması gıda zehirlenmesi tedavisi için kritik. Durmayan bir ishal söz konusu
olduğunuzda mutlaka hastaneye başvurun. Böyle durumlarda kaybedilen sıvı ve mineraller
serum yoluyla takviye edilebilmektedir. 
 
Antibiyotik tedavisi: Şiddetli bir gıda zehirlenmesi yaşıyorsanız, doktorunuz vücudunuza
yayılan mikrobun ortadan kaldırılması ve tedavi amacıyla size antibiyotik yazabilir. Örneğin
Listeria kaynaklı zehirlenme, damardan verilen antibiyotiklerle tedavi edilmektedir. 21- Güzel
haber şu, tedavi başlar başlamaz gıda zehirlenmesi belirtileri hafifleyecektir.Antibiyotikler
virüs kaynaklı zehirlenmelerde etkili değillerdir. Bu nedenle zehirlenmenin kaynağının tespiti
büyük önem taşır.



Justin Timberlake
Bir dönem Britney Spears ile yaşadığı aşkla
hatırladığımız Justin Timberlake kimdir?

Justin Randall Timberlake (d. 31 Ocak 1981), Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu.Memphis,
Tennessee'de doğan Timberlake, çocukken Star Search ve The All-New Mickey Mouse Club adlı televizyon
programlarına katıldı. 
 
1990'ların sonunda, ileride tüm zamanların en çok satan erkek müzik gruplarından biri olacak olan 'N
Sync'nin iki solistinden biri ve en genç üyesi olarak ünlendi.4- Grup müziğe ara verdiğinde Timberlake,
solo stüdyo albümleri Justified (2002) ve FutureSex/LoveSounds'u (2006) yayımladı.
 
İlk albümde "Cry Me a River" ve "Rock Your Body" hitleri bulunurken ikinci albüm ABD'de Billboard 200
listesine bir numaradan girdi ve Billboard Hot 100 listesinde bir numara olan "SexyBack", "My Love" ve
"What Goes Around... Comes Around" single'larına yer verdi.6- İki albüm de dünya genelinde yedi
milyondan fazla satınca Timberlake onyılın ticari olarak en başarılı şarkıcılardan biri oldu.

2007 ile 2012 arasında müzik kariyerine ara vererek oyunculuk kariyerine odaklandı; Sosyal Ağ, Kötü
Öğretmen, Zamana Karşı ve Arkadaştan Öte filmlerinde başrolde yer aldı. Timberlake Teen People ve
Cosmopolitan dergileri tarafından En Seksi Erkek seçildi. 17 Şubat 2009'da ise GQ dergisi tarafından
"Amerika'daki En Şık Erkek" ilan edildi. 2011'de AskMen'in her yıl hazırladığı En Etkili 49 Erkek listesinde
kırk altıncı sırada yer aldı.
 
Timberlake 2010'dan itibaren oyunculuk çalışmalarına hız verdi. Eleştirel bir başarı yakalayan Sosyal Ağ
(2010) filminde Napster adlı şirketin kurucusu Sean Parker'ı canlandırdı. Ayrıca 12 Eylül'de düzenlenen
2010 MTV VMÖ törenine katıldı.



2011'de Cameron Diaz ile birlikte Kötü Öğretmen, Mila Kunis ile Arkadaştan Öte
filmlerinde başrolde yer aldı ve Andrew Niccol yönetmenliğindeki bilim kurgu filmi Zamana
Karşı'da Will Salas karakterini canlandırdı. 
 
The Lonely Island'ın ikinci albümü Turtleneck & Chain'de yer alan "Motherlover" şarkısında
düet yaptı ve şarkının klibinde oynadı.lipte küçük bir rolde oynadı. 
 
Temmuz 2011'de ABD'li Denizci Kelsey De Santis, YouTube'a yüklediği bir videoda
Timberlake'in Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyade Kolordusu'nun kuruluş balosunda
kendisine eşlik etmesini istedi; ikili 13 Kasım 2011'de Richmond, Virginia'da düzenlenen
etkinliğe katıldı.
 
Los Angeles Times'tan eleştirmen Robert Hilburn, 2003'te Justified/Stripped Tour'u
izledikten sonra Timberlake'in gösterisini övdü ve sanatçı hakkında "İyi bir gösteri ortaya
koymak için gerekli olan usta içgüdülerle sahne için doğmuş. 
 
Kendisini sürekli ilgi odağı yapmak yerine, arada yetenekli bir topluluğun parçası olacak
kadar rahattı." değerlendirmesini yaptı.
 
2013'te Timberlake; gitarcılar, dansçılar, geri vokaller, bateristler, basçılar, klavyeciler, bir
perküsyoncu ve bir saksofoncudan oluşan Tennessee Kids adlı orkestrasını The 20/20
Experience World Tour'da tanıttı.
 
1999'un başlarında Timberlake, The New Mickey Mouse Club'dan arkadaşı ve şarkıcı
Britney Spears ile çıkmaya başladı. İkilinin ilişkisi Mart 2002'de beklenmedik bir şekilde son
buldu. 
 
Timberlake Nisan 2003'te oyuncu Cameron Diaz ile Nickelodeon Kids' Choice Ödülleri'nde
karşılaştıktan kısa bir süre sonra ilişki yaşamaya başladı. İlişkileri boyunca ayrıldıklarına
yönelik yapılan spekülasyonlardan sonra, çift Aralık 2006'da, Diaz Timberlake'i Saturday
Night Live'ın konuk sanatçısı olarak takdim ettikten kısa süre sonra ayrıldı.Ocak 2007'de
Timberlake, oyuncu Jessica Biel ile ilişki yaşamaya başladı.



Aralık 2011'de nişanlanan çift, 19 Ekim
2012'de Fasano, İtalya'daki Borgo Egnazia
adlı otelde evlendi. Timberlake ve Biel'ın
Silas Randall Timberlake adlı oğlu, Nisan
2015'te dünyaya geldi.
 
Timberlake'in kazancını haber yapmaya
2008'de başlayan Forbes dergisi,
sanatçının Haziran 2007 ile Haziran 2008
arasında müzik, turne ve reklamlardan $44
milyon kazandığını hesapladı. Buna göre
Timberlake, Madonna ve Celine Dion'u
geride bırakarak o zaman için dünyanın en
çok kazanan dördüncü müzisyeni
oldu.Celebrity 100 listesinde on ikinci ve
"En Çok Kazanan 30 Yaşından Genç
Ünlüler" listesinde ikinci sırada yer aldı. 
 
Billboard'a göre Timberlake, $31 milyon
kazançla 2013'ün en zengin üçüncü
müzisyeni oldu. 2014'teki Celebrity 100
listesinde $57 milyon kazançla yirmi altıncı
sırada yer aldı.
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Intermittent Fasting
Son zamanların popüler diyetlerinden biri olan İntermittent Fasting nedir?

Intermittent fasting, açlık ve yemek yeme periyotları arasında geçiş yapılan bir beslenme
şeklidir. Aynı zamanda aralıklı oruç ya da IF diyeti olarak da geçen bu beslenme şekli hangi
yiyeceklerin yenmesi ya da yenmemesi gerektiğini belirtmez. 
 
Açlık süresince bazı diyet yöntemleri dışında hiçbir yiyeceğe izin verilmez. Ancak su, kahve,
çay ve diğer kalorisiz içecekler tüketilebilir.Herkes için uygun olmamakla birlikte kilo
vermeyi kolaylaştırmasının dışında bazı sağlık açısından da yararları bulunur.
 
Aralıklı oruç aslında oldukça kolaydır. Bu yönetimi kullanan pek çok insan kendini daha iyi
hissettiğini ve daha fazla enerjiye sahip olduğunu söylemektedir.Intermittent fasting ile
açlığı birbirine karıştırmamak gerekir.
 
Açlık, uzun süre istemsiz olarak yemek tüketilmemesidir ki bu insanların zorluk çektiği bir
durumdur. IF ise, kilo vermek, sağlıklı olmak ve ruhsal açıdan iyi hissetmek için gönüllü
olarak yapılır.Standart bir süresi yoktur, yemenin olmadığı süreler oruç sayılabilir. Akşam
yenen yemekten sonra sabah kalkana kadar yemek yememek buna örnek gösterilebilir. Bu
süre içerisinde 10-12 saat aç kalınır. Bu açıdan bakıldığında günlük yaşamın bir parçası
olarak kabul edilebilir.Aralıklı oruç diyetinin birkaç farklı yöntemi bulunur. Bunlardan
bazıları: 16/8 Yöntemi: Aralıklı oruç tutmanın bu yöntemi 16 saat boyunca oruç tutmaktır.
Tüm öğünleri 8 saatlik süre zarfında tüketir, 16 saat boyunca da bir şey yemezsiniz.
Örneğin, kahvaltı yapmadan tüm öğünlerinizi 11:00 – 19:00 saatleri arasında yiyebilirsiniz.



20/4 Yönetimi: Bu yöntemde de 20
saatlik bir açlık süreci olur. Örneğin, her
gün saat 14:00 – 18:00 arasında yemek
yiyebilir ve sonraki 20 saat boyunca oruç
tutabilirsiniz.
 
24 Saat Yöntemi: IF diyetinin bu
yönteminde akşam yemeğinden akşam
yemeğine ya da öğleden öğleye yemek
yenir. Bir gün akşam yemeği yediğinizde
ertesi gün kahvaltıyı ve öğle yemeğini
atlayıp akşam yemeği yersiniz. Bir günde
bir öğün olarak da adlandırabiliriz.

5/2 Yöntemi: Bu yöntem, haftanın 5
günü normal beslenme ve iki oruçlu günü
içerir. Ancak, bu iki oruç günde gün
başına 500 kalori tüketimine izin verilir.
Bu kalori miktarı ister bir öğün olarak
ister gün içerisinde herhangi bir
zamanda tüketilebilir.

Bir alternatif olarak haftanın iki günü değil, hafta boyunca her gün 500 kalori tüketecek
şekilde beslenme de bir yöntem olarak düşünülebilir.
 
36 Saatlik Oruçlar: Bütün gün oruç tutmayı gerektirir. Örneğin, akşam yemeği yedikten sonra
2. gün boyunca bir şey tüketmezsiniz ve 3. gün kahvaltıda sona erer. Bu çok etkili bir şekilde
kilo vermeyi sağlar.
 
Intermittent fasting faydaları hiç azımsanmayacak kadar fazladır. Bir kısım faydalarını
şunlardır:Ramazan ayında nasıl oruç tutarken vücut toksinlerin atımına başlıyor ise bu
beslenme şekliyle de vücut kendi detoksunu yaşar.
 
Hormonlar, genler ve hücreler kendilerini onarmaya, tazelemeye başlar.Kan şekeri ve insülin
seviyeleri düşer ve büyüme hormonunda artış sağlar. IF diyeti genel olarak kilo vermenin
amaçlandığı bir yöntemdir ve kalorileri kısıtlamak, yağ yakmak için etkili bir yoldur.
 
Zihinsel iyileşme ve konsantrasyonu sağlar.Bazı çalışmalar uzun yaşama sırlarından biri
olarak görmektedir.Kalp hastalığı, tip 2 diyabet, kanser, alzheimer hastalığı ve diğer pek çok
hastalıktan korunmaya yardımcı olabileceği düşünülüyor.
 
Beyin fonksiyonlarının korunmasında yardımcı olur.Bu konuyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak
için:Bu süreç zarfında antrenman rutininizi devam ettirmemek için bir sebep yoktur. Ağırlık ve
kardiyo dahil tüm egzersizler rahatça yapılabilir.



Çalışma sırasında vücuda enerji sağlamak için yemenin
doğrudan bir etkisi yoktur. Çünkü karaciğer zaten
glukoneogenez yoluyla enerji sağlar. Bu aç kalma sürelerinde,
depolanan yiyeceklerden (şeker ve yağ) enerji yakarsınız.
 
Vücudunun kullandığı enerji miktarı aynı kalır. Bazal
metabolizma hızı da aynı kalır. Yemekler, yemeğin kendisini
sindirmek için kullanılan küçük miktarı dışında bazal
metabolizmayı arttırmaz.Oruç sırasında oluşan büyüme
hormonundaki artış, kas gelişimini de sağlar. Bu vücut
geliştirmeye çalışanlar için bu büyük avantajdır. Ancak eğer
şeker hastası iseniz ve ilaç tedavisi görüyorsanız oruç
sırasında egzersiz yaparken kan şekeri düşüklüğü
yaşayabilirsiniz.
 
Aralıklı oruç diyetinde kas kaybetme konusunda endişe
duyanlar yeme periyotları sırasında yeterli miktarda protein
alımına dikkat etmeli. Düzenli protein alımı ile sporcunun kas
kütlelerini kaybetme olasılığı düşer.Antrenmanlar sırasında su
tüketimine ayrıca özen göstermelisiniz.
 
Aralıklı oruç diyetinin bazı yan etkileri olabilir. Onlardan biri
ile karşılaşmanız durumunda yapmanız gerekenlerden
başlıcaları:Açlık; en sık görülen etkisidir. Düşük karbonhidratlı
ve sağlıklı yağ içeren bir diyet programı uygularsanız bu
sorunu daha az yaşayabilirsiniz.
 
Kabızlık; çok fazla rahatsızlığını yaşamadığınız sürece bir ilaca
başvurmayın. Basit müshil ilacı bu sorunu gidermek için
yardımcı olabilir.Baş ağrısı; genel olarak ilk birkaç gün
boyunca sürer. Daha sonra yok olmaya başlar. 
 
Diyet sırasında tuz miktarının kontrol edilmesi ve oruç
sırasında da bolca su tüketilmesi baş ağırlarının hafiflemesine
yardımcı olur.Mide ağrısı yaşamanız durumunda doğal maden
suyu tüketebilirsiniz.İlk günlerde hafif fiziksel ve zihinsel
olarak durgunluk yaşanabilir.
 
Her ne kadar belirli bir yiyeceğin kısıtlanmasını gerektirmese
de yine de protein, lif ve sebze bakımından zengin besinlerin
tüketilmesi önemlidir. Ayrıca bol miktarda sıvı tüketimini asla
ihtimal etmemelisiniz.  
 
Sağlıklı bir insanın genel olarak bir sorun yaşamayacağı bir
besleme programı olsa da bu yöntemi denemeden önce
mutlaka bir uzmana danışmayı unutmayın.



Altın oran, matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum
açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Eski
Mısırlılar ve Yunanlar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır. Altın Oran,
pi (π) gibi irrasyonel bir sayıdır.
 
Bildiğimiz gibi matematikte 3.14 sayısına karşılık gelen ve bir dairenin çevresinin çapına
bölünmesiyle elde edilen sayıya Pİ (∏) sayısı denir. Aynı Pİ sayısı gibi altın oran da
matematikte 1.618 e eşit olan sayıya denir ve Fi(φ) simgesiyle gösterilir ve ondalık sistemde
yazılışı; 1,618033988749894...'tür.
 
Altın oran, matematikte iki miktardan büyük olanın küçüğe oranı, miktarların toplamının
miktarların büyük olanına oranı ile aynı ise altın orandır.
 
Altın oran; CB / AC = AB / CB = 1,618033988749894Bir doğru parçasının |AB| altın oran'a
uygun biçimde iki parçaya bölünmesi gerektiğinde, bu doğru öyle bir noktadan (C)
bölünmelidir ki; küçük parçanın |AC| büyük parçaya |CB| oranı, büyük parçanın |CB| bütün
doğruya |AB| oranına eşit olsun.
 
Fibonacci sayı dizisindeki sayıların birbirleriyle oranı olan ve altın oran denilen 1,618 sayısı
ise doğada, sanatta ve hayatın her alanında görülen ve estetik ile bağdaştırılan bir sayıdır. Ve
bu sayıların oluşturduğu spiral şekle de Fibonacci spirali deniyor.
 
Milattan önce 300'lü yüzyıllarda Öklit (Euclid); bir doğruyu 1.6180339... noktasından
bölmekten bahsetmiş ve bunu: bir doğruyu önemli oranda bölmek, diye adlandırmıştır.
 
Mısırlılar Keops Piramidi'nin tasarımında hem pi π hem de phi  oranını
kullanmışlardır.Yunanlılar, Parthenon'un tüm tasarımını Altın Oran'a dayandırmışlardır.
 
Rönesans sanatçıları Altın Oran'ı tablolarında ve heykellerinde denge ve güzelliği elde etmek
amacıyla sıklıkla kullanmışlardır. Örneğin Leonardo da Vinci, Son Yemek adlı tablosunda, Hz.
İsa'nın ve havarilerin oturduğu masanın boyutlarından, arkadaki duvar ve pencerelere kadar
Altın Oran'ı uygulamıştır.
 
İnsan vücudunda altın orana verilebilecek ilk örnek; göbek ile ayak arasındaki mesafe 1 birim
olarak kabul edildiğinde, insan boyunun 1,618'e denk gelmesidir.

Altın Oran
Filmlere ve kitaplar konu olan, yaşamın muhteşem bir oran
içerisinde var olduğunun adeta ispatı altın oran nedir?



Siyah İnci
Muhteşem bir tayın hayat hikayesini gözler önüne seren Siyah İnci nedir?

Büyük bir çiftlikte doğan Siyah İnci çok akıllı ve iyi huylu
bir taydı.
 
İyi kalpli sahipleri tarafından güzel bir ortamda büyütülen
ve iyi bir eğitim verilen Siyah İnci kısa sürede büyüdü ve
güzel bir at oldu. Ancak bir gün başkasına satıldı ve
insanların hayvanlara karşı ne kadar kötü
davranabileceğini öğrendi. Kiralık at olarak, ata binmeyi
hiç bilmeyen antrenmansız insanlara katlanmak; fayton ve
yük atı olarak çok ağır yükler çekmek zorunda kaldı. Ama
her seferinde karşısına hayvanları seven iyi kalpli insanlar
da çıktı.Yayınlandığı günden beri en sevilen hayvan
öykülerinden biri olan Siyah İnci’de, bu harika atın
maceraları kendi ağzından anlatılıyor.
 
Siyah İnci Anna Sewell'in ilk ve tek kitabıdır. Sewell'in
basılı tek eseri "Siyah İnci"'yi, 1871 yılında 1877 yılına
kadar, Norfolk'ta Norwich şehri yakınlarındaki "Old
Catton"'a taşındıktan sonra yazdı.6- Bu sürede sağlığı
kötüye gidiyordu. Çok güçsüz düştüğü için devamlı yatması
gerekiyordu ve bu yüzden yazması çok zor hale gelmişti.
Annesine romanı dikte ederek yazdırmaya başladı ve
1876'dan sonra küçük kâğıt parçalarına yazdıktan sonra
annesi bu metinleri kağıda geçirdi.
 
Sewell romanın haklarını 24 Kasım 1877 günü 57 yaşında
iken yerel yayınevi Jarrolds'a sattı. Günümüzde roman
çocuk edebiyatı klasiklerinden biri olarak kabul edilse de,
Anna Sewell bu romanı atlarla çalışanlar için yazmıştı.
 
Romanını "atların refahı ile aynı zamanda şefkat, sevgi ve
saygının insan tedavisindeki önemi" diye açıkladı.
 
Anna Sewell 14 yaşında bir kaza sonucu koltuk deyneksiz
yürüyemez hale geldi. Yalnış tedavi ise durumu daha da
ciddi duruma getirdi ve o yaşlardan itibaren hayatı atlı
arabalar üzerinde geçti. Bu durum atlar ile arasında büyük
bir bağ oluşmasına sebep oldu ve onların gözlemlediği
hayatlarını, çektikleri zorlukları Siyah İnci romanında
kaleme aldı.



hayatınızda
tüm
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yer verin!
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VE UNUTMAYIN



Japonca bir kelime olan kokedama Japon bitki sanatının örneklerinden biridir. Japonca’da
“koke” yosun ve “dama” top anlamına geldiğinden bu eşsiz güzellik dilimize “yosun topu”
olarak çevrilmektedir. 
 
Kokedama; kökeni 17. y.y. Japonyası’nda Edo Dönemine dayanan bir stildir. İlk temelleri
“Nearai Bonsai” adı verilen bir tekniğe dayanır. O dönemde yetiştirilen  bonsailerin bir kap
içerisinde köklerini salması, köklerin birbirine düğümlenmesi beklenirdi. Böylece bonsai,
kabından çıkartıldığında kabın şeklini almış olurdu. Kokedama ile bu yöntem bir adım öteye
taşındı ve kökler canlı yosunla kaplandı. Yosun topu yapımında ilk olarak bitki saksısından
çıkartılıp, bitki kökleri yeni toprak karışımı ile top şekline getirilerek sarılır. Ardından bu topun
etrafı canlı yosun ile ip yardımı ile sarılarak kokedama tasarımı elde edilir.
 
Bitkiniz artık; herhangi bir saksı içinde değil, canlı yosun içinde büyümektedir. Bu sıra dışı
tasarım günümüzde bir iç mekân dekorasyon objesi haline de gelmiştir. İki türlü kullanımalanı
vardır. İlk olarak; bir ip veya metal kanca yardımı ile belirli bir yükseklikten asılıp,
mekândadinamik bir dikey bahçe yaratılabilir. 
 
İkinci olarak, tercihen altından metal, seramik ve ahşap dekoratifaltlıklar ile bir zemin üzerine
de yerleştirilebilir. Kokedama yine Japonların wabi-sabi olarak isimlendirdikleri felsefe ışığında
yaratılmaktadır. Wabi-sabi felsefesi cilalı olanın değil, kusurlu ve üzerinde yaşanmışlığın izleri
olanın güzelliğine vurgu yapar. Doğanın kusurlarındaki dengeden ilham alarak bize amorf ama
güzel olmanın tadını çıkarmayı öğretmektedir.
 
İçeriği hazırlayan www.herbballs.com sahibi @gozdeozugur 'a teşekkür ederiz.

Kokedama
Bir bitki sanatı olan Kokedama nedir?



Fotosentez ışık enerjisinin şeker şeklindeki kimyasal enerjiye dönüştürülme sürecidir. Işık
enerjisiyle çalışan bu süreçte su ve karbondioksitten glukoz molekülleri (veya başka şekerler)
üretilir ve oksijen de bir yan ürün olarak salgılanır. 
 
Glukoz molekülleri organizmaları iki önemli kaynak sağlar: enerji ve sabit—organik—karbon.Enerji.
Glukoz molekülleri hücreler için yakıt görevi görür: hücresel solunum ve fermantasyon gibi
işlemlerle glukoz moleküllerinin kimyasal enerjisinden faydalanılabilir. 
 
Sabit karbon. Karbondioksitte bulunan karbon (inorganik karbon) organik moleküllere
dönüştürülebilir, bu sürece karbon fiksasyonu denir. Organik moleküllerde bulunan karbon sabit
karbon olarak da bilinir.
 
Sabitlenen ve şekere dönüştürülen karbon, hücrelerin ihtiyacı olan başka organik moleküllerin
oluşturulması için kullanılabilir.Fotosentezde Güneş enerjisi alınır ve su ve karbondioksit
kullanılarak glukoz hâlinde kimyasal enerjiye dönüştürülür. Bu süreçte yan ürün olarak oksijen
açığa çıkar. Fotosentezde Güneş enerjisi alınır ve su ve karbondioksit kullanılarak glukoz hâlinde
kimyasal enerjiye dönüştürülür. Bu süreçte yan ürün olarak oksijen açığa çıkar.
 
Bitkiler, algler ve bazı bakteriler gibi fotosentez sürecine dahil olan organizmalar önemli bir
ekolojik rol oynar. Bu organizmalar şeker sentezlemek için ışığı kullanarak kimyasal enerji ve sabit
karbonun ekosistemlere girmesini sağlar. Ayrıca bu canlılar ışığı kullanarak kendi besinlerini
üretebildiği ve kendi karbonunu sabitleyebildiği için fotootroflar (ışığı kullanarak kendi kendini
besleyenler) olarak adlandırılır.

Fotosentez
Hayatımızın her anında konu sağlığımız olunca ön plana çıkan insülin nedir?



Fotosentez hem sabit karbon ve enerjinin ekosistemlere girmesini sağlar hem de Dünya atmosferinin
yapısını etkiler. Fotosentetik organizmaların çoğu oksijeni bir yan ürün olarak üretir. 
 
Bundan yaklaşık 333 milyon yıl önce siyanobakteriye benzeyen bakterilerde fotosentez yapılması
Dünya üzerindeki yaşamı tamamen değiştirdi. Bu bakterilerin sürekli olarak oksijen salgılaması
atmosferdeki oksijen yoğunluğunun artmasına neden oldu, bu artış ise hücresel solunum için oksijen
kullanan organizmaların (aerobik solunum yapan canlılar) evrimini etkiledi. Bu eski fotosentezciler
olmasaydı, bugün diğer pek çok tür gibi biz de Dünya üzerinde olmayacaktık!Fotosentez yapan
organizmalar atmosferde bulunan karbondioksidi büyük oranda temizler ve karbon atomlarını
organik moleküller üretmek için kullanır. 
 
Dünya'da bulunan bitkiler ve algler olmasaydı atmosferde karbondioksit birikirdi. Fotosentez yapan
organizmalar insan etkinlikleri nedeniyle ortaya çıkan karbondioksidin bir kısmını temizlese de artan
atmosfer seviyeleri sıcaklığı etkiler ve iklimin değişmesine neden olur.



Pera Palace Hotel, İstanbul, Beyoğlu, Tepebaşı'nda, Meşrutiyet Caddesi üzerinde yer alan
müze otel.Pera Palace Hotel’in hikâyesi, 19. yüzyılın sonlarında başladı. 
 
Dünyaca ünlü Orient Express, 1888 yılında Paris-İstanbul seferlerine başladığında,
İstanbul’da Orient Express yolcularının alışkın oldukları yüksek standartları sunabilecek bir
otel yoktu. Bu boşluğu, kısa süre sonra kuruluş çalışmalarına 1892 yılında başlanan, 1895’te
ise açılış balosu yapılan Pera Palace Hotel doldurdu. 
 
Otel, Haliç’in muhteşem manzarasına hakim, kültürel faaliyetleri ve sosyal aktiviteleri
nedeniyle ‘küçük Avrupa’ olarak bilinen Pera’nın Tepebaşı bölgesindeydi. Orient Express’in o
dönemki sahibi olan La Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express
Européens, 1896 yılında kendi işletme şirketini kurarak Levanten mimar Alexander
Vaullary’nin tasarladığı Pera Palace Hotel’in yarı mülkiyetini aldı.
 
Otel, Birinci Dünya Savaşı’na kadar son derece parlak bir dönem geçirdi.Pera Palace Hotel,
İstanbul’un en ihtişamlı yapılarından biri olarak açıldığında, birçok ilkleri barındırıyordu;
İstanbul’da Osmanlı sarayları dışında elektriğin verildiği, ilk elektrikli asansörün ve ilk akar
sıcak suyun bulunduğu binaydı. 
 
Türkiye’nin Avrupa standartlarındaki ilk oteli olan Pera Palace Hotel, kuruluşundan itibaren
tarihi olaylara tanıklık ederek kent kültürünün çok önemli simgelerinden biri haline geldi.Pera
Palace, 1917 yılından itibaren pek çok kez Mustafa Kemal Atatürk’ü de ağırladı.
 
Cephe dönüşlerinde adeta evi gibi kullandığı, ülke için önemli kararlar aldığı ve üst düzey
misafirlerini ağırladığı 101 numaralı odası, doğumunun 100. yılı olan 1981’de Ata’nın şahsi
eşyalarının da sergilendiği bir müze oda haline getirildi. 

Pera Palas Oteli
Beyoğlu'nun tarihi güzelliklerinden biri olan Pera Palas Oteli nedir?



Bu niteliği nedeniyle, Pera Palace Hotel, Jumeirah bir ‘müze-otel’ konumundadır.Atatürk’ün
en sevdiği renk olan, diğer tüm evlerinde ve adına açılmış müze-evlerde de kullanılan
gündoğumu rengi, ‘şafak’ pembesiyle yenilenen 101 numaralı müze oda, Pera Palace Hotel,
Jumeirah’nın yenilenerek açılışından itibaren müzayedelerden temin edilen yerli ve yabancı
nadide Atatürk kitapları, dönemin dergileri, imzalı fotoğraf ve kartpostallar, madalyalarla
daha da zenginleştirildi. 
 
Mülk olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Pera Palace Hotel, Jumeirah’nın üst kullanım
hakları, 1 Aralık 2012 itibarıyla Demsa Group yönetimindeki Maçka Konaklama ve Otel
Hizmetleri A.Ş.’ye devredildi.
 
Demsa Group, Pera Palace Hotel, Jumeirah’nın işletmesi için, dünyanın önemli otel
zincirlerinden olan Jumeirah Group’u Türkiye’ye getirdi. Pera Palace Hotel, İstanbullu bir
Levanten olan Alexander Vallaury tarafından tasarlanmıştır. 
 
İstanbul’da önemli yapılara imza atmış olan Vaullary, Osmanlı Bankası, Arkeoloji Müzesi’nin
de mimarıdır. Art Nouveau, Neo-Klasik ve Oryantalist mimari tarzları bir arada kullandığı
Pera Palace Hotel, 19. yüzyıl sonu İstanbul mimarisinin tipik bir örneğidir. 
 
Planında ve dış görünüşünde neoklasist bir yaklaşım etkilidir.46 x 28 metre boyutunda
dikdörtgen biçiminde bir taban üzerine oturan Pera Palace Hotel, ikisi bodrum kat olmak
üzere dokuz kattan oluşmaktadır.
 
Otelin iç yapıları sistemin tam ortasındaki alanda oluşturulmuş büyük bir aydınlık boşluğu
üzerine temellendirilmiş. Giriş katında büyük bir salon olarak düzenlenmiş olan bu boşluk, yani
Kubbeli Salon; merkezi konumunun yanı sıra, tüm plan şeması bu mekana göre belirlendiği için
binanın da kalbi durumundadır.
 
Pera Palace Hotel mimarisindeki Art Nouveau tarz, otelin en özgün parçalarından biri,
İstanbul’un ilk elektrikli asansörü olan meşhur asansörü çevreleyen merdivenlerde özellikle
dikkat çeker.
 
Yapının ortasındaki boşluğun bulunduğu Kubbeli Salon ise, Oryantalist mimarinin kendini en
çok hissettirdiği bölümdür. Kalan bazı bölümlerde yararlanılan Neo-Klasik stil de, otelin
eklektik mimari yapısına katkıda bulunmaktadır.
 
Birinci derece tarihi eser statüsündeki Pera Palace Hotel’in restorasyon projesi, KA. BA Eski
Eserleri Koruma ve Değerlendirme - Mimarlık Firması tarafından hazırlandı. Otelin iç
dekorasyonunu Metex Tasarım Grubu üstlendi. Uygulama ise özel proje ekibi tarafından
yürütüldü. 
 
‘Müze-otel’ olarak tanımlanan Pera Palace Hotel’in restorasyon-renovasyon projesinin temel
konsepti, otelin ‘özgün ve üst düzey bir konaklama deneyimi için en ideal atmosferi sunduğu’
fikri üzerine kuruldu. Pera Palace Hotel’in yenileme çalışmaları iki boyutta yürütüldü.



Bir yandan binanın mimari özellikleri vurgulanıp özgün
karakteriyle uyumlu çağdaş öğeler eklenirken, diğer yandan da
otelin uluslararası standartlarda bir işletme olması için gereken
teknik altyapı oluşturuldu. Bu çerçevede otelin tüm teknik
altyapısı da yenilendi.
 
Restorasyon çalışmalarında tarihi asansör de tüm teknik
altyapısı yenilenerek korundu. Pera Palace Hotel’in orijinal
mimarisinde olmayan ve sonradan eklenen boya gibi niteliksiz
eklemeler temizlenerek, yapının dönemin mimarisini yansıtan
ilk haline döndürülmesi hedeflendi. 
 
Kubbeli Salon’un üzerinde bulunan ve önceki yıllarda
havalandırma amaçlı olarak kullanılan altı kubbenin üzerindeki
cam tavan, orta boşluktan tüm lobi katının doğrudan güneş ışığı
almasını sağladı. 
 
Renovasyon sırasında yapılan bir diğer yenilik de, günümüz
gezginlerinin seyahat ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan
380 m² büyüklüğündeki SPA oldu. Otelin en büyük salonu
durumundaki Galata da, yenileme çalışmaları sırasında eklenen
bölümlerden bir diğeri.



Pesah, Fısıh veya Hamursuz Bayramı, bir Yahudi bayramı ve festivalidir. Mısır’da kölelikten
kurtarılan Antik İsraillilerin göç hikâyesini anar. Pesah, Yahudi takvimindeki Nisan ayının 15. günü
başlar, bu tarih Kuzey Yarım Küre’de bahara denk gelir ve bayram 7 veya 8 gün kutlanır. 
 
Yahudi bayramları arasında en çok kutlanan bayramlardan biridir.Göç anlatısında, kutsal kitap,
Tanrı’nın; on belayı Mısırlıların üzerine musallat ederek, İsrail Çocuklarını kölelikten
kurtarılmasına yardım ettiğini belirtir. 
 
On belanın sonuncusu, her evde ilk doğan çocuğun ölmesi olduğundan, İsraillilerden evlerini kuzu
kanıyla işaretlemeleri istendi. Böylece, bu son bela onların evlerine dokunmadan üzerlerinden
geçecekti. Belalarla başlayan bu hikaye ve göç, hamursuz bayramının kökenini oluşturdu.
 
Bayramın adının nereden geldiği üzerine tartışmalar olmasına rağmen genelde inanılan hikaye;
Firavun İsrailliler’i özgür bıraktığında, İsrailliler, ekmek hamurunun mayalanmasını beklemeden
terk ettikleridir. Bunu anmak adına, Hamursuz Bayramı boyunca mayasız ekmek yenir.
 
Bayram bu nedenle “ Mayasız ekmek yeme Festivali” olarak adlandırılır Matza (düz mayasız
ekmek) hamursuz bayramının sembolüdür.Şavuot ve Sukot’la birlikte, Hamursuz Bayramı, üç hac
festivalinden (Şaloş Regalim) biridir. 
 
Bu üç bayramda bütün Yahudi topluluğu tarihi bir şekilde Kudüs’teki tapınağa haccettiler.
Samiriler, halen Gerizim Dağı’nda bu hac ibadetlerini gerçekleştirir ama sadece erkekler toplu
ibadetlere katılır.

Hamursuz Bayramı
Her sene nisan ayında kutlanan Hamursuz Bayramı nedir?



Hamursuz Bayramı (Pesah), genelde Gregoryen takviminin mart ya da nisanına denk
gelen, Nisan ayının 15. gününde başlar. Tevrat’a göre Nisan, Yahudi takvimindeki
festival yılının ilk ayıdır. 
 
Nisan’ın 14. günü kuzey ilkbaharı ekinoksundan sonraki, dolunaylı bir geceyle başlar,
bu nedenle, Pesah bir ilkbahar festivalidir.
 
Pesah’ın bahardan önce başlamamasına emin olmak için, antik İsrail’de, arpaların
olgunlaşması baharın başladığını anlamak için bir test olarak görülmüştür. Böylece,
arpalar olgunlaşmadıysa, bahar daha yakın değildi ve araya ilave edilen Adar II ayıyla,
Nisan başlatılmazdı. Bu ayarlama, 4. yüzyıl itibarıyla matematiksel olarak yapılıyor.
İsrail’de Pesah (mayasız ekmek festivali) yedi gün kutlanır. Bayramın ilk ve son günleri
resmi olarak tatildir. Bu iki günün arasında kalan günler Hol HaMoed (Festivalin hafta
günleri) olarak adlandırılır. 
 
Diaspora Yahudileri bayramı sekiz gün kutlarlar. Sekiz gün olmasının nedeni bir zaman
ayarlaması (ibadetlere katılmak, bulundukları yerin takviminin Kudüs’teki tapınağa
endekslenmesi, v.b) olarak görülür veya Yahudilerin tehlikede oldukları zamanlarda,
Yahudilere karşı gelecek saldırıların günlerini şaşırtmak amaçlı ortaya atılmış ve
günümüze gelmiş olan bir alışkanlık olduğu düşünülüyor.
 
Karaim ve Samiri Yahudiler, modern Yahudi takviminden bir iki gün sapan Yahudi
Takvimi versiyonunu kullanırlar. Örneğin 2009 da, Rabinik Yahudiler tarafından
kullanılan takvime göre nisan 15 Modern takvimde Nisan 9 u karşılamaktadır. 
 
Karaimler ve Samiriler tarafından kullanılan takvimde ise Abib ya da Aviv 15, Miladi
takvimde Nisan 11 i karşılamaktadır. Karaim ve Samiri Hamursuz Bayramları 6 gün
süren Mayasız Ekmek Festivalinden sonra bir gün sürer.



Adile Naşit

Asıl adı Adile Özcan olan Türk sinemasının
ünlü oyuncusu.Adile Naşit, 17 Haziran
1930‘da İstanbul‘da doğdu.
 
 Tiyatro oyuncusu Amelya Hanım ile ünlü
komedyen Naşit Özcan‘ın kızı olan Adile
Naşit, babasının ölümü üzerine öğrenimini
yarım bırakarak, 1944 yılında İstanbul
Şehir Tiyatrosu – Çocuk Tiyatrosu‘na girdi.
 
Abisi Selim Naşit (d.1928) ile babaları
desteklemese de her iki kardeş de tiyatroya
gönül verdiler ve ilk defa Cumhuriyetin 10.
Yıl Kutlama Gecesi’nde aynı sahneyi
paylaştılar.
 
“Herşeyden Biraz” oyunuyla sahnede
olduğu yıl, Halide Pişkin‘in grubuyla
İstanbul‘da turneye çıktı. Daha sonra
Muammer Karaca‘nın tiyatrosuna girdi ve
1948‘de komedi oyuncuları Aziz Basmacı ve
Vahi Öz‘le birlikte kurdukları toplulukta
1951 yılına kadar çalıştı.
 
Yine 1948 yılında “Lüküs Hayat” filmiyle
sinema oyunculuğuna başladı.1950‘de,
kendisi gibi tiyatrocu olan Ziya Keskiner ile
evlendi. 1954‘te yeniden Muammer Karaca
Tiyatrosuna döndü ve 1960‘a dek burada
çalıştı.
 
1961‘de, eşi Ziya Keskiner ve abisi Selim
Naşit Özcan ile birlikte, Ankara’da Naşit
Tiyatrosu‘nu kurdular. Bu topluluğun
dağılmasından sonra 1963‘te girdiği
Gazanfer Özcan – Gönül Ülkü tiyatrosunda,
1975‘e kadar aralıksız olarak çalıştı.
 
Adile Naşit, sinemaya ikinci ve asıl girişini
1970‘lerde yaptı. 1976‘da “İşte Hayat” adlı
filmdeki rolüyle, Antalya Altın Portakal Film
Festivali‘nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü
kazandı.

Türk Sineması'nın unutulmaz
ismi Adile Naşit kimdir?

Tiyatro oyunlarının yanı sıra Hisseli
Harikalar Kumpanyası, Neşe-i Muhabbet,
Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikallerde
oynadı. Rıfat Ilgaz‘ın eserlerinden
sinemaya aktarılan “Hababam Sınıfı”
filmlerinin birçoğunda, müstahdem kadın
rolüyle yeraldı ve buradaki oyunculuğuyla
da büyük beğeni kazandı. Münir Özkul ile
karşılıklı oynadığı filmlerdeki “Anne”
rolleriyle de ünlendi.
 
1978‘de Uluslararası Sanat Gösterileri’nin
tiyatro ve müzikallerinde rol almaya
başladı.1981 yılında TRT televizyonunda
“Uykudan Önce” isimli bir çocuk programı
yapmaya başladı.
 
Gerek sinema filmlerinde, gerekse
oyunlarda, basit, saf, iyi yürekli kadın
tiplemesini başarıyla oynadı ve kendine has
bir üslûpla yenileyerek karakteristik hale
getirdi.
 
Adile Naşit, 1950 yılında kendisi gibi
tiyatrocu olan Ziya Keskiner ile evlendi, bu
evliliğinden Ahmet Keskiner (d.1951-
ö.1966) adında bir oğlu oldu. Eşi Ziya
Keskiner, 1982’de kalp krizi sonucu öldü.
 
Adile Naşit, daha sonra 16 Eylül 1983
tarihinde Cemal İnce ile evlendi.Adile
Naşit, 11 Aralık 1987‘de İstanbul‘da öldü.
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Dopamin

Beynin birden fazla bölgesinde salgılanan duygu, hareket, haz ve acı hisilerinin harekete
geçmesini sağlayan bir nörotransmitter yani sinir hücrelerinin birbirleriyle harekete geçmesi
için kullanılan elektriksel sinyalin hammaddeleri olan kimyasallardan biridir. 
 
Bilim dünyasının hala araştırdığı beyindeki organik sinir ağında saniyeler içinde milyonlarca sinir
hücresi birbirini tetikler ve hızlı bir şekilde işlem yapar. Bunun için ise hazırda bekletilen
tepkime maddelerine ihtiyaç vardır. 
 
Serotonin gibi Dopomine benzeyen 100 çeşitten fazla nörotransmitter vardır.Dopamin haz alma
anında salgılandığı görülmüştür. Eğer önceki bir deneyimde haz alındıysa, beyin bunun
tekrarlanmasını ister. Alkol, sigara ve uyuşturucu maddelerin kullanılmasıyla sinir uçlarında
dopamin birikimini etkinleştirdiği için, edinilen haz tekrarlanmak istediğinden, bu maddeleri
tekrar tüketme isteği oluşur. Bağımlılık böyle oluşur. 
 
Madde Bağımlılığı ve diğer bağımlılıklara ait her türlü istek dopamin birikimi sonucu oluşabilir.
Dopamin fazla olduğunda kişi daha önceki tattığı hazlara karşı kendini ödüllendirmek ister. Bu
konuda kişiye ne haz veriyorsa mesela cinayet, kavga, seks, alkol, uyuşturucu ya da keyfi
hırsızlık gibi daha birçok bağımlılık bundan dolayı başlayabilir.Bazal Ganglia beynin hareketleri
düzenlediği bölümüdür. 
 
Bazal Ganglia eğer düzgün çalışması gerekiyorsa dopamin ihtiyacı kesinlikle gereklidir.
Hareketlerde koordinasyon bozukluğu yaşanıyorsa yani beynin sinyali kas tarafından yavaş
algılanıyorsa tıpkı ağır çekim gibi bir durumun nedeni dopamin eksikliği denilebilir. Diğer
taraftan daha hızlı hareket yapılıyorsa ya da tik dediğimiz gereksiz kas hareketlerinin nedeni ise
dopaminin fazla oluşudur.Dopamin beynin daha önce aldığı bir hazzı tekrarlamak için
biriktiğinde tetiklemeye başlar. Bu yüzden bu kişilerde krizler yaşanabilir. Sigara, kokain ve
amfetaminler gibi uyuşturucu maddelerin dopaminin tekrar alınmasını engeller ve sinir
uçlarındaki dopamin birikir. Beyin bunu bir haz olarak algılar ve yeniden bunu ister. Bağımlılık
böyle başlar, devam eder.
 
Dopamin düştüğünde zihinsel işlevde de düşme gerçekleşir. Dopamin seviyesini anormal bir
şekilde yükselten sigara ve uyuşturucu (eroin, kokain vb.) haricinde sayılabilecek başka
maddeler yoktur diyebiliriz.
 
Dopamin seviyesi özellikle prefrontal korteksteki kısa süreli hafızada iyileştirmeler sağladığı
biliniyor. Fakat dopamin seviyesi yükseldikçe hafıza zarar görmeye başlar. Kısa süreli hafıza
güçlü olduğunda odaklanma ve dikkati arttırmada sağlanabilir.
 
Sosyalleşememe dopamin eksikliğinden dolayı oluşurken, çok fazla sosyalleştikleri gözlenen
bipolar bozukluk hastalarının nedeni dopamin seviyelerindeki artışlar denebilir.

Eksikliğinde birçok psikolojik rahatsızlığa sebep olan Dopamin nedir?



Parşömen, üstüne yazı yazmak ya da resim yapmak için özel olarak hazırlanmış hayvan derisine
verilen isimdir. Koyun, keçi, dana, ceylan, domuz gibi hayvanların derisinden yapılan parşömen
(Osmanlılarda tirşe ya da rak) önceleri el yazmalarıyla fermanların yazılmasında kullanılmıştır.
Yapımı zor ve pahalı olduğu için bazen hükmü geçen fermanlar kazınıp yerine başkaları
yazılmıştır.
 
Büyük değer taşıyan yapıtlar için özellikle dana ve koyun derisinden yapılmış kaliteli parşömen
kullanılmıştır. Paçavradan kâğıt yapılmaya başlaması ve matbaanın icadıyla Avrupa’da
parşömen kullanımı çok azalmıştır. Bugün de koyun, keçi, dana, tay ve yeni (ya da ölü) doğmuş
kuzuların derileri özellikle minyatürlerde ve lüks baskılarda kullanılmaktadır.
 
Yaygın bir antik söylenceye göre Mısır Kralı, Bergama Kütüphanesi'nin İskenderiye
Kütüphanesini geçmemesi için Anadolu'ya papirüs ihracını yasaklamış. Kâğıtsız kalan
Bergama'nın Kralı II. Eumenes yeni bir kâğıt icat edecek olana büyük ödüller vadetmiş. O
zamanki Kütüphane Müdürü Krates oğlak derilerini işleyerek yazılabilecek hale getirmiş ve
krala sunmuş. Parşömen MÖ II. Yüzyıldan başlayarak Bergama'dan bütün dünyaya yayılmıştır. 
 
IV. yüzyıla kadar papirüs ve parşömen birlikte kullanılmış, daha sonra XII. Yüzyıla kadar tek
yazı medyası olarak kültürü sonraki yüzyıllara taşımıştır. Gerektiği gibi işlendiğinde her iki
yüzüne de yazılabilmesi, neredeyse yırtılmaması, yanmaması, olağanüstü dayanıklılığı, hat ve
tezhip sanatına uygunluğu, üstündeki yazıların okunmasının gözü yormaması, hayvanların
yaşadığı her yerde üretiliyor olması gibi birçok avantajı düşünüldüğünde, şaşırtıcı olan
parşömenin papirüsün yerini alması değil, bunun niye bu kadar uzun sürdüğüdür. Bunun en
akla yakın yanıtı parşömen yapımının zaman içinde birçok deneme ve yanılmanın ardından
mükemmelleşmiş olduğudur. Parşömen günümüzde daha değişik hallerde kullanılmaktadır.
 
Parşömen yapmak için deri kirece yatırılarak kıllarından arındırılır, fazla et ve yağları alındıktan
sonra gerilir ve kurutulur. Yazım için hazırlamak üzere değişik malzemelerle zımparalanır. Her
işlemi tekrar etmek sonuçta elde edilecek parşömenin kalitesini arttırır. Son üründe derinin
orijinal dokusu gayet açık görülebildiğinden hiçbir parşömen diğerinin aynı değildir. Bugün hâlâ
parşömen yapımını bir bilimden ziyade bir sanat olarak görmek gerekir. 
 
Mağara duvarı, kil tablet, mermer, balmumu tablet, papirüs, kâğıt, bilgisayar ekranıyla
karşılaştırıldığında kaliteli bir parşömen insanlığın kullandığı en mükemmel yazı malzemesidir.
Bazen 40 yıl önce yazılmış bir kâğıt üzerindeki yazı zor okunurken, 1500 yıllık parşömenler
sanki dün yazılmış duygusu uyandırmaktadır.

Parşömen
Kağıdın ilk hali olan Parşömen nedir?



Genco Erkal

Genco Erkal, 28 Mart 1938 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Liseyi Robert Kolej’inde okuyup
bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümününden diploma aldı. Öğrenimi
sırasında tiyatroda rol almaya başladı. 
 
1957 yılında Genç Oyuncular Amatör Topluluğu’nu kuranlar arasındaydı. 1959 yılından başlayarak
Kenterler, daha sonra Arena, Gülriz Sururi-Ergin Cezzar, AST ve İstanbul Tiyatrosu’nda sahneye
çıkarak, Türkiye’nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştıktan
sonra, 1969 yılında Dostlar Tiyatrosu’nu kurdu.5- Gorki, Brecht, Sartre, Peter Weiss, Steinbeck,
Havel, Tankred Dorst gibi yabancı yazarların yanısıra, Aziz Nesin, Haldun Taner, Nazım Hikmet,
Can Yücel, Refik Erduran, Vasıf Öngören, Orhan Asena, Behiç Ak gibi Türk yazarların oyunlarını
yönetti. 
 
Roman, öykü, şiir gibi değişik türlerden tiyatroya uyarlamalar yaptı, oyunlar çevirdi.1962′de
Asena Ti-yatrosu’nda. Yaroslav Haşek’in yazdığı “Aslan Asker Şvayk” oyunundaki rolüyle ilhan
iskender ödülü’nü kazandı.
 
Çeşitli ödüller kazandığı ünlü rolleri arasında Gogol’den Bir Delinin Hatıra Defteri, Bertolt
Brecht‘ten Galileo, Maxwell Anderson‘dan Yalınayak Sokrates, Nazım Hikmet‘ten Kerem Gibi, Can
Yücel‘den Can sayılabilir.
 
2008 senesinde kendi yazdığı ve yönettiği, 1993 yılında Sivas`ta Madımak otelinde yapılan katliamı
konu alan Sivas’93 isimli belgesel tiyatro oyununu, Türkiye ve Avrupa genelinde tiyatroseverlere
sundu. Bu oyunu ile Pertevniyal Lisesi tarafından 2008 yılının en iyi tiyatro ödülünü aldı.

Tiyatronun usta oyuncularından Genco Erkal kimdir?



Önemli uluslararası film festivallerinde gösterilen ve birçok ödül kazanan 1982′de Ali H. Özgentürk’ün
“At”, 1983′te Zeki ökten’in “Faize Hücum”, Erden Kıral tarafından 1982’de çekilmiş bir film
“Hakkâri’de Bir Mevsim”, 1990 da Fehmi Yaşar tarafından çekilen “Camdan Kalp” ve uzun bir aradan
sonra 2008 yılında çevrilen “Pazar-Bir Ticaret Masalı” filmlerinin baş rolünde oynadı. TRT
Televizyonu için Haldun Taner‘in ünlü müzikli oyunu Keşanlı Ali Destanı’nı yönetti ve oynadı.
 
Değişik yıllarda birçok kez “yılın en iyi erkek oyuncusu”, “en iyi tiyatro yönetmeni” seçildi, yaşam
boyu başarı ödülleri kazandı. 1982 yılında “At” ve 1983 yılında “Faize Hücum” filmleri ile “en iyi
erkek oyuncu” dalında Antalya Film Festivali’nde iki kez Altın Portakal aldı.
 
1993-1998 yılları arasında, Paris’te ve Avignon Festivali’nde Fransızca da oynamaya başlayan Genco
Erkal, üç Fransız yapımında rol aldı: Nâzım Hikmet’ten Sevdalı Bulut, Philippe Minyana’dan Ou vas-tu
Jérémie? ve Paulo Coelho’nun ünlü romanından uyarlanan Simyacı.
 
2009 Aydın Doğan Tiyatro Ödülü’nü kazanan sanatçı, verilen 50 bin liralık ödülü Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği’ne bağışladı.Genco Erkal halen, kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu’nun sanat
yönetmenliğini yapmaktadır.
 
19 Kasım 2010 tarihinde vizyona giren Çağan Irmak‘ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği “Prensesin
Uykusu” filminde başrolde oynamıştır.Sahnelediği ve rol aldığı oyunlardan bazıları şunlardır; “Rosen-
bergler Ölmemeli” (1970), “Asiye Nasıl Kurtulur” (1972), “Şili’de Av” (1974), “Kafkas Tebeşir
Dairesi” (1979), “Ağrı Dağı Efsanesi” (1981), “Galileo Galilei” (1983). “Çöl Faresi”, “Nalınlar”,
“Midas’ın Kulakları”, “Keşanlı Ali Destanı”, “Bir Delinin Hatıra Defteri”, “Durdurun Dünyayı İnecek
Var” , “Abdül Cambaz”, “Kerem Gibi”, “Sevdalı Bulut”, “Yalınayak Sokrates”, “Ezenler Ezilenler”,
“İnsanlarım”, “Can”, “Azizname”, oyunlarıyla hafızalardan silinmedi uzun zaman.
 
Genco Erkal, tiyatro sanatçısı Zeynep Tedü ile evlendi. Bir kaç sene sonra boşandılar. Ayşe adında bir
kızı var. İlk defa bir dizi projesinde yer alan Genco Erkal, 2017 yılında BluTV yapımı olan 7 Yüz dizisi
Refakatçiler bölümünde Serhat Göktuğ karakteri ile, yaşlı, karısını erken yaşta kaybetmiş tek
çocuğundan haber alamayan dolayısıyla yalnız yaşayan, takıntılı bir karakteri canlandırdı.



Astigmat

Astigmat, korneanın şeklindeki kusurlar
nedeniyle, kişinin bulanık ve çift görmesine
neden olan bir görme problemidir. Tıpkı
hipermetrop ve miyop gibi gözün kırma
kusurlarından biri olan astigmatta kornea, ışığı
farklı bir kuvvette kırar ve ışınlar birden fazla
noktaya düşer. Bu nedenle kişi nesneleri net
göremez; bulanık ve kırık görür. Astigmat,
genellikle genetiktir ama gözle ilgili cerrahi bir
operasyon ya da gözün yaralanması da bu
soruna neden olabilir. 
 
Bulanık görme, baş ve göz ağrısı, çift görme, göz
çevresinde ağrı astigmatın en yaygın belirtileri
arasında bulunur. Astigmat belirtileri,
derecesine göre kişiden kişiye değişir. Sorunun
çözümünde gözlük ve kontakt lens kullanılır.
 
Hastalığın tam iyileşebilmesi için lazer ameliyatı
yapılmalıdır.Normalde kornea yuvarlak
şekildedir ve çapları birbirine eşittir. Astigmat
hastalarında korneanın şekli yuvarlak değildir,
yumurta gibi oval bir şekle sahiptir.
 
Korneanın şeklindeki bu eğrilik, kornea
tabakasına gelen ışığın kırılma aşamasında
retinaya yansıtılırken doğru noktaya düşmesine
engel olur. Gözdeki bu kırma kusuru, retinada
iki görüntünün oluşmasına neden olur. 
 
Pek çok insanda küçük derecede astigmat
bulunsa da sorun büyümeden fark edilmez.
Ancak astigmat derecesi yüksek olan hastalar
çevredeki nesneleri bulanık, çarpık ya da gölgeli
bir şekilde görürler.Astigmatın miyop,
hipermetrop, mix olmak üzere farklı çeşitleri
vardır.
 
Miyop astigmatta görüntü retinanın önünde
kalırken, hipermetrop astigmatta görüntü sinir
tabakanın arkasına düşer. Mix astigmatta ise
görüntünün bir kısmı retina önünde bir kısmı da
retina arkasında oluşur.

Astigmat, çoğunlukla göz şeklinin yuvarlak değil
de yumurta şeklinde olmasından kaynaklanır.
Yani genellikle kornea veya lensin (göz merceği)
düzensiz eğriliğinin bir sonucudur ve bu durum
çoğunlukla genetiktir. Fakat bazen göz ameliyatı
sonrasında ya da gözün yaralanması sebebiyle
de oluşabilir.Sanılanın aksine düşük ışıkta kitap
okumak ya da televizyonu yakın mesafeden
izlemek astigmata neden olmaz. 
 
Aile bireylerinde astigmat ve keratakonus gibi
görme bozukluğu bulunan kişilerde bu hastalığın
görülme olasılığı oldukça yüksektir. Katarakt
cerrahisi gibi göz ameliyatı geçmişi olan
kişilerde de sonraki süreçte astigmat görülebilir.
 
Astigmat zamanında teşhis ve tedavi
edilmediğinde ileride göz tembelliğine neden
olabilir. Bu yüzden astigmatın zamanında
teşhisi son derece önemlidir.Aslında çoğu insan
astigmatla doğmasına rağmen derecelerinin
düşük olması yüzünden herhangi bir görme
sorunu yaşamazlar.
 
Astigmatı bulunan çocuklar ise bulanık ve çarpık
görmelerine dair genellikle şikayette
bulunmazlar. Bu durum ise çocukların okul
hayatlarında başarısızlıkla karşılaşmalarını
beraberinde getirebilir.
 
Astigmatın teşhisi için öncelikle bir göz
doktoruna gitmeli ve kapsamlı bir şekilde
muayene olmalısınız. Astigmat teşhisi için
doktorunuz sizi pek çok teste tabi
tutabilir.Astigmat dereceleri; göz doktoru
tarafından yapılan birtakım muayeneler
sonrasında tespit edilir. 
 
Genellikle 0,50 derece astigmatı olan kişilere
herhangi bir müdahale yapılmasına gerek
duyulmaz. 0,50 ile 2 derece arasındaki
astigmatlar ise gözlük ve kontakt lensler ile
tedavi edilebilir. 

Görme sorunlarından biri olan Astigmat nedir?



Ancak tüm göz yapıları lazer ameliyatına uygun olmadığından
lazer ameliyatı öncesinde detaylı bir göz muayenesi ile
gözünüzdeki korneanın kalınlığı tespit edilir. 
 
Hastanın yaşı, hastada astigmata eşlik eden başka bir göz
hastalığının bulunup bulunmadığı da hastanın lazer ameliyatı
olup olamayacağını etkileyen faktörler arasında yer alır.
 
Lazer ameliyatı esnasında LASIK, LASEK, RK, PRK gibi farklı
lazer ameliyatlarından biri hastanın göz yapısına ve yaşına göre
tercih edilebilir. Ülkemizde lazer ameliyatı genellikle LASIK ya da
LASEK yöntemlerinden biriyle yapılır.
 
LASEK ameliyatı, daha çok göz yapısı LASIK ameliyatına uygun
olmayan kişilere uygulanır. LASIK, son derece ağrısız bir yöntem
olmakla birlikte hastanın gözleri kısa bir süre içerisinde
iyileşmeye başlar. Hatta hasta ertesi gün bile normal yaşantısına
geri dönebilir. Ancak lazer ameliyatlarının mutlaka alanında
uzman olan, modern lazer cihazlarını kullanmayı bilen göz
doktorları tarafından yapılması gerekir.Derecesi 3’e kadar olan
hastalar gözlük kullanarak bulanık ve net görememe
şikayetlerinden kurtulabilirler. Ancak astigmat gözlük kullanımı
hiçbir şekilde astigmatın derecesini düşürmez yani tam anlamıyla
astigmatı tedavi etmez. Yani astigmat gözlük, hastalığı tedavi
etmek yerine kontrol altında tutmaya olanak tanır. 
 
Astigmat tedavisinde gözlükten sadece gözlük takıldığı sürece
yararlanılabilir. Astigmat derecesinin 3’den fazla olduğu
durumlarda ise en doğru seçim lazer ile ameliyat olmaktır.



Roma
İtalya'nın başkenti Roma nedir?

İtalya'nın başkenti. İtalya'nın ve Latium bölgesinin başkentidir. Tiber ve
Aniane nehirleri arasında ve Akdeniz'e yakındır. Roma, İtalya'nın en
kalabalık şehridir ve 1290 m2 lik yüzölçümüyle Avrupa'nın en geniş
yüzeye yayılmış başkentlerinden biridir. 
 
Milano, Napoli, Torino, Bolonya, Palermo, Catania, Floransa, Genova ve
Bari'nin toplamından daha geniş bir yüzölçümüne sahiptir. Roma
Büyükşehir'in toplam nüfusu 4 milyondur. 75 milyar € luk gelirle
Italya'nın toplam milli hasılasının % 6.5 unu tek başına kazanır.
 
2,800 yıllık şehir, sırasıyla ve resmi adlarıyla; eski Roma'nın, Roma
Krallığı'nın, Roma Cumhuriyeti'nin, Roma Imparatorluğu'nun, Papalık
Yönetiminin, İtalyan Krallığı'nın ve İtalya Cumhuriyeti'nin merkezi ya
da başkenti olmuştur.
 
Tiren Denizi’nden 24 km içeride yer alır. Tarihi zenginlikleriyle meşhur
olmasının yanı sıra, Katolik Kilisesinin idari ve ruhani merkezidir.
Yüzölçümü 1508 km2 ve belediye olarak nüfusu da üç milyon
civarındadır.
 
Surlarla çevrili şehir merkezi, Roma’nın tarihi zenginliklerinin büyük
bölümünü barındırmasına mukabil belediye alanının çok az bir kısmını
kaplar ve Roma’nın bulunduğu on iki idari biriminin en küçüğünü
oluşturur.
 
Roma’da yaz ayları kuru ve sıcak geçer. Ortalama sıcaklık 24°C’nin
üstündedir. Yağış daha ziyade bahar aylarında düşer. Yaz aylarında
akşam üstleri Tiren Denizi’nden serin rüzgarlar eser. Kışın da kuzeyden
soğuk rüzgarlar alır.
 
Roma’nın arkeolojik zenginliklerinin büyük bölümü, üzerinde eski şehrin
kurulduğu Yedi tepede yer alır. Roma’nın kuruluşuna ait efsanelerden
biri de şehrin Polatium Tepesinde bir çoban tarafından büyütülen Romus
ve Romulus tarafından kurulduğu yolundadır.
 
Roma’da sanayi önemli bir seviyede değildir. Elektronik eşya, kimyasal
madde, giyim eşyası ve gıda maddesi üretimi gibi hafif sanayiler başlıca
sanayi dallarıdır. Şehir nüfusunun büyük kesimi inşaat, turizm ve film
sektörlerinde çalışır. 
 
Her üç kişiden birinin motorlu taşıtının bulunduğu şehirde trafik en
önemli meselelerden birini oluşturur.Mussolini’nin başlattığı ve sonraki
yıllarda geliştirilen metro ağı ulaşımın rahatlatılmasında önemli bir
faktör olmuştur.
 
Roma Batı Avrupa’nın en güzel şehirlerinden biri olmakla birlikte ülkenin
en gürültülü ve mali meseleleri en fazla olan şehridir. Konut problemi
merkezi idarenin başındaki en büyük problemlerden biridir.



Bilhassa ülkenin güneyindeki yoksul vatandaşların şehre akın halinde göç ediyor olmaları meseleleri daha da
ağırlaştırmaktadır.Roma’daki başlıca yükseköğretim kurumu 1303’te kurulmuş olan Roma Üniversitesidir. 
 Üniversitenin, Üniversite Şehri adıyla anılan kampüsü, Tesmini İstasyonunun doğusundadır.Roma’nın kurulu
olduğu bölgede ilk kalıcı yerleşim M.Ö. 1000 tarihlerinde başlar. 
 
Altıncı yüzyıla doğru yerleşim birimlerinin birleşmesiyle bölgede tek bir siyasi idare altında birleşmiş güçlü
bir şehir ortaya çıktı. M.S. 2. yüzyıla doğru Roma en parlak dönemini yaşarken nüfusu da büyük ölçüde
artmıştı. Bu tarihlerde şehir ihtişamlı binalarla süslenirken diğer yandan işsizlik ve sefalet büyük boyutlara
ulaştı. Roma’nın meseleleriyle sistemli bir şekilde ilgilenen ilk hükümdar, kanallarla Tiber Irmağının akışını
düzenleyen ve Campus Martius’u yaptıran Sezar oldu.
 
Sonraki yıllarda geçirdiği yangın ve veba salgınlarıyla 6. yüzyılın sonuna gelindiğinde Roma’nın nüfusu
50.000’in altına düşmüş ve şehir Katolik Kilisesinin denetimi altına girmişti.
 
On dördüncü yüzyılın ilk yarısında papalık ve imparatorluk yanlıları arasındaki mücadeleler neticesinde şehir
yıkımın eşiğine geldi. 1309’dan beri Avignon’da bulunan papalık merkezi 1377’de yeniden Roma’ya taşındı
ancak bu da durumu değiştirmedi ve 15. asrın başlarında Roma hırsızların, serserilerin ve sefaletin kol
gezdiği bir şehir olmuştu.

On yedinci ve on sekizinci asırlarla Roma’nın soylu
aileleri bir yandan kilise içinde güçlü konumlar elde
etmek için gayret sarfederken bir yandan da yeni
saraylar inşa ettirdiler. Sanatçıları korumaları altına
aldılar. Ama bütün bu gayretlere rağmen 18. asra
gelindiğinde, Roma kötü caddeleri, yetersiz
kanalizasyon şebekesi ve ışıklandırmasıyla Avrupa’nın
en geri kalmış şehirlerinden biriydi.
 
1798’de Napolyon’un orduları tarafından işgal edilen
şehir, 1809’da Papalık Devletleriyle birlikte Fransız
İmparatorluğuna bağlandı. 1861’de İtalya Krallığının
ilanından sonra Roma dışındaki Papalık Devletlerinin
çoğu krallığa bağlandı.
 
Fransız askerlerinin Roma’dan çekilmesinden sonra
Ekim 1870’te Roma Birleşik İtalya’nın başşehri oldu.
1929’da imzalanan antlaşmayla papalık İtalya Devletini
tanırken, İtalya da papalığın Vatikan şehri üzerindeki
hakimiyetini onayladı.
 
Birinci Dünya Savaşından sonra Roma eski surları
aşarak geniş bir alana yayılmaya başladı. Buna paralel
olarak nüfus da kısa sürede iki katına çıktı. 1920’lerde
ve 1930’larda Mussolini’nin idaresi sırasında Roma
ihtişamlı binalar ve geniş caddeleriyle modern bir şehre
dönüştü. 
 
Mussolini’nin arkeolojik kazıları desteklemesi Antik
Çağdan kalma pek çok kalıntının ortaya çıkarılmasını
sağladı ve Roma günümüzde bir turizm şehri özelliğini
kazandı.



Roma
 

 



Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti parlementosuna verilen isim. Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM), Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan 1920'de kurulmuş olan yasama
organıdır. Anayasanın 108'nci Maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük
Millet Milletvekili genel seçimleri, dört yılda bir, serbest, eşit, tek dereceli, genel oy esaslarına
göre, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.
 
İstanbul'un işgalinden üç gün sonra, Atatürk 19 Mart 1920'de bildiri yayımladı. Bildiride,
olağanüstü yetkiler taşıyan bir Meclisin Ankara'da toplanacağı, Meclis'e katılacak üyelerin nasıl
seçilecekleri, kesin ve kararlı ifadelerle yer alıyordu. Ayrıca, dağılan Meclis-i Mebusan'ın üyeleri
de Ankara'daki Meclis'e katılabileceklerdi.Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temelleri Ankara'daki
bu ilk tarihi binada atıldı. 
 
Birinci Meclis Binası, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın yönetim yeri olarak pek çok tartışma ve milli
kararlara sahne oldu: Bu yapı bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak, ilk yılların anılarını sergiliyor.

TBMM
Kuruluşunun 100. yılı olan TBMM nedir?



İllerde seçilen temsilciler ve Meclis-i Mebusan'ın bir kısım üyeleri Ankara'ya geldiler.Ankara'nın o
günkü şartları içinde Meclis'in toplanabileceği elverişli bir bina yok gibiydi. Sonunda, İkinci
Meşrutiyet döneminde, İttihat ve Terakki Cemiyeti kulübü olarak yapılmış tek katlı bir bina uygun
görüldü. Eksik kalmış yapı tamamlandı, okullardan toplanan ve halkın katkısıyla sağlanan eşyalarla
donatıldı.
 
Hazırlıklar tamamlanınca, Atatürk 21 Nisan'da yayınladığı ikinci bir bildiri ile, Meclis'in 23 Nisan
günü toplanacağını ve açılış töreninin nasıl yapılacağını duyurdu.23 Nisan 1920 Cuma sabahı
erken saatlerde, Ankara'da bulunan herkes Meclis Binası çevresinde toplandı. 
 
Halk, kendi kaderine sahip çıkmanın coşkusu içindeydi. Hacı Bayram Camii'nde kılınan öğle
namazından sonra, Meclis binası girişinde gözleri yaşartan muhteşem bir tören yapıldı. Saat
13:45'de, Ankara'ya gelebilen 115 milletvekili Meclis salonunda toplandı. Parlamento
geleneklerine göre, en yaşlı üye olan Sinop Milletvekili Şerif Bey (1845), Başkanlık kürsüsüne çıktı
ve aşağıdaki konuşmayı yaparak Meclis'in ilk toplantısını açtı.
 
Açılış konuşmasında, milli egemenliğe dayalı yeni Türk parlamentosunun adı da "Büyük Millet
Meclisi" olarak konulmuştu. Bu ad herkesçe benimsedi. Daha sonra Atatürk'ün tüm
konuşmalarında yer aldığı şekliyle ve ilk kez 8 Şubat 1921 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesinde
de yazılı olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) adı kalıcılık kazandı.
 
TBMM, 24 Nisan 1920 günü yaptığı ikinci toplantısında Mustafa Kemal Paşa'yı (Atatürk),
başkanlığa seçti. Mustafa Kemal Paşa, kendi öncülüğünde kurulan TBMM'nin başkanlığını
Cumhurbaşkanı seçildiği gün olan 29 Ekim 1923 tarihine kadar sürdürdü.
 
TBMM, açılışından iki gün sonra, sadece yasama değil, yürütme gücüne de sahip olacak hukuki ve
siyasi yapısını düzenleme çalışmalarına başladı. Bu düzenlemeler, TBMM'nin tam bir güçler birliği
ilkesini benimsediğini göstermişti.



2 Mayıs 1920'de Bakanlar Kurulu'nun seçilmesi hakkındaki yasa çıkarıldı. 11 bakandan oluşan
"Meclis Hükümeti", 5 Mayıs'da TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında ilk
toplantısını yaptı.
 
TBMM'nin açılışı ile birlikte, milli egemenliğe dayalı yeni Türk Devleti doğmuş oluyordu. Birinci
TBMM'nin iki temel hedefi, kesin zaferi kazanmak ve yeni devletin otoritesini güçlendirmek,
kalıcılığını gerçekleştirmekti. Öncelikle, ülke topraklarının yabancı işgalinden kurtarılması
gerekiyordu.TBMM’nin görev ve yetkileri: Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmaktır.
 
Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek, Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde
kararname çıkarmak yetkisi vermek, bütçe ve hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.
Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, Milletlerarası antlaşmaları uygun bulmak. 
 
Genel ve özel af ilanına, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının infazına karar vermek.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin
Türkiye’de bulunmasına izin vermek.
 
TBMM’nin kuruluşu: Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet tarafından genel oyla seçilen 450
milletvekilinden meydana gelir. Seçimler 5 yılda bir yapılır. 
 
Meclis bu beş yıllık süre dolmadan seçimin yenilenmesinde karar verebileceği gibi, Anayasada
belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler yenilenebilir. Süresi
biten milletvekilleri yeniden seçilebilir.
 
Yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri, yeni meclisin seçilmesine kadar devam
eder.Türkiye’de oturup Türk vatandaşı olmayanların milletvekili seçilebilmelerine imkan yoktur.
Bundan başka milletvekili seçilmesine engel olabilecek başka şartlar da vardır. Bunların başında
ilkokul diploması olmamak (1961 Anayasasına göre, okuma-yazma bilmek yeterli oluyordu),
askerlik hizmetlerini yapmamış olmak, ağır hapis cezasıyla kesin hüküm giymiş bulunmak gelir. Bir
de hakim ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurulu üyeleri, kamu
kurumu ve kuruluşların me’mur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği
taşımayan diğer kamu görevlileri, silahlı kuvvetler mensupları. Bunlar görevlerinden çekilmedikçe
aday olamazlar, milletvekili seçilemezler (Anayasa m.76).TBMM üyeleri: Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler. 
 
TBMM üyeleri, meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri
düşüncelerinden, meclis tarafından başka bir karar alınmadıkça, bunları meclis dışında
tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.
 
Seçimlerden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, meclis kararı olmadıkça
tutuklanamaz, sorguya çekilemez ve yargılanamaz.TBMM’nin faaliyetleri: TBMM her yıl Eylül
ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.
 
Meclis bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir. Ara verme veya tatil sırasında, doğrudan
doğruya veya Bakanlar Kurulunun isteği üzerine, Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır.
 
 



Meclis Başkanı da, ya doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine, meclisi
toplantıya çağırır. Araverme veya tatil sırasında toplanan TBMM’de öncelikle bu toplantıyı
gerektiren konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edilmez.
 
TBMM, çalışmalarını, kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göre yürütür. Başka bir hüküm yoksa,
TBMM, üye tam sayısının en az üçte biriyle toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
karar verir. Ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından
az olamaz.Bakanlar Kurulu üyeleri TBMM’nin katılamadıkları oturumlarında kendileri yerine oy
kullanmak üzere bir bakana yetki verebilirler. Ancak bir bakan kendi oyu ile ancak iki oy
kullanabilir. TBMM genel kurulundaki görüşmeler açıktır. Tutanak dergisinde de tam olarak
yayınlanır. Oturumun gizli yapılmasına meclis karar alabilir. O zaman görüşmeler gizli yapılır.
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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin
resmi bayramlarından biridir. Türkiye ve KKTC yanı sıra Kosova Cumhuriyeti'nde " 23 Nisan Kosova
Türkleri Milli Bayramı" olarak kutlanılır. 
 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya
çocuklarına armağan edilmiştir. Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23
Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen,
sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal
Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın
kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 
 
1980 darbesi döneminde Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı" adını verdi. Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan),
saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının
egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında
yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. 
 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT
Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır.  Günümüzde
bayrama birçok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve
çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca 1933'te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme
geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine
geçmesi şeklinde devam etmektedir.

23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!





Rize

Rize'nin tarihi öncesi hakkında bilgiler sınırlıdır.
Yöreye hakim olan orman dokusu nedeniyle,
Rize'nin tarih çağları ile ilgili bilgilere ışık tutacak
arkeolojik bulgular da bu güne kadar ortaya
çıkarılamamıştır. 
 
Rize'nin tarihi ancak komşu illerin ve bölgelerin
tarihleri ile bağlantılı olarak ele
alınabilmiştir.Rize ilinin adı ile ilgili olarak değişik
görüşler ileri sürülmüştür; Yunanca pirinç
anlamına gelen Rhisos, Rumca'da "RIZA" olarak
dağ eteği anlamında kullanılmıştır. 
 
Osmanlıca'da ise "RİZE" ufak kırıntı, döküntü
anlamındadır. Ayrıca Erzincan'ın Sakalar
dönemindeki "Eriza" olan adının başındaki "e"
sesinin düşmesi ile adaş olarak Rize için de
kullanıldığı ifade edilmektedir.
 
Rize ili ve çevresinin bilinen ilk hakim ahalisi,
bitişken dilli ve Asya kökenli kavimlerdir. Bunlar
Rize ve çevresinde tarım ve hayvancılıkla geçinen
yerleşik topluluklarıdır. Bu topluluklardan
"KULKU-KULKHA"ların adına, Erzurum yöresini
kendi ülkesinin topraklarına katan URARTU kralı
II. SARDUR (M.Ö. 765-735) 'un Çıldır gölünün
güneyinde Taşköprü köyünün üstündeki
kayalıklara kazdırdığı çivi yazılı kitabede
rastlanmıştır.
 
M.Ö. 2000'lerde Kafkas dağları ile Karadeniz'in
kuzeyinde yaşayan Kimmerler'in Ülkesi, M.Ö. 720
yıllarında Sakalar tarafından işgal edildi. 8-
Kimmerler'in Azak denizi ile Kafkaslar arasında
yaşayan kolu, Sakalar'ın baskısı ile M.Ö. 714
yıllarında yurtlarını bırakarak Aras ve Çoruh
nehri boylarınca yayıldılar. 
 
Kimmerler'in bu ilk göçleri, en eski destani
Gürcistan tarihi olan "Kartlis-Çkhovrebe"da kartli
(Gürcistan) ve komşularını esarete aldıkları ilk
seferi diye anılmaktadır.

Daha sonraları Kızılırmak ve Adana Bölgesine
kadar hakim olan Kimmerler'den, Trabzon-
Bayburt arasındaki Kemer dağı, Rize Çayeli İlçesi
çıkışındaki Kemer köyü, Kızılırmak boyundaki
Gemerek ile Kars'ın doğusunda yer alan Ümrü gibi
coğrafya adları günümüze kadar gelmiştir.
 
Aşağı Tuna ve Karpatlara kadar Doğu Avrupa'ya
hakim olan Sakalar M.Ö. 680 yılında kendilerine
itaat etmeyen son Kimmerler'i de yenerek
Azerbaycan ve Gürcistan'a yayıldılar. 
 
Saka Kralı MADOVA'nın M.Ö. 626'da Medler'ce
hile ile öldürülmesi üzerine Heredot'un andığı
"Asya'da 28 yıl süren Sakaların hakimiyetleri"
sona erdi.Saka göçleri sırasında, Aşağı Çoruh ve
Rize-Batum arasına "Kalaç" adlı bir Türk boyu
yerleşmiştir. Bu boyun yerleştiği bölgeye, M.S.
150 yıllarında yazılan PTOLEMEUS'un
coğrafyasında Kalarzen, Gürcü kaynaklarda ise
Klarc-et (=Klarç yurdu) denmektedir. 
 
Batom-Rize arasında güneyden Karadeniz'e esen
sıcak rüzgarlar hala "Kalaş yeli" olarak
anılmaktadır. Ayrıca Rize yöresindeki
Türkmen/Oğuz topluluğu içinde yer alan Askur
Boyunun Rize'nin doğusundaki Askoroz çayı diye
bilinen çaya adını vermiş olması gerektir. Yine
Sakaların Horosan kolunun gelen Arşaklar ve
Balkarlar Bayburt çevresi Çoruh vadisi boyunca
yerleşmişlerdir. Bu yüzden Bayburt ve İspir'in
kuzeyindeki sıra dağlara günümüze kadar ve hece
kaymasıyla "Balkal" ve buradan güneye doğru
esen yağmur getiren rüzgara da "Balkal yeli"
denile gelmektedir. Rize'de Hemşinlilerin en güzel
yaylaları Baykal dağlarındadır.
 
M.Ö. 5. Yüzyılda Karadeniz'in kuzeyini gezen
Herodot sakaların "Alazon" (+Alazlar) boyundan
söz eder. M.S. 23-79 yılları arasında yaşayan
Romalı PİLİNUS aynı yörede "Laz'lar" (Laz'oi)
adlı bir kavim yaşadığını bildirir.

Çayı ile ünlü ilimiz Rize nedir?



131 yılında Karadeniz kıyılarını gemi ile dolaşan Romalı ARRİANOS, Karadeniz'in doğusunda hakim
olan Lazlardan bahseder.Rize, M.S. 10-395 yılları arasında Roma, 395 yılından itibaren de Bizans
hakimiyeti altında yer almıştır.
 
Sakaların Kars, Iğdır kesimine yakın Gökçegöl ile Alagez dağı arasında yaşayan bir boyu olan
Amadunuler 626 yılında İranlıların baskısından kurtulmak için Boy Beyleri Hamam'ın öncülüğünde
Çoruh ırmağını aşıp Rize'nin Dampur adlı ıssız yerini şenlendirerek ve bu yöreye HAMAM-A ŞEN
(Hamamın şenliği) adını vererek yerleşip yurt tuttular. Bu yöreye bu gün Hemşin denmektedir. 
 
646 yılında yöre Araplar tarafından vergiye bağlanmış olup 737 yılında da kısa bir süre Araplar'ın
eline geçmiştir.XI. Yüzyıldan itibaren Rize'ye Türkmenlerin akınları yoğunlaşır. 1071 Malazgirt
zaferi ile birlikte Bizans'tan feth edilen bölgelerde Türk emirlikleri kurulurken, Erzurum-Saltukluları
da Çoruh nehri boyları ile birlikte Rize bölgesini hudutları içine aldılar. 
 
Alpaslanoğlu Sultan Melikşahın emirlerinden Ebu Yakup ile Emir İsa Böri adındaki Komutanlar 24
Haziran 1080 Posof-Kol zaferi ile Apkaz-Gürcistan krallığını yenerek Giresun'un batısına kadar olan
Doğu Karadeniz bölgesinde Bizans'ın Hakimiyetine son verdiler. Böylelikle Büyük Selçukluların
yükselme devrinde tüm Anadolu ile birlikte Rize de Selçukluların hakimiyetine girmiştir.Bu
gelişmelerden sonra 100 bin nüfuslu Çepni'ler ile Kürtünler Doğu Karadeniz kıyılarına ve Rize'nin
İkizdere kesimine yerleştirildiler.
 
1098 yılında Danışmenlilerin yöreye kısa bir dönem hakimiyetleri söz konusudur. Ancak Haçlı
seferleri yüzünden canlanan Bizanslar, 1098'de Trabzon ve Rize kesimini Emirüssevahil
Sülübey'den aldılar. 
 
Çoruh vadisinde yerleşmiş olan Kıpçak boyundan Kubasar ailesi ve taraftarları 1195 tarihinde
doğudan yeni-Kıpçakların gelişinden rahatsız olarak Bizans idaresindeki Rize ve Trabzon bölgesine
gelip yerleşmişlerdir. 
 
İkizdere ve Sürmene'deki 60 aileden çok Kumbasar oymağı, bunların torunlarıdır. IV. Haçlı
seferinde Frenklerin İstanbul'u işgali üzerine baskıdan kaçan KOMMENLER soyu, 1204 yılında
Rize'yi de içine alan TRABZON PONTOS RUM imparatorluğunu kurmuşlardır. Trabzon Rumları,
1456 yılından itibaren Osmanlı devletine vergi vermeye başlamış, 1461 yılında Trabzon'u feth eden
Fatih Sultan Mehmet 1470 yılında Ali Paşa ismindeki Komutan tarafından Rize ve çevresi Türk
egemenliği altına alınmıştır.



Böylece Anadolu Türk birliğine katılan Rize bölgesine, 1461 yılı ve sonrasında Çoruh, Amasya,
Samsun ve Tokat'tan; 1466 yılında yıkılan Karamanoğlu Beyliği bir daha canlanmasın diye Konya
yöresinden; 1501 yılında Şil Şah İsmail'in yıktığı Sünni Akkoyunlulardan Tebriz ve öteki bölgelerden
kaçanlardan; 1515 yılında Dulkadırli beyliği kaldırılınca Mara-Elbistan Türkmenleri Trabzon ve Rize
yöresine yerleştirildiler. 
 
Yavuz Selim devrinde Trabzon'un doğusundaki dirliklerden bazıları ünlü Oğuz boyu Çepniler'in
elinde idi. Fakat Çepnilerin Trabzon'un doğusundaki yerlere ve bilhassa Rize bölgesinde
yerleşmeleri sonraki yüzyıllarda olmuştur. Gerçekten Çepniler karada ve denizde yiğitçe mücadele
vererek oralarda kalabalık topluluklar halinde yurt tutmuşlardır. Bilhassa Rize şehri ve bölgesinde
Çepniler yoğun bir şekilde yerleşmişlerdir.
 
Şimdi Rize şehri ve bölgesinde sadece Türkçe konuşulmasının sebebi bu yoğun Çepni yerleşmesidir.
Zamanımızda Rize bölgesindeki köylerde Çepni adlı ailelere rastlandığı gibi, Çepni bu yörede "yiğit"
, "gözü pek", "cesur ve çetin", adam manasına geliyor. Yavuz Sultan Selim'in sancak beyliği
sırasında Annesi Gülbahar Hatun Sultan Rize'ye gelerek kendi adı ile anılan camii yaptırmıştır.19.
Yüzyılın başlarından itibaren Rize'de Tuzcuoğullarının isyanı değişik tarihlerde birkaç kez
tekrarlanmıştır.
 
1834 yılında bu isyanlara son verilerek Tuzcuoğulları Rumeli de iskan edilmişlerdir.Rize, 1867
Vilayet Nizamnamesine göre Trabzon Vilayetinin merkez sancağının 6 kazasından biri
durumundadır. 1877 yılında merkez sancağa bağlı nahiye olmuştur. 1877-1878 Osmanlı Rus
savaşının ardından Lazistan sancağı kurulunca Rize hem kaza, hem de bu sancağın merkezi oldu.
Birinci Cihan savaşında 9 Mart 1916 tarihinde Rize, Rusların işgaline uğramış, 2 Mart 1918 de
bağımsızlığına kavuşmuştur.
 
Cumhuriyet dönemine kadar sancak merkezi olan Rize, 20 Nisan 1924 tarihinde Vilayet olmuştur. 2
Ocak 1936 tarihinde yürürlüğe giren 2885 sayılı Kanunla Erzurum'dan Yusufeli ilçesi, Rize'de Pazar
ilçesinden sonraki arazi parseli, ilçe ve bucaklar alınmak sureti ile bugünkü Artvin ili Çoruh adı ile
vilayet haline getirilmiş ve Rize ili de tek ilçesi olan Pazarla kalmıştır. 
 
Bugün ise Pazar ilçesi ile birlikte 12 ilçesi bulunmaktadır.17 Eylül 1924 tarihinde Atatürk'ün Rize'ye
teşrif ettiklerinde misafir kaldığı ev bu gün Atatürk Müzesi olarak halkın ziyaretine açıktır.



Şarap
Kırmızı ve beyazı ile gönülleri
fetheden Şarap nedir?

Şarap üzüm suyunun fermente edilmesi ile elde
edilen alkollü bir içecektir.Üzüm dışında diğer
meyvelerden yapılan şaraplar, her zaman
isimlerine göre adlandırılır. Şarap içerisinde %87.7
oranında su, %11 oranında alkol, %1 oranında asit
ve %0.2 oranında tanin bulunmaktadır.
 
Şarap yapım ve üretiminde çeşitli üretim
aşamaları olup; bunlar aşağıda kısaca
özetlenmiştir.İlk olarak, üzümlerin bağ içinde,
uygun bir şeker miktarına (%18 veya daha fazla
oranda) ve asit seviyesine ulaşana dek
olgunlaşmalarına izin verilir. 
 
Bağlarda olgunlaşma esnasında, üzümler küf,
maya ve bakteriler tarafından bozulmuş olabilir.
Genelde bu bozulmalar arzu edilen tat ve koku
oluşumuna engel olurlar ve istenilmeyen asetik
asit ve oksitlenmiş tatları açığa çıkarırlar fakat
beyaz üzümün Bortiritis sinera adı verilen küf
mantarı ile bozulmuş olması çok avantajlı bir
durumdur. 
 
Büzümün bu küf ile bozulması, üzüm suyunun
konsantresinin artmasını sağlar ve şaraba kendine
özgü bir aroma verir.Şarap yapımında ikinci bir
aşama ise üzümlerin çeşitli maya ve laktik asit
bakteriler ile fermantasyonunu sağlamaktır. 
 
Üzümler, üzümün kendisi ile (üzüm yüzeyi,
yapraklar veya sapı) veya çevresel etkilerle
(tanklar, fıçılar, hortumlar) gelen mayalara baskın
şarap mayaları eklemek suretiyle fermente
edilebilirler. 
 
Seçilen maya kültürünün eklenmesi ile aroma
kaybetmeksizin tam bir fermantasyon sağlanarak
lezzet kalitesi iyi olan bir şarap üretilebilir.
Fermentasyon sıcaklığı ve seçilen mayanın
karakteristik özellikleri, üretilen aromanın
miktarını ve çeşidini belirler. 



Kendiliğinden oluşan fermantasyon esnasında farklı
fermentasyon safhalarında farklı maya dizileri ürer.
Bundan dolayı bir şarap üreticisi kendiliğinden
oluşan fermentasyonları; istenilmeyen
mikroorganizmalar tarafından kaynaklanan
zehirlenme riskini azaltmak için dikkatli bir şekilde
kontrol etmelidir. 
 
Başarı ile oluşturulmuş spontan fermantasyonlar,
duysal özelliklere bağlı olarak bol aromalı şaraplar
üretebilirler örneğin: tat ve kıvam meyve suyu
aromalarından elde edilir.
 
Diğer bir maya fermantasyonu ise malolaktik
fermentasyon olarak bilinen, laktik asit bakterileri
tarafından elde edilen ikinci bir fermantasyondur.
Proses esnasında laktik asit bakterileri malik asiti,
laktik asit ve karbondioksite dönüştürürler. 
 
Bunu sonucunda şarap asitliği düşer. Bakterilerin
metabolik aktiviteleri aynı zamanda şarabın meyve
aromasını değiştirir ve bazı aroma bileşikleri
sağlarlar. Sicaklık, pH, diğer enerji kaynakları malik
asit kullanım hızını etkiler.
 
Fermentasyonu takiben, şarabın filtrasyon ile
duruluğu sağlanır ve daha sonra şarap
stabilize(dengeleme) edilir. Şarabın tadı; tahta
fıçılarda, paslanmaz çelik tanklarda ve cam
şişelerde saklanma süresi içerisinde değişmeye
devam edebilir.
 
Prosesin bu safhasında çeşitli maya ve bakteriler
şarap içerisinde yer alabilir, bu yüzden şarap tadı
değişebilir. Bu mayaların genelde zehirleyici
mayalar olduğu düşünülebilir. Mikroorganizma
tipine ve büyüme miktarına bağlı olarak hoş
olmayan koku ve tatların yerine istenilen meyve
aromaları konulabilir. Farklı şaraplar farklı
sürelerde (kimisi kısa sürede kimisi ise uzun
sürede) yıllandırma sonucunda arzu edilen
özelliklerine ulaşırlar.
 
Şarap yapımında V itis cinsine ait üzümler
kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi, V .vinifera
türü olup (genelde hatalı bir şekilde, Avrupa üzümü
olarak isimlendirilir) diğerlerine göre daha fazla
kullanılmaktadır.



V.labruska, yerli Amerikan ve diğer üzüm
türlerinden üretilen içecekler yine şarap olarak
düşünülür. Fakat üzüm dışındaki meyveler, şarap
üretmek için fermente edildikleri zaman, bu
meyvelerin isimleri belirtilir; mesela şeftali şarabı,
böğürtlen şarabı gibi.
 
Vitis vinifera, Milattan Önce 4000 yıllarında ve
daha öncesinde Ortadoğuda yetiştirilmiştir.
Yunanlılar, Karadenizden İspanyaya kadar uzanan
kolonilerinde, aktif bir şekilde üzüm eldesini ve
şarap ticaretini başarı ile yürütmüşlerdir. 
 
Romalılar, üzüm yetiştirme uygulamalarını Rhine ve
Moselle, Danube'de ve Rhone, Saone, Loire, ve
Marne'de sürdürmüşlerdir. Şarabın hristiyan
mezhebinde rolü, Roma imparatorluğunun
düşmesinden sonra endüstrinin korunmasında
yardım etmiş olmasıdır.
 
Manastır emirleri, Avrupa'da kabul edilmiş (saygın)
şarap üretim alanlarının geliştirilmesini ve
korunmasını sağlamıştır.Colombus'un seyahatlerini
takiben, üzüm kültürü ve şarap yapımı eski
dünyadan yeni dünyaya taşınmıştır.
 
İspanyol misyonerler, viti kültürünü 16.yy'ın
ortalarında Şili ve Arjantin'e, 18.yy da da
Californiya'ya götürmüşlerdir. 19.yy da sel baskını
sonucu Avrupa göçü ile ve 20.yy'ın başlarında,
V.vinifera türü üzümlerin ithalatına dayanan,
modern endüstriler geliştirilmiştir.
 
Güney amerikanın ilk şarap üretim bölgeleri, Andes
dağının eteklerinde kurulmuştur. California'da
vitikültür merkezi, güneyden ana vadi ve Sonoma,
Napa, Mendokino ülkelerinin kuzey kısmına
kaymıştır. 
 
 



İngiliz göçmenler, Avrupa şaraplarını, 19.yy başlarında Avusturya ve Yeni Zelanda'da
üretmişlerdir. Alman göçmenler, üzümleri Rhine bölgesinden Güney Afrikaya 1654 yıllarında
götürmüşlerdir.
 
Doğu Amerikan bit, filoksera kökü ile tanışılması, 1870-1900 yılları arasında, dünya
genelindeki şarap endüstrilerini ciddi bir şekilde tehdit altına almıştır. V.vinifera 'nın hemen
hemen yetiştirildiği her yer zarar görmüştür.
 
Bağların iyileştirilmesinden sonra, tam anlamıyla düzenlenmiş prosedürler ışığında, Avrupa
hükümeti pek çok bölgenin adını (itibarını) sadece bu bölgelerde üretilen şarapların kalite
derecelerini ve bölgesel isimlerini kanunlaştırarak korumuştur.



Dr. Alban

Dr. Alban (Alban Uzoma Nwapa), ismi ile Nijerya'nın Oguta şehrinde 10 çocuklu orta sınıf bir
ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençlik yılları nın bir kısmı memleketi
oguta'da geçti. 
 
Alban Nwapa, Fela Kuti ve James Brown'u dinleyerek büyüdü. 23 yaşında Diş hekimliği okumak
için İsveç'e gitti ve okul masraflarını karşılamak ve Üniversite çalışmalarını finanse edebilmek
için Dr. Alban kendi müziğini yapmaya başladı. Bu süre zarfında Dr. Alban, tanınmış Stockholm
kulübü 'Alphabet Street'te DJ olarak çalıştı. Çok hızlı bir şekilde adı yaygınlaştı, ve Dr. Alban
genellikle albümlerinde  DJ iken kaydettiği kayıtları söyledi.
 
1990 yılında müzik yapımcısı ve şarkı sözü yazarı, İsveçli bir DJ olan Denniz Pop ile tanıştı.
Denniz ve Rap-Queen Leila'nın desteği ile ilk kayıt olarak Dr. Alban sahne ismi ile "Hello
Afrika" albüm ve şarkısını yayınlandı ve şarkı tüm dünyada ses getirdi.
 
Milyonlarca kopya satan Hello Afrika albümünden sonra hızla yeni çalışmalara imza attı.
Özellikle Dr. Alban'ın ses getiren hitlerinde No Coke şarkısı İsveç başta olmak üzere neredeyse
tüm dünyada uyuşturucu madde kullanımı karşıtı kampanyalarda kullanıldı.
 
No Coke şarkısından sonra özellikle Norveç, Finlad, Danimarka, Belçika, Fransa. Rusya,
Avusturya, İsviçre, Yunanistan, Türkiye, İspanya, İtalya ve daha bir çok ülkenin top 10
listelerine başarıyla girdi. Bütün şarkıları tanınmaya başladı. 
 
Born in Africa'yı yayınladığı kendi plak şirketi Dr. Records'u yarattı. La Cream ve Daddy
Showkey gibi sanatçıların projelerinde prodüksiyon işlerini yürüttü.

90'lara damgasını vurmuş hip-hop, reggae gibi müzik türlerine yön veren
müzisyenlerden Dr. Alban kimdir?



Uzunköprü

Uzunköprü'nün kuruluşu Osmanlı dönemine rastlar. Adını eşsiz köprüsünden alan Uzunköprü,
Sultan II.Murat tarafından ERGENE kenti adı ile kuruldu. Sultan II.Murat'ın kurdurduğu bu
yeni ERGENE kenti, Rumeli yakasında kurulan ilk Türk kentidir.
 
Padişah II. Murat, Varna seferinden dönerken su taşkınları nedeniyle Ergene Nehri'ni
geçememiş ve buraya bir köprü yapılmasını emretmiştir. Bu emir üzerine 1425 senesinde
inşaata başlanmış ve inşaat 1444 senesinde sona ermiştir. 
 
18 senede tamamlanan bu eser, 1293 metre uzunluğunda, 5.5 metre genişliğinde ve 174
kemerli olarak yapılmıştır. Köprü "Cisr-i Ergene" adı ile bugünkü ilçenin kurulmasına başlangıç
teşkil etmiş ve aynı zamanda adını da vermiştir. 
 
Uzunköprü ilçesine adını veren dünyanın en uzun tarihi taş köprüsüdür. Sultan II. Murat’ın
emriyle 1427-1443 yılları arasında Mimar Muslihiddin Usta tarafından Ergene nehri üzerine
yapılmış ve 1444 yılında Sultan II. Murat’ın da katıldığı büyük bir törenle açılmıştır.
 
Yapıldığı yer, Osmanlı Devleti’nin o zamanki başkenti Edirne ile Gelibolu ve Batı Rumeli’yi
birbirine bağlayan askeri ve ticari bakımdan oldukça önemli bir stratejik noktadadır. 
 
Köprü, günümüzde Uzunköprü’nün köylerinden olan Yağmurca ve Eskiköy ile Yunanistan
sınırları içerisinde bulunan Hasırcıarnavut köyündeki taşocaklarından getirilen taşların kesilip
Horasan harcıyla birbirine yapıştırılmasıyla inşa edilmiştir.
 
Yapımına önce Gazi Mahmut Bey, onun ölümünden sonra da İshak Bey nezaret etmişlerdir.
Günümüzde, ilk gözünden son gözüne kadar 1238,55 m uzunluğunda olmasına karşın ilk
yapıldığında uzatılmış kanatlarıyla birlikte 1392 metreyi bulmaktaydı. Bu kadar uzun
yapılmasının sebebi o dönemde bölgenin geniş bataklıklarla kaplı olmasıdır. Bunun yanı sıra
Ergene Nehri’nin yağışlı zamanlarda taşkınlara yol açması nedeniyle nehir üzerindeki gözler
oldukça yüksek tutulmuş, köprünün yıkılmasını önlemek için de bu gözlere yedi adet tahliye
deliği eklenmiştir. 13.56 m yüksekliğindeki köprünün kanat ve kemerleri; aslan, fil, kartal, lale
ve çeşitli geometrik kabartma motiflerle süslenmiştir.
 
Yapılmasından bu yana birçok sel ve deprem felaketi geçiren köprü, bu zararları gidermek
amacıyla Fatih Sultan Mehmet, Sultan II. Osman, Sultan II. Mahmut ve Sultan II. Abdülhamit
zamanında onarımdan geçirilmiştir. 
 
Cumhuriyet döneminde motorlu araçların geçişini kolaylaştırmak amacıyla 1964-1971 yılları
arasında yapılan restorasyonda köprü iki yandan genişletilerek eni 5.24 m’den 6,80 m.’ye
çıkarılmıştır. 13- Başlangıçta 174 gözlü olan köprünün bir gözü zaman içinde yıkılmış, diğer bir
gözü de başka bir gözle birleştirilerek göz sayısı 172’ye indirilmiştir.

Dünyanın en uzun taş köprüsünün adını verdiği Uzunköprü nedir?



Kozmonot
Sovyetler Birliği uzay çalışmalarına yön veren kozmonot nedir?

Kozmonot ya da astronot, uzay çalışmalar yapmak için eğitim gören ve uzaya giderek çeşitli
gözlemler yapan kişilere denir. Kozmonot da aynı şekilde uzay bilimleri ile ilgilenen ve uzaya
yolculuk ederek, bilgi toplamayı hedefleyen insanlara denir.
 
Uzay insanına İngilizce astronaut, Rusça kozmonot (космона́вт) denir. Bu iki kelime, Yunanca
ástron (yıldız) ve kosmos (evren) kelimelerinin nautes (denizci) kelimesiyle birleşmesinden
oluşur.
 
Türkçe'de  de Amerikalı ve Rus uzay insanları için yaygın olarak kullanılır. Uzay çalışmaları ilk
kez Sovyetler Birliği tarafından başlatılmış, ABD ile devam etmiştir. 
 
4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği, doksan beş dakikada bir Dünya'nın çevresini dolaşan
ve atmosferik çalışmalar amacıyla radyo sinyalleri gönderen Sputnik I'i uzaya göndermişti. 
 
Sovyet Uzay Programı'nın gizlilik kullanımı, hem ülkeler arasında gizli bilgilerin sızmasını
önlemek hem de uzay programı ve Sovyet halkı arasında gizemli bir engel oluşturmak için bir
araç olarak hizmet etmiştir.



Programın doğası, amaçları, başarıları ve değerleri ile
ilgili belirsiz iletileri somutlaştırdı. Program, düzenli bir
Sovyet vatandaşının somut bir imgesini hiçbir zaman
elde edemeyeceği, bunun yerine onun tarihinin yüzeysel
bir resmini, şimdiki etkinliklerini veya gelecekteki
gayretlerini gösterecek kadar gizliydi. Yazar/tarihçi
Dominic Phelan'a göre "Fırlatmalar gerçekleşene kadar
ilan edilmedi.
 
Kozmonot isimleri, uçuş gerçekleşinceye dek
duyurulmadı. Görev ayrıntıları seyrekti. İlk Sputnik'lerin,
Ay sondaları ve Venüs sondası hariç, roketlerinin veya
kamaralarının büyüklüklerini veya şeklini bilmedik ya da
uzay gemilerinin çoğu hakkında bilgi sahibi değildik"
dedi.



Nilüfer
Sovyetler Birliği uzay çalışmalarına yön veren kozmonot nedir?
Nilüfer, göllerde, su kenarlarında ve genelikle skin sularda bulunan bir su bitkisidir. Nymphaea,
nilüfergiller (Nymphaeaceae) familyasına bağlı bir su bitkisi cinsidir. Cinste dünya geneline
yayılmış, toplam 50 civarı tür bulunmaktadır.
 
Nuphar cinsiyle yakından ilgilidir ve Nuphar türlerinden farklı olarak daha geniş taç yapraklara
sahiptir. Meyvesinin olgunlaşması açısından da farklıdırlar, Nymphaea meyvesi çiçek kapanır
kapanmaz suyun altına batarken, Nuphar meyveleri olgunluğa kadar suyun üstünde kalır.
 
Antik Mısırlılar lotuslara (bu isimler anılırdı) büyük saygı duyarlardı. N. caerulea`nın (Mısır
mavi nilüferi) çiçekleri gündüz açılır, hava kararmaya başlayınca da suyun altına batar.
 
N. lotus (Mısır beyaz nilüferi) ise gece çiçeğini açar ve sabah kapatırdı. Bu iki çiçeğin kalıntıları
II. Ramses'in mezarında bulunmuştur. Köksaplar, dimdik yükselir veya sürünücü, dallı veya
dalsızdır. Yapraklar çoğunlukla değişken; damar yapısı elsi, dip kısmı kalp şeklinde, kenarları
tam veya dişli, bazılarında hafif kalkanımsıdır.
 
Çiçekler çeşitlilik gösterir, 4 çanak yapraklı, yeşil renkli, ovaryum (yumurtalık) alt durumludur.
Taç yapraklar çok sayıda, büyük ve gösterişli ovaryumun dış tarafında yer alır. Stamenler
(erkekorgan) taç ve çanak yapraklardan küçük olup ovaryumun yan yüzeyinde bulunur. 
 
Filament (ercik sapı) doğrusal, yumurta veya ters yumurta şeklindedir. Karpeller (meyve
yaprağı) kısmen veya tamamen birleşmiştir. Stigma (dişicik başı) sapsız, merkezden çıkarak
karpellere uzanan diskli stigmacık kupa şeklindedir. Tohumlar yuvarlak, yumurtamsı veya
elipsoid, düzgün, boylamasına tüylü, ince zarlıdır.



William Shakespeare, İngiliz şair ve tiyatro
oyun yazarıdır. 26 Nisan 1564'de Stratford-
Upon-Avon'da doğan Shakespeare'in yaşamı
hakkında bildiklerimiz kilise, mahkeme ve tapu
kayıtları gibi resmi belgelerle çağdaşlarının
onun kişiliği ve eserleri hakkında yazdıklarına
dayanır.
 
Shakespeare’in babası yerel bir tüccar ve
işadamıydı; annesi ise bir toprak sahibinin
kızıydı. Shakespeare, İngiliz Dili’nin en önde
gelen yazarı olarak değer görmektedir.
Shakespeare, sıklıkla “Ulusal Şair” ve “Avonlu
Ozan” şeklinde de anılmaktadır.
 
Hayatı boyunca kırka yakın tiyatro oyunu, yüzü
aşkın sone yazmış olan Shakespeare’in, aynı
zamanda - yazarı gerçekten de Shakespeare
olup olmadığı kesin olmayan - birkaç şiirde ve
beyitte adı geçmiştir.

William Shakespeare
Yıllarca eskimeyen ve yıllarca da eskimeyecek olan eserlerin yazarı,
efsanevi William Shakespeare kimdir?

Shakespeare eserleri dünya üzerinde canlılığını
koruyan her dile uyarlanmıştır ve bu oyunlar
başka oyun yazarlarının eserlerinden daha çok
sahne almıştır.
 
William Shakespeare, Anne Hathaway ile
evlendiğinde 18 yaşındaydı. Üç çocukları oldu:
önce Susanna, daha sonra da Hamnet ve Judith
adında ikizler dünyaya geldi. Shakespeare’in
evlendikten sonraki hayatı hakkında kayda
değer bir bilgi yoktur; lakin Üstad’ın günlerinin
büyük bir çoğunluğunu Londra’da oyunlarını ve
şiirlerini yazarak ve kendi yazdığı oyunlarda rol
alarak geçirdiği düşünülmektedir. 
 
1585 ve 1592 yılları arasında Londra’da
oyuncu, yazar -ve daha sonra adı “Kral’ın
Adamları” şeklinde anılacak -“Lord
Chamberlain’in Adamları” adında bir sahne
sanatları topluluğunda hissedar olarak başarılı
bir çalışma hayatı sürdürmüştür.



1600’lü yılların ilk çeyreğinde, doğduğu ilçeye geri döndü ve birkaç yıl sonra
52 yaşındayken orada hayatını kaybetti. Shakespeare, konağının büyük bir
kısmını büyük kızı Susanna’ya miras olarak bıraktı.
 
Rönesans Dönemi, 16. yüzyılda kilisenin mutlak güç olarak görülmesi algısını
kırdı. Bu bağlamda birey, yalnızca bir “kul” değildi; insandı ve herkesin
kendine has duyguları ve durumları vardı. Sonraki yüzyıllarda kendini
gösterecek Romantizm akımının bu nedenle oluşmaya başladığı
düşünüldüğünde, bu dönemin edebî eserlerine hakim olan duyguların dışa
vurumu, coşku ve hayalgücü kesin bir netlikle görülmektedir.
 
Shakespeare’in trajedi ve trajikomedi eserleri incelendiğinde özellikle baş
karakterlerin davalarına son derece adanmış ve aşırı derecede coşkulu
oldukları görülür.
 
Shakespeare’in trajik karakterlerine ve şiirlerine bakıldığında hissedilen duygu
yükü göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Tiyatro eserlerinde olduğu gibi
şiirlerinde de genellikle tarihi olaylara ve mitolojiye atıfta bulunur. Bu konuda
en iyi örneklerden biri Hamlet karakteridir. Danimarka prensi Hamlet,
babasının ölümünün ardında yatan gerçeği öğrendiğinde duygusal anlamda
büyük bir yıkıma uğrar ve babasının intikamını alıp onun ve kendisinin şerefini
kurtarmak için ant içer.
 
Hamlet’in amcası, Hamlet’in babasını öldürerek tahta geçmiştir ve Hamlet’in
annesiyle evlenmiştir. Hamlet’in yaşama amacı, babasının intikamını almaktır
artık.
 
Babasının ölümüne sebep olduğu için Hamlet, annesini de suçlamaktadır ve bir
gün onunla yüzleşir. Her şeye rağmen annesine merhametli davranmaya
çalışır; fakat ona karşı sivri dilli olmaktan kendini alamaz.
 
Klasik oyunlar ile yazarların yaşamlarını oyunlaştırmada usta bir yazar ve
yönetmen olarak kabul edilen, yazılan ve sahnelenen Şu Bizim Will (William
Shakespeare'in Yaşamı) adlı oyun, şairin oyunlarına da ilginç bir dramaturjiyle
yaklaşmaktadır.
 
William 23 Nisan 1616 tarihinde İngiltere'de Stratford-Upon-Avon da
ölmüştür.
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