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       Cihan Haber Ajansı



Meditasyon
Farklı bir yaşam felsefesine ulaşmamızı sağlayan Meditasyon nedir?

 Meditasyon, Latince meditatio kelimesinden türetilmiş, sözcük anlamıyla birçok Batı dilinde "derin
düşünme" anlamına gelir. Sözlüklerde, "kişinin iç huzuru ve öz varlığına ulaşmasına olanak veren,
zihnini denetleme teknikleri ve deneyimlerine verilen ad" olarak tanımlanır.
 
 Meditasyon tekniklerine, ait oldukları, Budizm (Hindistan), Taoizm (Çin), Bön (Tibet), Zen (Japonya)
ve İslamiyet'te (tefekkür) gibi inanç sistemlerine göre ve izledikleri yöntemlere göre değişik adlar
verilmiştir.  Ayrıca günümüzde mevcut farklı inanç sistemleri, mezhepler ve ekoller meditasyonu farklı
olarak yorumlamakta ve farklı şekillerde uygulamaktadırlar. Bu bakımdan standart ya da tekbiçimli
bir meditasyondan söz etmek olanaksızdır. 
 
 Meditasyon, birçok kültürde ve dinde uygulanan manevi bir arınma tekniğidir. Uyanıklık ve
konsantrasyon çalışmalarıyla kişi kendini toplar ve zihnini, ruhunu dinlendirir. Doğu kültürlerinde
meditasyon, köklü ve bilinç açıcı bir teknik olarak kabul edilir.  Söz konusu olan bilinç açma durumu,
her inanışa göre farklı adlandırılır. Bunlar; boşluk, farkındalık, tek olma, burada ve şimdide olma,
düşüncedeki özgürlük olarak tanımlanabilir.
 
 Meditasyon yapmak, genel inanışa göre sessiz sakin olmak ve farkındalığı arttırmak için bilinçli
olmayan sadece zihni izleme amacli bir çaba gibi görünmektedir. Ancak bu terim standart ya da
tekbiçimli olmayan çok sayıdaki farklı uygulamaların genel adıdır.  
 
Oldukça hareketli olan, açık bilinçli düzeyde yapılan veya fiziksel sağlık ve tedavi amacıyla yapılan
meditasyonlar da mevcuttur. Dini inançlardan bağımsız olarak meditasyon bir başka düzeydeki
gerçekliği algılamayı sağlayabilir.   Meditasyon ister bir dua, ister derin, mistik bir düşünce ve bilinç
durumu veya fiziksel ve psikolojik sağlık kazanma arayışı olarak yapılsın, bu başka düzeydeki
gerçeklik farkındaliği kişisel olgunlaşma ve gelişim olarak tezahür eder.  
 
 



Varlığı hissetmekle, insanın içinde ve çevresinde olan bitenlerle yoğun bir biçimde ilişkiye
geçmektir.  Meditasyon teknikleri, belli başlı gruplarda toplanamayacak kadar çeşitlilik gösterir.   Bu
söz konusu teknikler dinsel kökenli geleneklere göre, her birinin kendine özgü öğretileri olan dini
okullara ya da dini yönelişlere göre farklı olabilir. Birçok okul değişen meditasyon tekniklerine bağlı
kalmıştır.  
 
 Meditasyon teknikleri bunun yanı sıra, özellikle 20.yy.ın 50’li yıllarından itibaren batı öğretilerine ve
uzak doğu öğretilerinin bir kısmına ilham vermiştir. Meditasyon teknikleri gereksinimlere göre batı
öğretilerine uyarlanmıştır.  
 
Tüm meditasyon teknikleri, gündelik bilinç halinin gerçek farkındalığa dönüştürülmesini sağlayan
manevi bir aracı yöntem olarak adlandırılabilir.  Bu yöntem vasıtasıyla, şimdiye kadar yaşanmış olan
şeyler geride bırakılır, kişi özellikle beklentilerden, geçmişteki öznel anlam yüklü yaşanmışlıklardan ve
gelecekle ilgili planlardan meditasyon sayesinde arınır.  
 
Çoğu meditasyon tekniği, gerçek farkındalığı ve kökten rahatlamayı eşzamanlı mümkün kılarak bilinçli
olma durumuna ulaşılmasını sağlar. Meditasyon teknikleri başlıca iki grupta toplanabilir: 
 
1) Sakin oturma teknikleriyle uygulanan pasif (sadece zihinsel anlamda) olan meditasyon teknikleri  
2)Sesli konuşmalar ve müzik eşliğinde dikkati toplamayı sağlayan, bedensel hareketlerle yapılan aktif
meditasyon teknikleri 
 
Her iki meditasyon tekniği de hem aktif olarak dikkat toplamayı hem de pasif olarak gevşemeyi, pasif
olma durumunu kapsar. Genellikle meditasyon denilince akla pasif meditasyon şekli gelir. Bu formun
kullanımı daha yaygındır. 
 
 Meditasyonla ilgili ilk keşiflerini İsa'dan 500 yıl önce yapmıştır. Buda henüz aydınlanmaya ulaşmadığı
ve Siddharta Gotama olarak bilindiği dönemlerde onu aydınlığa ulaştıracak şeyin meditasyon
olduğunu kendi deneyimleri ile keşfetmeye başlamıştır. 



Meditasyon tekniklerini hızlıca oratya çıkarmaya
başlayan Siddharta meditasyon yöntemlerini ve
metafizik kaidelerini deneyimleri üzerine inşa
etmiştir.  Bu deneyimlerin pratiğe aktarılmış ilk
hali Samatha olarak adlandırılmış, iç düşünceleri
ve konsantrasyonu güçlendiren bu
deneyimlenmiş pratiklere Vipassanaa adı
verilmiştir.   Bu meditasyon biçimi bir budistin
dünyanın ve yaşamın gerçek doğasını görerek
Nirvanaya ulaşması için gerekli bir
sistemdir.  Buda elde ettiği tüm bu bilgileri
öğrencilerine aktarmış onlarda kendi
yetiştirdikleri insanlara bu bilgiyi bir miras
olarak bırakmışlardır. 
 
 Üstaddan üstada yol alan meditasyon her
öğreticide yeni yorumlara yeni yaklaşımlara
uğramış, Budizm; Çin, Japonya, Tibet, Güney
Asya ülkeleri vb. yerlere ulaştığında her bölge
kendi yorumunuda ekleyerek özel pratik
meditasyon tekniklerini geliştirmiştir. 
 
Hintli mistik Osho meditasyona çok büyük bir
katkı yaparak dinamik meditasyon tekniklerini
oluşturmuştur. Modern insanın yaşadığı dinamik
ve çok boyutlu hayat ve onun ritmi meditasyonun
geleneksel yöntemleriyle günümüz insanı
tarafından uygulanmasını zorlaştırmaktadır.  Bu
nedenle Osho Batının terapi yöntemlerinden
esinlenerek ve onları meditasyona entegre
ederek meditayson tekniğine Buda'dan beri en
büyük katkıyı yapmıştır. 
 
Transandantal Meditasyon denilen sistem ise,
Hintli Maharishi Mahesh Yogi tarafından
geliştirilmiş, kişisel mantraların kullanıldığı bir
meditasyon sistemi olup, 1960'lı ve 70'li yıllarda
Batıda geniş bir izleyici kitlesi edinmiştir. 
 
 Meditasyon yalnızca Budizme özgü bir sistem
değildir.Pekçok farklı meditasyon formu
asırlardan beri diğer dinlere mensup kişilercede
uygulanmaktadır. Fakat bu sistemler Ortadoğu
ve Asya kaynaklı meditasyon sistemleri kadar
yaygın bir alana sahip değildirler.
 
 Budist öğreticiler benzer şekilde İslam Sufileride
kendi meditasyon biçimlerini Hz.Muhammedin
öğretilerine dayanarak kendi dinleri içinde
geliştirmişlerdir.

Meditasyon uzun bir süreçte Doğuda yerleşik
hale geldikten binlerce yıl sonra ancak Batı ile
tanışma imkanı bulmuştur.  Meditasyonun batıda
özellikle Amerikada popüler hale gelmesi 20.yy
ortalarına rastlar. 1960 ve 1970 lerde pekçok
araştırmaya konu olan meditasyonun hem
zihinsel bir aktivite hem de bu aktivitenin
ardından ulaşılan bir bilinç hali olduğu yapılan
çalışmalarda ortaya koyulmuştur. 
 
 Meditasyon yapanlarda tıpta mevcut olan uyku,
uyanıklık ve rüya bilinç düzeylerinden farklı bir
dördüncü bilinç düzeyi gözlenmiştir.Pekçok
yararı gözler önüne serilen meditasyon zamanla
halk kitlelerinininde ilgisini yoğun olarak
çekmeye başlamıştır.  Bununla ilgili merkezler
açılmış yada var olan sağlık kuruluşlarında
uygulamaları başlatılmıştır.Meditasyon
günümüzde aşağı yukarı her ülkede
uygulanmaktaysa da kökeni ve en yaygın
uygulandığı yer Doğudur. 
 
Batıda meditasyon genellikle günlük yaşamın bir
parçası olarak ele alınmakta ve günde bir ya da
iki kez, yaklaşık yarımşar saatlik süreyle
yapılmaktadır.  
 
Batılılar, meditasyonu genellikle şifa, streslerden
kurtulma, rahatlama, yaratıcılık, başarı, psişik
güçlerini geliştirme, ilişki, kendine güven duyma
gibi amaçlarla yapmaktadırlar. Meditasyonun
Batıdaki yaygın biçimi Hinduizm ve Budizm
kökenli tekniklerden türetilmiştir. 





Cihan Haber Ajansı (CİHAN), yayın hayatına 1 Ocak 1994 tarihinde başlayan, uydu ve İnternet
üzerinden 24 saat aralıksız yazılı, fotoğraflı ve görüntülü haber servisi yapan Türk haber ajansı.
Feza Gazetecilik A.Ş. grubuna aittir. 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında, kanun
hükmünde kararname ile 26 Temmuz 2016 yılında tamamı ile kapatılmış ve yayın hayatı
bitmiştir.Güncel, politik, ekonomik, dış haberler, sanat-magazin ve spor alanlarında haber üreten
Cihan Haber Ajansı, kendi bilgilerine göre günde ortalama 450 yazılı haber, 400 fotoğraf, 180
fotoğraflı haber ve 85 görüntülü haber servis etmektedir.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gelen kayyum atama talebi üzerine İstanbul 1. Sulh Ceza
Hakimliği 7 Mart 2016'da Cihan Haber Ajansına 3 kayyum atanması kararını almıştır. Ajans, 27
Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile
Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(KHK/668)" ile kapatıldı.
 
Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyonların %78'ine, ulusal gazetelerin %53’üne haber servisi
yapan Cihan Haber Ajansı'nın, çok sayıda yerel gazete ve televizyon abonesi, İnternet haber
siteleri ve radyo aboneleri bulunmaktadır. Yabancı elçilikler, ekonomi örgütleri, üniversiteler,
kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel şirketlere de haber akışı sağlanmaktadır.[kaynak belirtilmeli]
Ayrıca 1997 yılından itibaren Arapça olarak yayın hizmeti verilmektedir.
 
Türkiye'nin 81 il ve 284 büyük ilçesinde hizmet vermekte, ayrıca Orta Asya, Orta Doğu, Balkan
ülkeleri, Avrupa, Güney Amerika, Afrika ve Uzak Doğu'daki birçok ülkede muhabir bulundurur. 31
ülkede bürosu, 55 ülkede muhabiri ile ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına canlı yayın ve
bant geçiş imkânları sunmaktadır.

Cihan Haber Ajansı
Haber ajanslarından biri olan Cihan Haber Ajansı nedir?

Cihan Haber Ajansı ile çalışan uluslararasi
kanallar arasında CNN International, BBC,
ABC, Reuters, APTN, Globecast, Abu Dhabi
Tv, ARD, TF1, RAI, TVE, Antenna 3, Nos
Tv, IRIB, Lider Tv, NHK, Sawatel, TVR,
Invidex, SVT, LBC Sat, C1R, Sky TG 24,
MEN Dubai, Pro Tv, Al Manar, El Alam,
Antenna 1, Mediasat bulunmaktadır.
 
Kurumların kimliklerini, ürünlerini ve
hizmetlerini kamuoyuna sağlıklı olarak
tanıtmalarına yardımcı olmak amacı ile
hazırlanan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
için “Büyükşehir Kocaeli”, Asya Finans için
“Biz”, İş Adamları Gelişim Derneği için
“Gelişim” gibi dergiler Cihan Dergi Grubu
çalışmalarına birer örnektir.



Cihan TV Network 2003 yılında yerel
kanallar için akşam ve sabah haberleri de
hazırlamaya başlamıştır. Üye olan yerel
kanallar, akşam ve sabah bültenlerinde
CİHAN'ın hazırladığı programı
kullanabilmektedir. Günde bir program ve
28 kanal ile başlayan proje şu anda, 94
yerel TV (57 il, 21 ilçe) kanalında günde 7
programla yayınını
sürdürmektedir.Programlar, ulusal
standart ve kaliteye sahip stüdyolarda,
profesyonel kadrolar tarafından hazırlanıp
canlı yayınlanmaktadır.
 
 
 
Cihan TV Network üyesi kanallar,
programları izleyicilerine kendi logoları ile
ulaştırmaktadır.Ajans, 2016 Türkiye askerî
darbe girişimi sonrasında çıkartılan OHAL
yasası kapsamında kapatılmıştır.



Devlet Tiyatrosu, Devlet Konservatuarı Tatbikat Sahnesi’nin bir aşaması olarak, 1949 yılında,
“Devlet Tiyatro ve Operası” adıyla kurulmuştur. Konservatuvar’ın kurulduğu 1936 yılından 1947
yılına kadar, Tiyatro Bölümü’nü Alman Tiyatro Sanatçı ve Yöneticisi Carl EBERT yönetmişti. 1940
yılında, “Tiyatro ve Opera Tatbikat Sahnesi” kuruldu.
 
1947 Mart’ında Türkiye’den ayrılan Carl EBERT’in yerine, Tatbikat Sahnesi’nin yöneticiliğine
Muhsin ERTUĞRUL getirildi. 27 Aralık 1947’de Küçük Tiyatro, 2 Nisan 1948’de Büyük Tiyatro
açıldı.10 Haziran 1949 günü çıkarılan “Devlet Tiyatro ve Operası’nın Kuruluş Yasası”, 16
Haziran’da yürürlüğe girdi. Muhsin ERTUĞRUL, Devlet Tiyatro ve Opera Genel Müdürlüğü’ne
getirildi.
 
Devlet Tiyatrosu, 1 Ekim 1949 akşamı Küçük Tiyatro’da Cevat Fehmi BAŞKUT’un “Küçük Şehir”,
Büyük Tiyatro’da Johann Wolfgong von Goethe’nin “Faust” adlı oyunlarıyla açıldı. 20 Kasım
1949’da, Devlet Tiyatrosu’nun ilk çocuk oyunu “Yıldız Ece” sahneye konuldu.1950–1951 mevsimi
sonunda Devlet Tiyatro ve Operası Genel Müdürlüğü’ne Cevat Memduh ALTAR getirildi. 1954
yılında Genel Müdürlük görevine yeniden Muhsin ERTUĞRUL atandı.
 
Üçüncü Tiyatro, 4 Şubat 1956’da Garson KANİN’in “Dünkü Çocuk”, Oda Tiyatrosu 5 Ekim 1956’da
Jan de HARTOG’un “Bir Yastıkta” adlı oyunlarıyla açıldı.28 Eylül 1957’de açılan Bursa Ahmet Vefik
Paşa Tiyatrosu’nda, 30 Eylül’de Celal Esat ARSEVEN’le Salah Cimcoz’un "Üçüncü Selim”, İzmir
Devlet Tiyatrosu’nda 1 Ekim’de John Boynton PRİESTLEY’in “Haftabaşı” adlı oyunlarıyla, devamlı
oyunlara başlandı.

Devlet Tiyatrosu
Tiyatro ile bambaşka bir dünyaya kapı açılmasına vesile olan Devlet
Tiyatrosu nedir?



25 Ağustos 1958’de Devlet Tiyatro ve Operası Genel Müdürlüğü’ne Cüneyt GÖKÇER getirildi.Yeni
Sahne 4 Ekim 1960’da Albert CAMUS’nun “Caligula”, Altındağ Tiyatrosu 27 Mart 1964’te Nazım
KURŞUNLU’nun “Merdiven” adlı oyunlarıyla açıldı.Adana Devlet Tiyatrosu, 22 Ocak 1966’da
Musahipzade CELAL’in “İstanbul Efendisi”yle açıldı.
 
13 Haziran 1966’da Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları’ndan ayrıldı. 12 Nisan 1969’da
açılan İstanbul Kültür Sarayı’nda ilk tiyatro oyunu, 18 Nisan’da Büyük Salon’da oynanan “IV
Henry” (Luigi Pirandello) oldu. 1971 Temmuz’unda Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, yeni
kurulan Kültür Bakanlığı’na bağlandı. 1 Ekim 1971’de Lillian HELLMAN’ın “Küçük Tilkiler”i Bursa
Devlet Tiyatrosu’nun, 26 Ekim 1971’de Strati KARRA’nın “Gece Bekçileri” adlı oyunu İzmir Devlet
Tiyatrosu’nun kendi yerleşik kadrolarıyla sahneledikleri ilk oyunlar oldu.
 
29 Mayıs 1978’de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne Ergin ORBEY getirildi. 1970’de yandıktan
sonra onarımı tamamlanan Kültür Sarayı’na, 1977 – 1978 mevsiminin sonunda, Atatürk Kültür
Merkezi adı verildi. 1978 yazında İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü kuruldu. Devlet Tiyatrosu,
9 Ekim 1978’de Büyük Salon’da William Shakespeare’in “Othello”su ile oyunlarına başladı. Atatürk
Kültür Merkezi’nin Oda Tiyatrosu, 15 Kasım 1978’de Dinçer SÜMER’ in “Eski Fotoğraflar”ıyla
açıldı. Devlet Tiyatrosu’nun yerleşik kadrosuyla ilk oyunu Ergun SAV’ın 7 Nisan 1979’da
sahnelenen “Pof’la Paf” adlı çocuk oyunu oldu.

28 Aralık 1979’da Devlet Tiyatroları Genel
Müdürlüğü’ne Cüneyt GÖKÇER getirildi. 25 Ekim
1981’de William Shakespeare’in “Kral Lear”ıyla açılan
Hacı Ömer Sabancı Kültür Sitesi’nde, Adana Devlet
Tiyatrosu Müdürlüğü kuruldu. Adana’da yerleşik
kadroyla oynanan ilk oyun, 11 Kasım 1982’de
sahnelenen, Ira LEVİN’in “Ölüm Tuzağı” oldu.21 Mart
1983’te Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne Turgut
ÖZAKMAN atandı. 28 Ekim 1983’te İstanbul’da
Taksim Sahnesi, Musahipzade Celal’in “İstanbul
Efendisi”yle açıldı.



1984 – 1985 mevsiminde Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü
kuruldu. Bursa’da Feraizcizade Oda Tiyatrosu 17 Aralık 1985’te,
Nezihe MERİÇ’in “Sular Aydınlanıyor”du; İzmir’de Karşıyaka Sahnesi
29 Mart 1986’da William Shakespeare’in “Hırçın Kız” oyunlarıyla
açıldı. 9 Şubat 1987’de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne Raik
ALNIAÇIK atandı. 1986 – 1987 mevsiminin sonunda kurulan Trabzon
Devlet Tiyatrosu, 7 Ekim 1987’de Necati CUMALI’nın “Boş Beşik” adlı
oyunuyla açıldı. Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Şinasi Sahnesi 13 Mart
1988’de Yüksel PAZARKAYA’nın “Meliha” adlı oyunuyla açıldı.
 
29 Ekim 1988’de Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Mehmet Ali Bey’in
yazdığı “Ayyar Hamza”yı sahneleyerek açıldı. 15 Aralık 1988’de
Prof.M.Bozkurt KURUÇ, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne
getirildi. 4 Nisan 1990 ‘da Ankara’da İrfan Şahinbaş Atölye sahnesi
açıldı. Deneme sahnesi olarak kullanılmak amacıyla açılan sahnede,
Federal Almanya’dan gelen konuk Ruhr Tiyatrosu Jean–Paul
SARTRE’ın “Mezarsız Ölüler” adlı oyununu sahneledi.14 Şubat
1992’de, Mehmet EGE Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne getirildi.
1 Nisan 1992’de Bozkurt KURUÇ, Bölge İdare Mahkemesi’nin
kararıyla görevine döndü. 14 Ekim 1992’de, Genel Müdürlüğe Yücel
ERTEN atandı. 27 Mart 1993’te Antalya Devlet Tiyatrosu, Haldun
TANER’in yazdığı “Sersem Kocanın Kurnaz Karısı”yla açıldı.
Ankara’da Kamyon Tiyatrosu uygulaması, 27 Nisan 1993’te
Kızılcahamam Lisesi’nin bahçesinde, Sönmez ATASOY’un “Yedi Köyün
Yargıcı” adlı çocuk oyunuyla başladı.
 
 6 Ocak 1994’te Atatürk Kültür Merkezi’nde William Shakespeare’in “Hamlet”ini sahneleyerek

açılan Birim Tiyatro Atölye Sahnesi, daha sonra Aziz Nesin Sahnesi adını aldı.Yücel ERTEN, Genel
Müdür seçimine aday olacağı için 7 Şubat 1994 ‘te görevinden ayrıldı. 8 Şubat 1994’te Tamer
LEVENT, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünü vekaleten yürütmekle görevlendirildi.
Kültür Bakanlığı’nın talimatıyla yapılacak eğilim yoklaması için kararlaştırılan 14 Şubat 1994 günü
Prf.M.Bozkurt KURUÇ Genel Müdürlüğe Danıştay kararı ile başladı. Tüm kurum çalışanlarının
oylarıyla seçildikten sonra Bakanlık tarafından önerilen Tamer LEVENT, 25 Mart 1994’te ataması
yapılarak Genel Müdürlük görevine başladı.Prof.M.Bozkurt KURUÇ, Danıştay kararıyla 1 Ağustos
1994’te Genel Müdürlük görevine döndü. Ankara’da Mahir Canova Sahnesi, 7 Nisan 1995’te Orhan
ASENA’nın “Candan Can Koparmak” adlı oyunuyla açıldı. İzmir Bornova Belediyesi Uğur Mumcu
Kültür ve Sanat Merkezi 7 Mart 1997’de Necati CUMALI’nın yazdığı “Gömü”yle açıldı.
 
Sivas Devlet Tiyatrosu, 26 Kasım 1997’de Atatürk Kültür Merkezi’nde Ferdi MERTER’in
“Seviyorlardı Yaşamı” adlı oyunuyla açıldı. Van Devlet Tiyatrosu, 9 Aralık 1997’de Recep
BİLGİNER’in “Sarı Naciye” adlı oyunuyla açıldı. 12 Aralık 1997’de Erzurum Devlet Tiyatrosu,
Ergun SAV’ın “Can Bebek” oyunuyla yerleşik düzene geçti. Konya Devlet Tiyatrosu, 19 Aralık
1997’de Refik ERDURAN’ın yazdığı “Tamirci”yle açıldı. Sivas Devlet Tiyatrosu 2 Mart 1998’de
Athol Fugart-John Kani-Winston Ntskona’nın yazdıkları “Ada” adlı oyunla, Cumhuriyet
Üniversitesi Oda Tiyatrosu’nda da oyun sahnelemeye başladı.



II. Dünya Savaşı
Ağır sonuçları olan ve dünyayı kasıp kavuran savaşlardan biri olan
II. Dünya Savaşı nedir?

II. Dünya Savaşı, 20. yüzyılda dünya çapında yapılan iki savaştan ikincisi olup birçok milletin yer
aldığı, 1939'dan 1945'e kadar süren küresel bir askerî çatışmadır. Savaşa dönemin tüm büyük
güçleri olan Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği, ABD, Çin Cumhuriyeti ve Fransa, Müttefik Devletler
olarak; Almanya, İtalya ve Japonya, Mihver Devletler olarak katılmıştır. 
 
100 milyondan fazla askerî personelin dâhil olduğu savaşta savaşa katılan ülkeler tüm ekonomik,
endüstriyel ve bilimsel güçlerini, sivil ya da askerî kaynak farklılığı gözetmeksizin savaş için
seferber etmiştir. 
 
Nükleer silahların kullanıldığı tek savaş olmakla kalmayıp, Holokost gibi kitlesel sivil ölümlerin
gerçekleştirildiği II. Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en büyük ve en kanlı savaştır ve 1939-1945
yılları arasında 40-50 milyon insan hayatını kaybetmiştir.
 
Savaşın başladığı tarih olarak genellikle, Almanya'nın Polonya'yı işgal ettiği 1 Eylül 1939 kabul
görür. Polonya'nın işgali ile birlikte Fransa ve Britanya İmparatorluğu ve İngiliz Milletler
Topluluğu’na dâhil olan çoğu ülke Almanya'ya savaş ilan etti.
 
Almanya, Avrupa'da büyük bir imparatorluk kurmayı amaçlıyordu ki 1939'un sonundan 1941'in
başına kadar bir dizi muharebe ve antlaşma ile Avrupa topraklarının çoğunu ele geçirdi ya da
bastırdı.
 
Alman-Sovyet Antlaşması sürerken, sözde tarafsız Sovyetler Birliği, 6 komşu ülkesinin topraklarını
tamamen ya da kısmen işgal ederek, topraklarına katmıştır.



Britanya ve İngiliz Milletler Topluluğu Kuzey Afrika'da ve genişleyen deniz savaşlarında Mihver
Devletler'e karşı savaşı sürdüren tek büyük güç olarak kalmıştır. 1941 Haziran ayında Avrupalı
Mihver Devletler, Sovyetler Birliği'ni işgal etmeye başladılar. 
 
Tarihteki en büyük kara savaşı cephesini başlatan bu işgal sonrası Mihver Kuvvetler askerî
gücünün önemli bir bölümünü bu savaş için ayırmıştır. 
 
7 Aralık 1941 tarihinde, 1937'den beri Çin'le savaşan ve Asya'ya hükmetmeye çalışan Japonya,
Amerika Birleşik Devletleri’ne ve Pasifik Okyanusu'ndaki Avrupalı devletlerin topraklarına
saldırmış ve kısa sürede bölgenin büyük bir bölümüne hâkim olmuştur.
 
Japonya'nın Pasifik Cephesi'ndeki bir dizi yenilgisi ve Avrupalı Mihver ordularının Kuzey Afrika
ve Stalingrad'daki yenilgileriyle birlikte Mihver kuvvetlerin ilerlemesi 1942 yılında
durdurulmuştur. 
 
1943 yılında Doğu Avrupa'daki Alman yenilgileri, İtalya'nın Müttefik kuvvetlerince işgal
edilmesi ve Pasifik'teki Amerikan zaferleriyle birlikte Mihver Devletler savaştaki kontrolü
kaybetti ve tüm cephelerde geri çekilmek zorunda kalmıştır. 
 
1944'te Batılı İttifak Kuvvetleri Fransa'yı, Sovyetler Birliği ise kaybettiği bölgeleri geri almakla
kalmayıp Almanya'yı ve müttefiklerini işgal etmiştir.
 
Sovyetler Birliği ve Polonya kuvvetlerinin Berlin’i ele geçirmesini takip eden Almanya'nın 8
Mayıs 1945'te koşulsuz teslimiyetiyle birlikte Avrupa’da savaş sona ermiş, Japon orduları ise
Birleşik Devletler tarafından yenilgiye uğratılmıştır. Bunu takiben Japon Adaları işgal edilmeye
başlanmıştır. Asya'da savaş, 15 Ağustos 1945 tarihinde Japonya’nın teslim olmayı kabul
etmesiyle sona erdi. Türkiye ise resmî olarak savaşa katılmamasına rağmen Almanlar ve
Amerikanlar ile yaptığı dostluk paktları ve ekonomik ilişkiler İkinci Dünya Savaşı'nda ABD ve
Almanya'nın işine yaramış, bu sayede Asya'daki güçlere ağır şekilde hasar vermiştir.
 
Savaş, 1945 yılında Müttefik Devletler'in Almanya ve Japonya'ya karşı kesin zaferiyle
sonuçlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı dünyanın politik düzenini ve sosyal yapısını derinden
etkiledi.



Sonraki yıllarda oluşabilecek çatışmaların önüne geçmek ve uluslararası dayanışmayı sağlamak
için Birleşmiş Milletler (BM) kuruldu. Savaş sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler
Birliği gibi süper güçler ortaya çıktı. Bu durum süper güçler arasında 46 yıl boyunca sürecek
olan bir Soğuk Savaş dönemini başlattı. Bu dönemde Avrupalı büyük güçlerin etkisi azalmaya
başladı ve Asya ve Afrika'daki sömürgeler bağımsızlıklarını kazanmaya başladı. Savaş süresince
endüstrisi hasar gören birçok ülke ekonomisini tekrar yapılandırma dönemine girişti. Politik
bütünleşme, savaş sonrası ilişkileri düzenlemek amacıyla özellikle de Avrupa'da, önem
kazanmıştır.
 
Almanya'nın Polonya'yı işgal ettiği 1 Eylül 1939 savaşın başladığı tarih olarak genel kabul
görür. İki gün sonra Birleşik Krallık ve Fransa Almanya'ya savaş ilan eder. Japonya'nın
Mançurya'yı işgal ettiği 13 Eylül 1931 ile II. Çin-Japon Savaşı'nın başladığı 7 Haziran 1939 da
bazı çevrelerce savaşın başladığı tarih olarak kabul edilir.A. J. P. Taylor, savaşı Doğu Asya'daki
Çin-Japon Savaşı ve Avrupa'daki İkinci Avrupa Savaşı olarak ikiye ayırır. Taylor bu iki savaşın
1941’de birleşerek 1945'e kadar süren tek bir küresel çatışma hâlini aldığını savunur.23
Ağustos 1942'de başlayıp 2 Şubat 1943'te Almanların mutlak yenilgisiyle sonuçlanmış ve tüm
Alman 6. Ordusu elimine edilmiştir. 
 
Stalingrad Muharebesi ile Almanların taarruz gücü kırılmıştır, bu olay savaşın Doğu
Cephesi'nde kırılma noktası olarak kabul edilir. Almanlar, Kursk Muharebesi ile Ruslara karşı
son büyük taarruzları gerçekleştirmişler ancak başarılı olamamışlardır. Stalingrad Muharebesi
ile Alman kuvvetleri sürekli olarak Berlin'e kadar geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Başını
ABD ve İngiltere'nin çektiği Batılı Müttefik Devletler'in 6 Haziran 1944'te Alman işgali
altındaki Fransa'nın Normandiya sahillerine çıkarma yapması savaşın Batı Cephesi'nde kırılma
noktası olarak kabul edilir. 
 
Savaşın bitiş tarihi üzerine genel kabul görmüş bir tarih yoktur. Japonya’nın resmen teslim
olduğu 2 Eylül 1945 yerine 14 Ağustos 1945 mütarekesi ile savaşın bittiğini savunan bir görüş
vardır. Bazı Avrupalı tarihçilere göre Almanya’nın koşulsuz teslimiyet tarihi olan 8 Mayıs 1945
savaşın bitiş tarihidir. Japonya ile Barış Antlaşması 1951’e kadar imzalanmamıştır.



Fenerbahçe Spor Kulübü
Dört büyük spor kulübümüzden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü nedir?

Fenerbahçe Spor Kulübü, 1907 yılında Nurizade
Ziya Bey, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf
Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kurulan spor
kulübü. Renkleri sarı laciverttir.
 
Türkiye'nin en eski ve başarılı kulüplerinden
olan Fenerbahçe'nin şubeleri futbol, basketbol,
voleybol, atletizm, boks, e-Spor, kürek, masa
tenisi, yelken ve yüzmedir.1907 yılında II.
Abdülhamit rejiminin etkisini yitirmesi ile Türk
gençleri de futbol oynamaya başlamıştır.
 
Kulübün ilk temelleri; Saint Joseph Lisesi'nde
beyaz sarıkla derslere giren Edebiyat muallimi
Enver Yetiker Bey'in telkinleriyle, yolu yine bu
okuldan geçmiş olan öğrenciler ve Kadıköy'ün
gençleriyle birlikte Fenerbahçe Futbol
Takımı'nın oluşturulmasıyla atılmıştır.
 
Londra Sefareti Başkatibi Nuri Bey'in oğlu Ziya
Bey ile Harekat Ordusu Feriki Şevki Paşa'nın
oğlu Ayetullah Bey ve de edebiyatçı Sami
Paşazade Sezai Bey'in yeğeni Enver Necip Bey,
Moda Başpınar Sokak 3 numaralı evdeki
görüşmede kuracakları takım hakkında kararlar
almışlardır.
 
Görüşmeler sonucunda maddi destek sağlayan
devrin zenginlerinden Saint Joseph mezunu
Mühendis Nurizade Ziya Bey'e kulübün kurucu
başkanlığı, Osmanlı Bankası memurlarından
Ayetullah Bey'e katiplik görevi, Bahriye Subayı
Necip Bey'e de kaptanlık ve veznedarlık görevi
verilmiştir.
 
Görüşmede varılan fikir birliği ile kulübün adı
oturdukları semtten esinlenerek Fenerbahçe
yapılması, armalarının Fenerbahçe Burnu'ndaki
ışık saçan fenerden, renkleri ise Fener
bahçesindeki papatyaların renklerinden, yani
sarı ile beyazdan oluşması kararlaştırılmıştır.



1908 yılında İkinci Meşrutiyet'in ilanı ile dernek kurma serbestliği İstanbul'da birçok Türk
kulübünün kurulmasını sağlamıştır. Bu artış İstanbul'da ligin kurulmasına vesile olmuş, bu
nedenle de resmi tatil günü olan Cuma günleri oynanacak bir lig, Cuma Ligi adıyla kurulmuştur.
 
Fenerbahçe Müzesi'nde eski takım formalarından biriKulüp kuruluşunda sarı-beyaz olan renklerini
1909 sonbaharında sarı-laciverte çevirmiştir. 1909-10 sezonuyla birlikte de İstanbul Futbol
Ligi'ne katılmıştır. 
 
Fenerbahçe - Galatasaray kulüpleri arasındaki ezeli rekabet ilk kez 17 Ocak 1909 tarihinde
Galatasaray Lisesi öğrencilerinin takımı ile, yeni kurulmuş bir semt takımı maçı şeklinde
başlamıştır. Bu tarihten itibaren de o zamanlardaki İstanbul futbolundaki şampiyonluklar
genellikle bu iki Türk takımı arasında paylaşılmıştır.Fenerbahçe Kulübü'nün ilk arması Fenerbahçe
Burnu'ndaki ışık saçan beyaz deniz feneri, renkleri ise sarı ile beyaz olmuştur. Ancak kulüp
yöneticileri, bunu tatminkar bulmadıklarından ve içinde bulundukları monarşi rejimini tehdit edici
sayılacağı endişesi ile kısa zamanda bu armayı iptal etmiştir. 1910 yılında futbolcu Solaçık
Hikmet'in çizdiği arma herkesin beğenisini kazanmış ve kabul edilmiştir.
 
1910 yılında Kuşdili Kulübü'nün kulüp bünyesine katılımıyla Fenerbahçe kürek, avcılık, kriket ve
tenis sporlarına sahip olmuştur.Kadrosunu gençlerle güçlendiren bu Fenerbahçe 1911-12
sezonunda hiç yenilmeden şampiyon olmuştur. Bu şampiyonluğun en önemli yanı ise,
Fenerbahçe'nin bu şampiyonluğu ile İngiliz ve Rum takımlarının şampiyonluklarının tamamen sona
erdirmesi ve bu tarihten itibaren de Türk futbolunda şampiyonlukların artık Türk takımlarının
olmasıdır. Altıyol'da bir kulüp lokali kiralanıp, lokalin açılışı ile üye sayısı artmıştır. Diğer spor
dallarında da faaliyet gösterilmesine başlandığından, aynı yıl Fenerbahçe Futbol Kulübü adı,
Fenerbahçe Spor Kulübü'ne dönüştürülmüştür.
 
Kulübün kuruluş günü olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kulübü ziyaret tarihi olan 3 Mayıs
kabul edilir.1914-15 yılında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında çıkan anlaşmazlıktan dolayı lig,
iki ayrı küme halinde oynanmıştır.
 
 



İstanbul Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe ile İstanbul Futbol Birliği Ligi'nde birinci olan
Galatasaray takımları, gerçek İstanbul şampiyonunun belirlenmesi amacıyla 11 Şubat 1916 günü
İttihatspor sahasında (bugünkü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu) karşılaşmışlardır. Rakibini
3-1 yenmeyi başaran Fenerbahçe, hem 1914-15 sezonu şampiyonluğunu hem de İngiltere'den özel
olarak getirtilen ve 10 yılın sonunda en çok şampiyon olacak takıma verilecek olan tarihi şildi
kazanmıştır. Fenerbahçe, Çanakkale Savaşları boyunca birçok oyuncusunu kaybetmiştir.
 
İstanbul, 16 Mart 1920 günü işgal kuvvetlerince resmen işgal edilmiştir. Kurtuluş Savaşı
zamanında işgal kuvvetlerine mensup özellikle İngiliz ve Fransız askeri takımlarıyla yapılan futbol
maçları, İstanbul halkının büyük ilgisini çekmiştir. Türk kulüpleri bu takımlarla 5 yılda 50'sini
Fenerbahçe'nin oynadığı toplam 80 maç yapmıştır. İşgal kuvvetleri takımlarına karşı kazanılan
galibiyetler ise Türk takımlarını halkın gönüllerinde yüceltmiştir. Sürekli gelişim gösteren
Fenerbahçe, 25. kuruluş yılında 5-6 Haziran 1932 gecesi meydana gelen Kuşdili Yangını sonucunda
kupalarından üye kayıt ve maç defterlerini de içeren belgelerine kadar gelmiş geçmiş bütün maddi
eser ve izlerini kaybetmiştir. Bu zamanlarda siyaset çoğu sporu etkilemiştir. 1929-30 yıllarında
başlayan ve CHP tarafından düzenlenen turnuvada 10 yıl boyunca en çok şampiyon olan takım
İstanbul Şildi'ni kazanacaktı. 7 yıl düzenlenen turnuvada Fenerbahçe 4 kez kazanınca İstanbul
Şildi'nin sahibi oldu.
 
1941 yılında Türkiye'ye gelen İngilizler, Ankara'da ve İstanbul'da olmak üzere Fenerbahçe ile 2
maç oynarlar. Ankara'daki ilk maç 2-2 berabere sona erer. İkinci maç İstanbul'da, eski adıyla
Fenerbahçe yeni adıyla Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynandı. 
 
1998 yılında tek oyla başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım'dan sonra en uzun süre başkanlık
yapmış olan Şükrü Saracoğlu, bir siyaset adamıydı. Bunun yanında sıkı bir Fenerbahçeliydi.
Fenerbahçe'ye birçok faydası dokunmuştur. Bugünkü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın yerinde bulunan
alan sembolik 1 TL karşılığı Fenerbahçe'ye kazandırılmıştır. Hükumetlerde görevdeyken bile
Fenerbahçe başkanlığını sürdürmüş, siyasetteyken, 1934-1950 yılları arasında görevde
bulunmuştur. Daha sonraları stadyuma adı verilmiştir.



1962 FIFA Dünya Kupası'nda
Brezilya'nın kupayı almasında pay sahibi
olmuş Valdir Pereira takımın başına
getirildi. Valdir Pereira'nın diğer ismi
Didi idi. Fenerbahçe, Didi yönetiminde
üç yılda sekiz kupa kazanmayı başardı. 
 
Didi zamanında, Cemil Turan ve Osman
Arpacıoğlu'lu takım 18 kez
Galatasaray'a karşı oynadı. Fenerbahçe
bu maçlarda 10 galibiyet 6 beraberlik
alırken Galatasaray 2 kez sahadan
yengin ayrıldı. Fenerbahçe, Didi'li
yıllarda oldukça başarılı oldu ve
popüleritesini artırdı. 
 
Milliyet tarafından yapılan anket
sonuçlarına Fenerbahçe o tarihte
%60,56 ile en çok taraftara sahip
kulüptü.3 Haziran 2018 tarihinde
yapılan olağan genel kurulunda 20 yıldır
kulübün başkanı olan Aziz Yıldırım'ın
karşısına Ali Koç başkan adayı olarak
çıktı. 
 
Kongre sonucunda 20.736 geçerli oyun
16.092'sini alan Ali Koç Fenerbahçe'nin
37. başkanı oldu.



Hodbin
Farsçadan dilimize geçen Hodbin nedir?

Başkasına hak tanımayıp, kendi lezzet ve menfaatını
tâkib eden, bencil, enaniyetli ve kibirli anlamına gelir.
Farsçada ḫōd “kendi” ve bіn “gören” ile ḫōd-bіn
kelimesi oluşmuştur.
 
Nazım Hikmet Ran'ın şiirlerinde;  Sabahattin Ali,
Peyami Safa, Refik Halid Karay ve Kemal Tahir gibi
usta kalemlerin eserlerinde çok sık karşılaşılan bir
kelimedir. 
 
" ...Yüzümü kızartmıyor benim 
onun bu an
böyle zayıf
böyle hodbin
böyle sadece insan oluşu... "
 
Nazım Hikmet Ran



Bülent Ecevit
 Karaoğlan olarak bir döneme damga vuran Bülent Ecevit kimdir?

 Mustafa Bülent Ecevit, 1925 doğumlu gazeteci, siyasetçi, şair, yazar. 5 kez Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanı olma ünvanını taşıyan Ecevit, dürüst siyasetçi kimliğinin yanısıra edebiyata
düşkünlüğüyle, yazdığı kitapları ve şiirleriyle de hep göz önünde olmuştur.  
 
 20. yüzyılın ikinci yarısında, Türk siyaset sahnesinin en önemli isimlerinden biridir, Türkiye’nin
Karaoğlanıdır.  Bülent Ecevit, 28 Mayıs 1925’te Beşiktaş, İstanbul’da doğdu. Annesi Fatma Nazlı,
İstanbul doğumluydu ve bir ressamdı.  
 
 İstanbul ve Ankara Konservatuarları’nda öğretmenlik yapmıştı. Türkiye’nin ilk profesyonel kadın
ressamlarından biriydi. Babası Ahmet Fahri Ecevit, Kastomonu doğumluydu ve Ankara Hukuk
Fakültesi’nde bir adli tıp profesörüydü. 
 
 Fahri Ecevit, 1943’te siyasete atıldı ve CHP’nin Kastamonu milletvekili oldu, 1950’de bu
görevinden ayrıldı. “Ecevit” soyadı, Kastamonu’ndaki bir bucağın isminden geliyordu.  
 
Annesi ve babası Osmanlı Devleti’nin seçkin isimlerindendi, ayrıca dedelerinden biri alay
komutanı, diğeri ise müderristi.  Liseyi Robert Kolej’de edebiyat kolunda okuyan Ecevit, 1944’te
bu okulu bitirdi.   Önce Ankara Üniversitesi’ne, sonra da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ne kayıt
yaptırdı. Hint felsefesiyle ve Doğu mistizmiyle ilgileniyordu.  1944’te Basın Yayın Genel
Müdürlüğü’nde çevirmen olarak başladığı çalışma hayatına başladı.  
 
1946’da Londra’daki elçilikte Türk Basın Ateşeliği katibi olarak devam etti. Bu sırada da Londra
Üniversitesi’ne kayıt yaptırmıştı, burada İngiliz dili ve edebiyatı, Sanskritçe, Bengalce ve sanat
tarihi üzerine eğitim aldı ancak eğitimini tamamlamadı.  



Katiplik görevinden 1950
yılında ayrıldı ve aynı yıl
CHP’nin çıkarttığı Ulus
Gazetesi’nde işe başladı.
Bunun sebebi ise babasının
Londra’da yaşamasından
memnun olmaması ve
dönemin başbakan
yardımcısı Nihat Erim’i
araya sokarak Ecevit’e Ulus
Gazetesi’nde iş bulmasıydı.  
 
Ulus Gazetesi, Demokrat
Parti tarafından kapatıldı,
bunun üzerine Ecevit, Halkçı
Gezetesi’nde, Forum
Dergisi’nde ve Yeni Ulus
Gazetesi’nde yazı işleri
müdürlüğü görevini üstlendi,
aynı zamanda bu
gazetelerde yazılar da
yazıyordu.  
 
Ulus Gazetesi’nde başlayan
siyaset ilgisi, onu 1954
yılında CHP’nin Çankaya
Ocağı’na kaydolmaya itti.Bu
sırada gazetecelik görevine
devam eden Ecevit, 1955
yılında Amerika’nın Kuzey
Carolina eyaletinde The
Journal and Sentinel adlı
gazetede konuk gazeteci
olarak çalışmaya başladı.   
 
Bu görev, Amerikan Basın
Enstitüsü ve ABD Dışişleri
Bakanlığı Uluslararası Eğitim
Mübadele Programı’nın,
Amerika’yı genç ve yetenekli
yazarlara tanıtmak için
sarfettiği çabaların sonucu
olarak dşti. Daha sonra
Türkiye’ye geri döndü. 
1957’de Rockefeller
Foundation Fellowship isimli
kurumdan kazandığı burs ile,
Harvard Üniversitesi’nde
inceleme yapmak üzere
Amerika’ya döndü. 

Burada 8 ay boyunca Orta
Doğu tarihi ve psikoloji
üzerine incelemelerde
bulundu.  Aynı yıl, 27 Ekim
1957’de, İsmet İnönü’nün
damadı Metin Toker’in
adaylığı ona devretmesinin
yardımıyla CHP’den
milletvekili adayı oldu;
böylece aktif siyaset hayatı
da başlamış oldu.  Ecevit,
1957’den 1980’e kadar
Ankara’dan ve
Zonguldak’tan CHP
milletvekili oldu.  
 
1960’ta Kurucu Meclis
Üyesi, 1961’de Çalışma
Bakanı oldu. Bakanlık
görevini 1965’e kadar
sürdürdü. 1965’te
Zonguldak’tan milletvekili
seçildi. Bu seçimleri
Süleyman Demirel’in başında
bulunduğu Adalet Partisi
kazanınca, CHP muhalafet
partisi oldu.  
 
Bu tarihten sonra da Bülent
Ecevit, “Ortanın Solu” fikrini
benimsemeye ve bu akımın
öncüsü olmaya başladı. Ama
zaman zaman komünizme
kaymakla suçlandı. 1971
Darbesi’nden sonra
oluşturulan hükümete,
CHP’nin de katkıda
bulunduğu gerekçesiyle
partiden istifa etti.  
 
 İsmet İnönü’nin 12 Mart
Muhtırası’na karşı tavrı,
Ecevit’i bu davranışa itti.
CHP’nin “değişmez” genel
başkanı gibi görülen İsmet
İnönü’ye karşı, istifa
ettikten sonraki dönemde bir
karşı hareket yürütme
çalışmalarına başladı. 



 1972 yılında yapılan 5. Olağanüstü Kurultay’da güvenoyunu Ecevit’in alması üzerine İsmet
İnönü istifa etti. Ecevit, 4 Mayıs 1972’de CHP Genel Başkanı seçildi. 1973 seçimlerinde en çok
oyu aldığı halde hükümet kuramayan Ecevit, 1974 yılında CHP-MSP koalisyonunun başbakanı
oldu.  Aynı yıl 20 Temmuz 1974 tarihli Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştirdi.  Ecevit’in
cumhurbaşkanı Fahri Korutürk onayıyla 1977’de kurduğu azınlık hükümeti güvenoyu alamayınca,
“2. Milliyetçi Cephe“, Demirel başkanlığında AP, MHP ve MSP ile kuruldu.
 
Aynı zamanda 5 Haziran 1977 seçimlerinde CHP’nin aldığı %41’lik oy oranı, Ecevit’i tek başına
iktidara getiremese de, Türkiye tarihinde sol bir partinin aldığı en yüksek oy oranı olarak tarihe
geçti. 21 ay boyunca bu hükümetin başbakanlığını yürüttü.  Ecevit bu yeni hükümete karşı yeni
bir oluşum başlatma işine girdi ve kendi deyimiyle “kumar borcu olmayan 11 milletvekili”
arayışına girdi. İstanbul Güneş Motel’de Adalet Partili 11 milletvekiliyle görüşmesi, tarihe
“Güneş Motel Olayı” olarak geçti.  Ecevit’in bu girişimi başarılı oldu ve 1978’de yeni hükümeti
kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu. Ancak bu 11 vekilin hakkında çıkan yolsuzluk söylentileri
Ecevit’in dürüstlük ilkesine zarar verdi.
 
Ülkede gittikçe tırmanan gerginlik, şiddetli sol-sağ çatışmaları ve eleştiriler bir yandan darbe
yolunu açarken, bir yandan da Ecevit’in 1979 ara seçimerlerinde başarısız olmasına yol açtı.
Bunun sonucunda Süleyman Demirel, MHP ve MSP ile bir azınlık hükümeti kurdu.   
 
12 Eylül 1980 darbesi sonrasında, askeri darbelerin antidemokratik olduğunu düşünerek karşı
çıktığı askeri yönetim tarafından üç kez hapse mahkum edildi, birçok siyasetçi ile birlikte 10 yıl
süreyle politikadan uzaklaştırıldı. 
 
Bu çalkantılı dönemde Ecevit, gazeteciliğe dönmeye karar verdi ve 1981’de “Arayış Dergisi“ni
çıkartmaya başladı ancak dergi askeri yönetim tarafından kapatıldı.  1985 yılı, Ecevit’in isminin
yanında her zaman hatırlanacak olan bir olaya şahit oldu;  



Demokratik Sol Parti, Ecevit siyasi yasaklı olduğu için eşi Rahşan Ecevit’in başkanlığında kuruldu.
1987 yılında yasağı kalkan Ecevit, partinin başına geçti. Ancak 1987’de yapılan seçimlerde
partisi barajı aşamayınca siyasetten çekilme kararı aldı.  
 
1989’da Genel Başkanlık koltuğu boşalınca, Olağanüstü Kurul’da tekrar DSP’ye dönmesine ve
Genel Başkan olmasına karar verildi ve 1991 seçimlerinde Zonguldak’tan milletvekili oldu.  Bu
seçimler sonucunda Demirel önderliğindeki Doğru Yol Partisi ve Erdal İnönü’nin Sosyal
Demokrat Halkçı Partisi bir koalisyon hükümeti kurdu. Bu hükümet, AP’yi ve CHP’yi siyaset
sahnesine tekrar kazandırdı;  AP kendisini feshettiyse de CHP Deniz Baykal’ın girişimleriyle
yoluna devam etti. Bunun sonucunun solun parçalanması olduğu düşünüldüğü için CHP ve DSP’yi
birleştirme girişimleri, Ecevit’in Baykal’inkinden farklı kulvardaki siyasi tarzı nedeniyle
gerçekleşmedi. 
 
1994 seçimlerinden sonra DSP, solun en büyük partisi konumuna geldi. DTP ve ANAP ile kurulan
hükümette başbakan yardımcısı, daha sonraki DSP-DYP-ANAP azınlık hükümetinde de başbakan
oldu. 1999 seçimleri sonrasında ise 2002 yılına kadar DSP hükümeti ile başbakan oldu.  Ancak
2002 seçimlerinde DSP barajı aşamadı ve Ecevit, yaşının da oldukça ilerlediğini ve sağlığının
bozulduğunu göz önüne alarak siyasetten çekilme kararı aldı.  Ecevit, dürüstlüğüyle tanınan bir
siyasetçi olmasının dışında aynı zamanda bir şair ve yazardı.   Birçok yapıtı Türkçe’ye çevirdi,
İngilizce, Sanskritçe ve Bengalce çalışmaları ve incelemeleri yürüttü.  Ecevit, 1946 yılında, Robert
Kolej’den sınıf arkadaşı olan Rahşan (Aral) Ecevit ile hayatını birleştirdi.  
 
Ecevit’in Rahşan Hanım’a karşı beslediği aşk, şiirleri ve ikilinin 60 yıllık birlikteliği her zaman
Türk halkı tarafından gıptayla takip edildi.  Bülent Ecevit, 18 Mayıs 2006 tarihinde geçirdiği beyin
kanaması sonucunda GATA’da tedavi altına alındı.  Yaklaşık 6 ay boyunca bu hastanede tedavi
gördü, yoğun bakımda kaldı. 5 Kasım 2006’da, 81 yaşında, solunum yetmezliği nedeniyle hayatını
kaybetti. Devlet Mezarlığı’na gömülebilmesi için 9 Kasım’da yapılan kanun değişikliği sonucu 11
Kasım 2006’da buraya defnedildi. 
 
Bülent Ecevit, Türk siyasetinde ayrı bir yere sahip olan bir siyasetçidir. Edebiyata düşkünlüğü,
siyasetçi kimliği kadar ilgi görmüştür. Siyaset ve şiir kitaplarının dışında “Özgür İnsan” (1972),
“Arayış” (1981), “Güvercin” (1988) gibi dergiler çıkartmıştır.   “Bitlis” ve “Meclis” sigaralarını
içer, klasik Batı müziğini ve Türk halk müziğini sever. Kendisine 6 kez suikast girişiminde
bulunulmuştur. En göze batan noktalardan biri de, eniştesi İsmail Hakkı Okday’ın ona hediye
ettiği 70 yıllık “Erika” marka daktilosudur.  
 
 Bu daktiloyu ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’ne armağan etmiş, kendisini de yazılarını hep bu
daktilonun başında yazarken hafızalara kazımıştır.  1973 yılında, CHP’nin seçim kampanyası
sırasında yaşlı bir kadının sarfettiği “Karaoğlan nirede ha evlatlar, Karaoğlan’ı görmek istiyom”
cümlesinden sonra Ecevit, Türk siyasi sahnesinin “Karaoğlan”ı olarak anılmaya başlamıştır. 



Berlin Duvarı

 Berlin Duvarı, Doğu Almanya vatandaşlarının Batı Almanya'ya kaçmalarını önlemek için Doğu
Alman meclisinin kararı ile 13 Ağustos 1961 yılında Berlin'de yapımına başlanan 46 km
uzunluğundaki duvar.  Batı'da yıllarca "Utanç duvarı" olarak da anılan ve Batı Berlin'i abluka
altına alan bu betondan sınır, 9 Kasım 1989'da Doğu Almanya'nın, isteyen vatandaşların
Batı'ya gidebileceğini açıklamasının ardından tüm tesisleriyle birlikte yıkıldı. 
 
II. Dünya Savaşı´nın sonunda savaşı kaybeden Almanya ve başkenti Berlin işgal kuvvetlerince
Amerikan, Fransız, İngiliz ve Sovyet bölgesi olarak dörde bölündü. Kısa süre sonra Batı
ittifakı benzer şekilde olan yönetim birimlerini birleştirdi ve tek bir yönetim bölümüne
dönüştü.  
 
Sovyetler Birliği ise bu birleşmeye karşı çıktı. Batılı işgal kuvvetleri Sovyetler'e karşı
Almanya'yı tekrar inşaya girişip komünizme karşı karakol kurmayı amaçladı. Sovyetler de bu
girişime karşı Doğu Almanya'da yeni bir rejim kurmaya girişti.   Ekonomisi sosyalizme dayanan,
siyasi yönetimi otoriter olan Doğu Almanya'dan Batı'ya kaçışlar büyük ölçüde Berlin'den
gerçekleşiyordu. Doğu ile Batı Almanya arasındaki katı sınır 1952'de çizilmişti bile.
 
Sadece Berlin metrosunu kullanarak 1955 yılına kadar 1950'lerin başında büyük bir ekonomik
büyüme yakalayan Batı Almanya'ya 270 bin insan kaçmıştır. Zamanla tel örgü ve mevzuat
değişiklikleri de Batı'ya kaçışı engelleyemez duruma gelmişti.   Bunun üzerine bu kaçışları
engelleyici bir duvar örme fikri, dönemin Sosyalist Birlik Partisi (SED) lideri Walter Ulbricht'in
bir şeyler yapılması gerektiği konusunda Sovyet liderlerine danışması ve onaylarını alması
sonucu ortaya atılmıştır. 
 
 

 Utanç Duvarı olarak da bildiğimiz bir ülkeyi ikiye bölen Berlin Duvarı nedir?



Nitekim Sovyetler Birliği, Batı Berlin'i Doğu Almanya sınırları içinde bir fesat yuvası,
kapitalizmin kalesi, karşı propaganda merkezi olarak gördüğü için Berlin Duvarı'nı örmeyi
çözüm olarak benimsedi. 
 
Duvar Doğu Almanya’nın içinde ABD güdümünde kapitalist Batı Berlin'i çevrelemek için, Doğu
Almanya meclisinin kararıyla 12-13 Ağustos 1961’de bir gecede örülmüştür. Planları
tamamiyle gizlilik içinde gerçekleşmiştir.  
 
 Duvarın ilk oluşturulan hali geçişleri engellemeyince yükseltilmiş mayın tarlaları köpekli
askerler gözcü kuleleriyle geçiş tamamen engellenmiştir.  1961 yılında Berlin Duvarı'nın yerine
önce sadece basit bir tel örgü çekildi.  Daha sonra bu örgünün yerine adı kapitalist batıda
"Utanç duvarı" olarak da bilinen Berlin Duvarı inşa edildi ve bu tel örgü duvarın üstünde
yeniden yer aldı. Doğu ve Batı Berlin'in arasındaki bu duvar, aslında biri 3,5 digeri 4,5 metrelik
iki çelik parçadan oluşuyordu. 
 
Doğu tarafına bakan duvar kaçmaya yeltenecek insanların kolay görünmesi için beyaza
boyanmıştı. Buna karşılık Batı Almanya'ya bakan taraf ise grafitti ve çizimlerle doluydu. Doğu
kısmında duvar boyunca yerde çelik kapanlar ve mayın tarlaları bulunuyordu.  
 
186 yüksek gözetleme kulesi ve yüzlerce lamba konmuştu. Doğu tarafında motorsikletli ve yaya
polisler ve köpekler de kontrol halindeydi. Duvar boyunca 25 karayolu, demiryolu ve suyolu
sınır kapısı yer alıyordu.  Tüm bu kontrol ve gözetlemelere rağmen, yaklaşık 5 bin kişi tüneller,
evde yaptıkları balonlar ve bunun gibi yollarla, Doğu'dan Batı'ya kaçmayı başardı.  Duvarla
birlikte Doğu'dan Batı'ya kaçışlarda en büyük dramlardan biri de Bernauer Strasse'de yaşandı. 
 
 Nitekim bu sokaktaki evler Doğu'da yer almalarına rağmen ön cepheleri Batı'daydı. İlk
başlarda pencerelerden yaralanmayı ve sakatlanmayı göze alan kaçışlar oldu, sonraları bunu
önlemek için evlerin pencereleri tuğlalandı.  



 Kısa bir süre sonra ise bu evler tamamen yıkılarak yerlerine duvar örüldü. Doğu'dan Batı'ya kaçmak
isterken yaşamını yitiren ilk kişi olarak bilinen Ida Siekmann, 22 Ağustos 1961'de işte burada can
vermişti.  
 
Günümüzde eski Berlin duvarının bu bölgesinde duvarın bazı kalıntıları ve konuyla ilgili bir müze
bulunmaktadır.  24 Ağustos 1961'de ise ilk kez silah gücüyle, 24 yaşındaki Günter Litfin'in Spree
nehri üzerinden kaçışı ölümcül olarak engellendi.  
 
Sınır nöbetçilerin mermileriyle yaşamını yitiren son kişi ise, duvarın yıkılmasından 9 ay kadar önce
6 Şubat 1989'te kaçmaya çalışan Chris Gueffroy oldu.  
 
 Berlin duvarını aşmak isterken can verenlerin sayısı hala kesin olarak bilinmemekle birlikte, en az
86 en fazla ise 238 kişi olduğu tahmin edilmektedir. Duvar boyunca, burada yaşamını yitirenleri
anımsatan pek çok küçük anıta rastlamak mümkündür. 
 
1989 yılı başlarında Alman Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti, isteyen Doğu Almanya
vatandaşlarının Sovyetler Birliği dahilindeki diğer Doğu Bloğu ülkelerine geçiş yapabilmesine izin
verdi.  Bu iznin çıkmasıyla binlerce Doğu Alman vatandaşı Polonya, Çekoslovakya, Macaristan,
Yugoslavya SFC gibi ülkelerin başkentlerine akın etti.  Doğu Alman hükümeti, duvarın kaldırılmasına
onay vermişti. 9 Kasım 1989'da bu kararı halka açıklamak üzere bir basın toplantısı düzenlendi.
Karar açıklandığı andan itibaren duvarın iki tarafında yüz binlerce insan birikmeye başladı. Gece
yarısına doğru hükümet ilk olarak Brandenburg Kapısı'ndan başlayarak barikatları ve geçiş
önlemlerini kaldırdı. Her iki taraftan yaklaşan insanlar duvarın üzerinde buluştular.  
 
 İnsan seli bir saat içinde yüz binlere ulaştı. Duvarın yıkımına resmi olarak 13 Haziran 1990'da,
daha önce de burada adı geçen Bernauer Straße'de 300 Doğu Alman sınır askeri tarafından
başlandı.  25-  Alman Demokratik Cumhuriyeti de duvarın yıkımından sonra çok fazla dayanamamış,
13 Ekim 1990´da resmen sona ermiştir. Duvarın şehrin içinden geçen kısmı aynı yılın Kasım ayına
kadar neredeyse tamamen ortadan kaldırıldı. 



Anıtkabir
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün istirahatgahı Anıtkabir nedir?

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk için yapılan anıt mezarıdır. Bu
anıt mezarı Ankara’da eski ismiyle “Rasattepe” olan Anıttepe’dedir. 2. Cumhurbaşkanı İsmet
İnönü’nün kabri de Anıtkabir’de bulunmaktadır.  Ayrıca 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in
kabri Anıtkabir’in Şehitler bölümünde bulunmaktadır.  Anıtkabir için bilindiği gibi bir proje
yarışması düzenlenmiştir. Projenin belirlenmesinden sonra nereye yapılacağına karar verildi ve
inşaatına başlandı. 
 
 İnşaatı başlanan Anıtkabir’in inşaatı tam 9 yıl sürdü. Anıtkabir projesi için yer tespiti
yapıldıktan sonra bir proje yarışması açılmasına karar verildi.  Önce bu yarışmaya sadece
Avrupalı mimarların girmesi şart koyuldu fakat kamuoyundaki tepkiler nedeniyle yarışma Türk
mimarlara da açılarak uluslararası duruma getirildi.  
 
Hükümetçe tarafsız bir jüri kuruldu ve Prof. Paul Bonatz, Prof. İvan Tenghom ve Macar Prof.
Karoly Wickinger ile Türk sanatçıları Prof. Arif Hikmet Holtay, Mimar Muammer Çavuşoğlu ve
Yüksek Mimar Muhlis Sertel vardı.  Yarışmaya 27 yabancı ve 20 Türk mimar katıldı ve sonuçta
3 eser ödül verilmeye değer bulundu.   Bunlardan biri Tannenberg Anıtı’nı yapan Prof. Johannes
Kruger’in biri Prof. Arnoldo Foschini’nin biri de İTÜ Mimarlık Fakültesi hocalarından Prof. Dr.
Emin Halid Onat ile Doç. Dr. Ahmet Orhan Arda’nın eserleriydi. Hükümet Türk sanatçılarının
eserlerinin uygulanmasına karar verdi. 
 
Anıtkabir yapılmadan önce rasat (gözlem) istasyonu bulunması dolayısıyla Anıttepe’nin ismi
Rasattepe idi. 906 rakımlı bu tepede, MÖ. 12. yüzyılda Anadolu’da devlet kuran Frig
uygarlığına ait tümülüsler (mezar yapıları) bulunmaktaydı.  
 
 



Anıtkabir’in Rasattepe’de yapılmasına karar verildikten sonra bu tümülüslerin kaldırılması için
arkeolojik kazılar yapıldı. Bu tümülüslerden çıkarılan eserler, Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’nde sergilenmektedir. 
 
 Anıtkabir’in yerinin seçilmesi için görevlendirilen komisyon 1 Mart 1941 tarihinde uluslararası
bir yarışma açtı. Yarışmaya, Türkiye, Almanya, İtalya, Avusturya, İsviçre, Fransa ve
Çekoslovakya’dan toplam 47 proje katıldı.   Bu projelerden 3 tanesi komisyon tarafından ödüle
layık görüldü. Milli konuyu daha başarılı ifade etmesi ve projenin araziye uygunluğu nedeniyle,
Prof. Dr. Emin Onat ve Doç. Dr. Ahmet Orhan Arda’nın projesinin uygulanmasına karar verildi.  
 
 Anıtkabir projesinin belirlenmesinden sonra, ilk aşamada kamulaştırılma çalışmaları yapıldı ve 9
Ekim 1944 tarihinde yapıma başlandı. Anıtkabir’in inşası 9 yıllık bir sürede 4 aşamalı olarak
1953yılında tamamlandı. Anıtkabir’in inşaatı 4 aşamadan oluşuyor.  
 
Birinci aşama 1944-1945 yılları arasında, ikinci aşama 1945-1950 yılları arasında, üçüncü
aşama 1950 yılında, dördüncü aşama ise 1950-1953 yılları arasında yapılmıştır.  Anıtkabir
Projesi’nde mozolenin kolonat üstünde yükselen tonoz bir bölüm bulunmaktaydı.  
 
 4 Aralık 1951 tarihinde hükümet, projenin mimarlarına Şeref Holü’nün 28 metrelik yüksekliğinin
azaltılması ile yapının daha çabuk bitirilmesinin mümkün olup olmadığını sordu.   Mimarlar
yaptıkları çalışmalar sonucu Şeref Holü’nü taş bir tonoz yerine, betonarme bir tavan ile
örtmenin mümkün olduğunu bildirdiler. Böylece tonoz yapının zemine vereceği ağırlık ve bunun
doğuracağı teknik sıkıntılar da ortadan kalkıyordu.  
 
 Anıtkabir’in yapımında, beton üzerine dış kaplama malzemesi olarak kolay işlenebilen gözenekli,
çeşitli renklerde traverten, mozole içi kaplamalarında ise mermer kullanılmıştır.   Heykel
grupları, aslan heykelleri ve mozole kolonlarında kullanılan beyaz travertenler Kayseri
Pınarbaşı ilçesi’nden, kulenin iç duvarlarında kullanılan beyaz travertenler ise Polatlı ve
Malıköy’den getirilmiştir.  



 Kayseri Boğazköprü mevkiinden getirilen
siyah ve kırmızı travertenler tören
meydanı ve kulelerin zemin
döşemelerinde, Karabük Eskipazar’dan
getirilen sarı travertenler zafer
kabartmaları, şeref holü dış, duvarları ve
tören meydanını çevreleyen kolonların
yapımında kullanılmıştır.  
 
Şeref holünün zemininde kullanılan krem,
kırmızı ve siyah mermerler Çanakkale,
Hatay ve Adana’dan, şeref holü iç yan
duvarlarında kullanılan kaplan postu
Afyon’dan, yeşil renk mermer Bilecik’ten
getirilmiştir.   40 ton ağırlığındaki yekpare
lâhit taşı Osmaniye’den lahitin yan
duvarlarını kaplayan beyaz mermer ise
Afyon’dan getirilmiştir. Anıtkabir’in genel
mimarisi Türk mimarlığında 1940-1950
yılları arasındaki II. Ulusal Mimarlık
Dönemi olarak adlandırılan dönemin
özelliklerini yansıtır.   
 
Bu dönemde daha çok anıtsal yönü ağır
basan, simetriye önem veren, kesme taş
malzemenin kullanıldığı binalar
yapılmıştır, Anıtkabir de bu özelliklere
uymaktadır. İlk projede mozole iki katlı
olara tasarlanmış, ancak ekonomik
nedenlerle ikinci katın yapımından
vazgeçilmiştir.  
 
 Bu dönem özellikleri ile birlikte
Anıtkabir’de Selçuklu ve Osmanlı mimari
özelliklerine ve süsleme öğelerine sıkça
rastlanmaktadır.  Ayrıca Anıtkabir’in bazı
yerlerinde kullanılan çarkıfelek ve rozet
denilen taş süslemeler Selçuklu ve
Osmanlı sanatında da göze çarpmaktadır.  
 
 Bütün bu özellikleriyle yapıldığı dönemin
en iyi mimari örneklerinden biri olan
Anıtkabir yaklaşık 750.000 m² lik bir alanı
kaplamakta olup, Barış Parkı ve Anıt Bloku
olarak iki kısma ayrılır. 



Dostoyevski
 Ölümsüz yazarlardan biri olan Dostoyevski kimdir?

 Fyodor Mihayloviç Dostoyevski 11 Kasım 1821'de
Moskova'da doğdu.  İlköğrenimini Moskova'da
tamamladı. Annesinin ölümünün ardından Petesburg
Mühendis Okulu'na gönderildi.  
 
Arkadaşlarının, sinirli ve aşırı duyarlı bir yapıya sahip
olduğu için "Ateş Fedya" lakabını verdikleri
Dostoyevski, Petersburg'ta zamanını kitap okuyarak,
düşüncelere dalarak, kardeşi Mihail ile muhabbet
ederek geçirirdi.  Bu okuldaki eğitimini başarıyla
bitirince asteğmen rütbesiyle Petersburg'taki
İstihkam Müdürlüğü'nde göreve başlayan
Dostoyevski, askerlikten nefret ettiği için görevinden
yaklaşık bir yıl sonra istifa etti. Bu istifasından sonra
yazarlığa başladı.

 Ordudan ayrılınca kurgusal roman yazmaya başlayan Dostoyevski, ilk kitabı İnsancıklar'ı 1846
yılında yayınladı. Bu kitabı ilgiyle karşılandı, bazı eleştirmenler tarafından da övgüler aldı.
 
 Ünlü eleştirmen Belinsky, romanı okuyunca Dostoyevski'ye, gelecekte büyük bir yazar olacağına
dair övgü dolu sözler sarfetti.  Yazarlık konusunda başarılı olunca Gogol esintileri taşıyan “Öteki”
adlı kitabı yayımlandı.  Bu romanda kullandığı çift kişilik teması, Belinsky dahil hiçbir eleştirmence
beğenilmedi.Eleştirmenler bu romanı sıkıcı buldu ve alay etti.1847 senesinde Ev Sahibesi adlı
romanını yayınlayan Dostoyevski, bu eseri de olumsuz eleştiriler alınca ruhsal çöküntüye düştü ve
hasta oldu. 
 
Tüm bunlara rağmen yazarlığı bırakmadı ve 1848 senesinde “Beyaz Geceler” ve “Bir Yufka Yürekli”
isimli kitapları yayımlandı. “Bir Yufka Yürekli” isimli kitabı, Dostoyevski'ye itibarını yeniden
kazandırdı fakat beklediği kadar ilgi görmedi.   Şevki kırılan Dostoyevski, yazarlığı bıraktı ve
politikayla ilgilenmeye başlayıp genç liberallerin grubuna dahil oldu.  Dostoyevski, 23 Nisan 1849'da
devlet aleyhindeki bir komploya karıştığı iddiasıyla ağabeyi ve sekiz arkadaşıyla birlikte tutuklandı.  
 
 Ölüm cezasına çarptırıldıktan sonra sekiz ay hapis yattı. Hapis hayatından sonra tam idamlar
gerçekleştirilecekken af çıktı. Ölüm cezaları, dört sene kürek ve altı sene adi hapis cezasına
çevrildi.   Bundan sonra Sibirya'daki Omsk Kalesi'ne sürüldü ve burada geçirdiği Sara nöbetleri
yüzünden defalarca hastaneye kaldırıldı.  Burada geçirdiği senelerde İncil'i detaylı bir şekilde
tanıdı.  Sürgünde 4 yıl geçirince kürek cezasından kurtularak er rütbesiyle kışla hizmetine verildi.  
 
 Semipalatinsk'te zorunlu ikamete mahkum edildi. 1857 yılının Şubat ayında veremli dul Mariya
Dmitriyevna İsayeva ile, sırf ona acıdığı için dünya evine girdi.Dostoyevski özgürlüğüne kavuşunca
Petersburg'a döndü. Kardeşi ve arkadaşıyla birlikte Epoha (Dönem) adlı dergiyi hazırladı.  



Bu dergilerde Slavcı düşünceyi savunan
yazılar yazdı.  “Ezilenler” ve “Ölüler
Evinden Anılar” isimli kitaplarıyla
kendinden söz ettiren yazar, 1863 yılında
arzuladığı Avrupa seyahatine çıktı. Bu
dönemde Sara nöbetleri ve kumar
borçları nedeniyle büyük sıkıntılar çekti.  
 
Yayınevlerinden henüz yazmadığı
romanların avanslarını alarak yaşamını
sürdürdü.  1864 senesinde “Yeraltından
Notlar” isimli kitabı yayınlandı. 1866
senesinde ise “Suç ve Ceza” ile
“Kumarbaz” adlı kitapları yayınlandı.
Başyapıt statüsündeki romanlarının hepsi
peş peşe geldi. 
 
1879 yılında “Karamazov Kardeşler”
isimli romanı yayınlandı. Bu romanda
yaşamı boyunca eserlerinde işlediği
temaları yeniden ele aldı ve insan
duygularının derinliğine indi. 
 
 1881 yılının Ocak ayında ciğer kanaması
geçirerek yatağa düştü ve 28 Ocak
1881'de hayatını kaybetti.  Usta yazar için
31 Ocak 1881'de yapılan cenaze
töreninde yaklaşık otuz bin kişi
tabutunun arkasında yürüdü. 



Anavatan Partisi
Türkiye siyasetinin farklı bir yöne gitmesinde rolü olan Anavatan Partisi
nedir?

Anavatan Partisi (ANAP), 1983 yılında
Turgut Özal öncülüğünde kurulmuştur.6
Kasım 1983’te yapılan genel seçimlerde
%45,14 oy oranıyla 400 üyeli TBMM’de 211
milletvekilliği kazanarak çoğunluğu sağladı
ve tek başına iktidara geldi.
 
ANAP Aralık 1983’te, Turgut Özal
başkanlığında tek başına hükümeti kurdu.
25 Mart 1984’te yapılan yerel seçimlerde %
41,5 oy alan ANAP, birinci parti konumunu
korudu. Bu seçimlere, 6 Kasım 1983
seçimlerine katılmasına izin verilmeyen
partiler de katıldı. 
 
28 Eylül 1986’da yapılan ara seçimlerde,
ANAP önemli bir gerilemeyle oyların ancak
yüzde 32,1’ini alabildi. Buna karşılık
Süleyman Demirel’in desteklediği Doğru Yol
Partisi (DYP) seçimlerden kazançlı çıktı.

Anavatan Partisi (ANAP), 1983 yılında Turgut Özal öncülüğünde kurulmuştur.6 Kasım 1983’te
yapılan genel seçimlerde %45,14 oy oranıyla 400 üyeli TBMM’de 211 milletvekilliği kazanarak
çoğunluğu sağladı ve tek başına iktidara geldi.
 
ANAP Aralık 1983’te, Turgut Özal başkanlığında tek başına hükümeti kurdu. 25 Mart 1984’te
yapılan yerel seçimlerde % 41,5 oy alan ANAP, birinci parti konumunu korudu. Bu seçimlere, 6
Kasım 1983 seçimlerine katılmasına izin verilmeyen partiler de katıldı. 
 
28 Eylül 1986’da yapılan ara seçimlerde, ANAP önemli bir gerilemeyle oyların ancak yüzde
32,1’ini alabildi. Buna karşılık Süleyman Demirel’in desteklediği Doğru Yol Partisi (DYP)
seçimlerden kazançlı çıktı.
 
Milliyetçi Demokrasi Partisi 4 Mayıs 1986’da dağılınca milletvekillerinden bir bölümü Mehmet
Yazar başkanlığında Hür Demokrat Parti’yi (HDP) kurdu; ama bu parti 28 Eylül 1986’daki ara
seçimde bir varlık gösteremeyince ANAP’a katıldı. 29 Kasım 1987’de yapılan genel seçimler’de
ANAP oylarını düşürmesine rağmen (% 36,31) 450 üyeli TBMM’de kazandığı 292 milletvekiliyle
çoğunluğunu korudu.



26 Mart 1989 Yerel Seçimler’deyse, Başbakan Özal’ın merkezi yönetimle uyumlu çalışabilecek
yerel yönetimler seçilmesi gerektiği yolundaki uyarılarına karşın, ANAP özellikle büyük kentlerde
belediye başkanlıklarının çoğunu yitirdi. 
 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti’nin (SHP) zafer elde ettiği seçimlerde ANAP, il genel meclisi
seçimlerinde de yüzde 21,2 oy toplayabildi. Yerel seçimlerin hemen ardından muhalefet partileri
ANAP’ın üçüncü parti olduğunu öne sürerek erken seçim istedi. Bu ortamda Turgut Özal’ın 31
Ekim 1989’da TBMM’deki ANAP çoğunluğunun oylarıyla cumhurbaşkanı seçilmesi de muhalafet
için yeni bir eleştiri konusu oldu.Cumhurbaşkanı Özal başbakanlığa TBMM Başkanı Yıldırım
Akbulut’u atadı.
 
17 Kasım 1989’daki ANAP I. Olağanüstü Kongresi Turgut Özal’dan boşalan genel başkanlığa
Akbulut’u getirdi. Özal başkanlıktan ayrılmasına rağmen, siyasi olayların gelişmesinde belirleyici
rolünü sürdürdü. Dış politikayı yönlendirmesi, Mesut Yılmaz ve Ali Bozer’in istifasına neden
oldu. 3 Mart 1991’de ANAP İstanbul il başkanlığı için yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Turgut
Özal’ın eşi Semra Özal’ın aday olması parti içindeki liberal-muhafazakar çatışmasını yüzeye
çıkardı. Aralarında bakanların da bulunduğu muhafazakar grup bu adaylığa karşı çıktı, ama
Cumhurbaşkanı Özal’ın da desteklediği Semra Özal il başkanlığına seçildi. 
 
Semra Özal’ın adaylığına karşı çıkan ve Turgut Özal’ın “istenmeyen bakanlar” olarak ilan ettiği
Hüsnü Doğan, Mehmet Keçeciler, Cemil Çiçek ve Abdülkadir Aksu’dan, Milli Savunma Bakanı
Hüsnü Doğan, Özal’ın baskısıyla, Başbakan Akbulut tarafından görevinden alındı.
 
15 Haziran 1991’de yapılan olağan kongrede milliyetçi ve muhafazakarların desteğini alan
Yıldırım Akbulut liberal, muhafazakar ve sosyal demokratların desteğini alan Mesut Yılmaz’a
karşı yenilgiye uğradı. Seçimi yitiren Yıldırım Akbulut başbakanlıktan da istifa etti.
 
20 Ekim 1991’de yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 24’ünü toplayan ANAP 115 milletvekili
çıkararak ikinci parti durumuna düştü. Seçim sonrasında Yılmaz halkın ANAP’a anamuhalefet
görevi verdiğini söyleyerek koalisyon görüşmelerinin dışında kaldı.
 
30 Kasım 1992’de yapılan II. Olağanüstü Kongre’de birkaç milliyetçi-muhafazakar dışında
ağırlıklı olarak liberal kanat tarafından desteklenen Mesut Yılmaz’ın, muhafazakarların
desteklediği Mehmet Keçeciler’i yenmesiyle partinin yönetimi büyük ölçüde Yılmazcıların eline
geçti.
 
BBP adaylarını da listesine aldığı 24 Aralık 1995 seçimlerinden sonra Anavatan Partisi halk oyu
bakımından % 19,65 ile 2. parti konumuna korusa da, koltuk bakımından üçüncü parti (132
milletvekili) oldu. 
 
Seçimlerden sonra, Refah Partisi (RP) ile ANAP arasında yürütülen koalisyon görüşmelerinin
başarısızlıkla noktalanması üzerine, DYP ile ANAYOL hükümeti kuruldu. Refah Partisi’nin
Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonucunda ANAYOL hükümetinin güvenoylamasının
iptal edilmesiyle ancak 4 ay sürebildi.
 
Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi arasında kurulan REFAHYOL Hükümeti’nin sona ermesinin
ardından, 2 Temmuz 1997’de Mesut Yılmaz’ın başkanlığında kurulan koalisyon hükümetinde
Demokratik Sol Parti (DSP) ve Demokrat Türkiye Partisi (DTP) de yer aldı (ANASOL-D).



Ancak bu hükümet de toplam 18,5 ay kadar sürdü, 25 Kasım 1998’de Mesut Yılmaz için verilen
gensoru önergesinin TBMM’de kabul edilmesinden sonra Yılmaz istifa etti; Yılmaz’ın
başkanlığındaki 55. Hükümet, Cumhuriyet tarihinin gensoruyla düşürülen ilk hükümeti olarak
tarihe geçti.
 
18 Nisan 1999 genel seçimleri sonucu yüzde 13,22 ile 86 milletvekilliği kazanan ANAP
TBMM’deki 4. büyük parti oldu. Anavatan Partisi, 28 Mayıs 1999’da Bülent Ecevit’in
başkanlığında kurulan DSP-MHP-ANAP hükümetinin en küçük ortağı olarak 5. Ecevit
Hükümeti’nde yer aldı.
 
3 Kasım 2002’de yapılan genel seçimler ise ANAP için bir facia oldu; % 5,11’lik oy oranıyla
tarihinde ilk kez TBMM dışında kaldı. Seçimlerden hemen sonra 11 Ocak 2003’te yapılan 3.
Olağanüstü Kongre’de, aday olmayan Mesut Yılmaz’ın yerine Ali Talip Özdemir seçildi.
 
Özdemir’in aynı yıl içinde istifa etmesiyle genel başkanlığa Nesrin Nas seçildi. Şubat 2005’te
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nden istifa eden Isparta milletvekili
Erkan Mumcu, 2 Nisan 2005 tarihinde yapılan kongrede genel başkanlığa seçildi. 
 
Aynı yıl içinde logosunu ve ANAP olan kısaltmasını ANAVATAN olarak değiştirdi. ANAVATAN,
22. dönemde AKP ve CHP’den istifa etmiş milletvekillerinin katılımıyla TBMM’de grup
kurabilecek milletvekili sayısına ulaştı ve 3. parti konumuna geldi.
 
2007 Genel Seçimleri öncesinde Doğru Yol Partisi ile birleşme kararı aldı, fakat daha sonra bazı
nedenlerden dolayı birleşme gerçekleşemedi, aday listelerini geç verdiği gerekçesiyle de genel
seçimlere de katılamadı.
 
25 Ekim 2008’de yapılan 6. Olağanüstü Büyük Kongre’de, genel başkanlıktan çekilen Erkan
Mumcu’nun yerine Salih Uzun seçildi.31 Ocak 2009’da yapılan tüzük kongresinde alınan kararla
daha önce 1983’ten 2005 yılına kadar kullandığı logoyu yeniden kullanmaya başladı. 
 
2009 Yerel Seçimlerinde, eski genel başkanlardan Mesut Yılmaz’ın memleketi olan Rize dışında
bir varlık gösteremedi. Aldığı binde 7’lik oy oranı, siyasi tabanının tamamen eriyerek eski
gunlerine nazaran artık bir tabela partisi konumuna geldiğinin en açık göstergesi oldu.
 
Feshedilip Demokrat Parti ile birleştikten sonra, 16 Kasım 2009 tarihinde Büyük Anavatan
Partisi adıyla Emanullah Gündüz tarafından kurulmuştur. Parti Anavatan Partisi’nin kurucusu
Turgut Özal’ın görüşlerini savunuyordu. Ardından Büyük Anavatan Partisi ismini Birlik ve Huzur
Partisi olarak değiştirmiştir. 7 Eylül 2011 tarihinde aynı adla tekrar kurulan partinin Genel
Başkanlığına İbrahim Çelebi getirilmiştir.



Birahane Darbesi
Hitler'in yükselişine ve tarih sahnesine çıkmasının ilk ayağı olan Birahane
Darbesi nedir?

Özellikle güney Alman şehirlerinde o dönemlerde birahaneler binlerce insanın toplanıp sosyal ve politik
meselelerin konuşulduğu bir paylaşım noktası, ileri gelenlerin halka hitap ettiği alanlardı.
Bürgerbräukelle de o dönemde Münih’in en büyük birahanesiydi. 
 
Hitler 1920’lerin başında bu gibi birahanelerde yaptığı konuşmalarla büyük ilgi toplamıştı ve NSDAP’ın
çekirdek kadrosu daha o zamanlar onun karizmasına ve fikirlerine kapılmıştı. Hermann Göring, Rudolf
Hess ve Ernst Röhm bu zamanlarda Hitler ile yakın ilişkiler kurmuşlardır.
 
Yine bu dönemde Hitler sonraları görüş ayrılığına düşeceği General Erich Ludendorff ile de tanışmış ve
Alman sosyetesine dahil olmuştur. Hitler bu zamanlarda özellikle Bavyera’da çok meşhurdur ve
fikirlerini benimseyenler bulunmaktadır.
 
Nazi Partisi üye sayısını arttırmasına rağmen Bavyera dışında fazla tanınmıyordu. Hitler'in o zamanlar
aklında, burada bulunan silahlı tüm Weimar Cumhuriyeti karşıtlarını kendi önderliği altında
toplayarak, ordunun da desteğiyle Bavyera hükümetini ele geçirip Berlin'e karşı yürüyüşe geçmek ve
Weimar Cumhuriyeti'ni yıkmak vardı.
 
Bavyera'ya üçlü bir diktatör yönetimi hakimdi: Devlet Komiseri Gustav von Kahr, Reichswehr komutanı
General Otto von Lossow, Devlet Polisi başkanı Albay Hans von Seisser. 8 Kasım 1923 akşamı Münih
ticaret örgütlerinin, Bürgerbräukeller isimli bir birahanede düzenlediği gecede konuşma yapmakta olan
von Kahr ve orada bulunan yönetim ekibi, Adolf Hitler ve ona bağlı 600 silahlı adamının müdahelesiyle
rehin duruma düştüler. Hitler bu üçlünün kendisiyle işbirliği yapmasını talep etti. Ancak üçü de bu
konuda isteksizdiler. Bu aşamada Hitler'e Almanların I. Dünya Savaşı'ndaki efsanevi komutanı Erich
Ludendorff yardımcı oldu ve görünüşte Hitler'e katıldılar. Birahane çıkışında oluşan kargaşada bu üçlü
görev yerlerine kaçmayı başarmış ve Hitler, Ludendorf'la başbaşa kalmıştır. Ertesi gün 9 Kasım sabahı
Hitler ve Ludendorff bir hücum taburunun önünde Münih'in merkezine doğru yürüyüşe geçtiler. 
 
Şehrin merkezine giden yolları kapatan polis taburlarıyla çıkan çatışma Hitler için başarısızlıkla
sonuçlanmış ve hücum taburu dağılmıştır.Olayda 16 Nazi ve 3 polis ölmüştür. Ludendorff olay yerinde
tutuklanmış, Adolf Hitler ise oradan kaçmış ve iki gün sonra o da yakalanmıştır.



Friedrich Nietzsche
Ünlü Alman filozof, düşünceleri ile birçok insanın hayatına yön
veren Nietzsche kimdir?

Prusya Krallığı'nın Saksonya eyaletinde bulunan Leipzig  yakınlarındaki 
Röcken'in küçük bir kasabasında büyümüştür. 15 Ekim 1844' de burada
doğmuştur. Adını, Nietzsche'nin doğum gününde kırk dokuz yaşına giren
Prusya Kralı IV. Frederick William'dan aldı (Nietzsche daha sonra ikinci
adı olan "Wilhelm"i atmıştır.).
 
Friedrich Wilhelm Nietzsche Alman filolog, filozof, kültür
eleştirmeni, şair ve bestecidir. Din, ahlak, modern kültür, felsefe ve
bilim üzerine metafor, ironi ve aforizma dolu bir üslupla eleştirel yazılar
yazmıştır. Nietzsche'nin kilit fikirlerini Apollon-Dionysos ikiliği, 
perspektivizm, Güç İstenci, "Tanrının ölümü", Üstinsan  ve bengi
dönüş oluşturur.
 
Felsefesinin merkezini oluşturan şey, kişinin coşkun enerjisini sömüren
her türlü öğretinin, toplumsal olarak ne kadar geçerli olursa olsun
sorgulanarak "hayatın evetlenmesi"dir.

Hakikatin değeri ve nesnelliği üzerine yürüttüğü kökten sorgulaması, geniş çaplı yorumların
odağını oluşturur ve etkisi özellikle kıta felsefesi geleneğinde varoluşçuluk, 
postmodernizm ve postyapısalcılık da dahil olmak üzere devam etmektedir.
 
Nietzsche, kariyerine felsefeye dönmeden önce klasik filolog (Yunan ve Roma metin eleştirmeni)
olarak başladı. 1869 yılında yirmi dört yaşındayken Basel Üniversitesi'nde klasik filoloji kürsüsüne,
bu yeri alan en genç kişi olarak atandı.9- 1879 yazında, hayatının büyük bölümünde kendisine dert
olacak olan sağlık sorunları yüzünden istifa etti.1889'da kırk dört yaşında zihinsel yetilerinin
tamamının kaybıyla sonuçlanan bir çöküş yaşadı.
 
Çöküşü sonraları, üçüncü devre sifilis hastalığının yol açtığı, nadir görülen bir
genel pareziye yoruldu; fakat bu teşhiste soru işaretleri vardı. Nietzsche, kalan yıllarını 1897'de
ölümüne kadar annesinin, 1900'de kendi ölümüne kadar kız kardeşi Elisabeth Förster-
Nietzsche'nin bakımında geçirdi. 25 Ağustos 1900' de yaşamını yitirdi.
 
Bakıcısı olarak kız kardeşi, Nietzsche'nin el yazmalarının idareciliğini ve editörlüğünü üstlendi.
Förster-Nietzsche, tanınmış bir Alman milliyetçisi ve antisemitist olan Bernhard Förster ile evliydi
ve Nietzsche'nin yayımlanmamış yazılarını, kocasının ideolojisine uyarlamak üzere Nietzsche'nin
belirttiği, antisemitizm ile milliyetçiliğe sert ve bariz biçimde karşı çıktığı görüşlerine genellikle
ters düşecek biçimde yeniden düzenledi.
 
Förster-Nietzsche'nin yaptığı değişiklikler sebebiyle Nietzsche'nin adı, sonraları yirminci yüzyıl
bilim insanları Nietzsche'nin fikirlerinin yanlış yorumlanmasına karşı harekete geçmiş olsalar
da, Alman militarizmi ve Nazizm ile birlikte anılır olmuştur.



Yahya Kemal Beyatlı
Dün İstanbul'a tepeden bakan İstanbul Şairi Yahya Kemal Beyatlı kimdir?

Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884'te
Makedonya'nın Üsküp şehrinde bulunan Rakofça
Çiftliği'nde dünyaya geldi. Asıl adı Ahmed
Agah'tır. Babası, dönemin Üsküp Belediye
Başkanı, eski icra memuru Nişli Naci Bey, annesi
Nakiye Hanım'dır. 
 
1889 yılında henüz beş yaşındayken ilk öğrenimi
için bir mahalle okulu olan Yeni Mektep'e,
sonrasında özel bir okul olan Mekteb-i Edep'e
gönderildi. Sonra Üsküp İdadisi'ne başladı.
Burada okurken bir yandan da İshak Bey
Camisinin medresesine devam etti, Arapça ve
Farsça öğrendi.
 
Lise yıllarında şiir yazmaya başlayan Beyatlı,
Tevfik Fikret önderliğindeki Servet-i Fünun
akımını ortaya çıkaran diğer şairlerin de
etkisinde kalarak, aruz vezniyle dörtlükler
yazmaya başladı. 

1897 senesinde ailesiyle birlikte Selanik‘e yerleşen Beyatlı, annesinin vereme yakalanarak hayatını
kaybetmesi üzerine, ikinci defa evlenen babasına tepki göstererek Üsküp'e döndü. Sonrasında burada
fazla kalamayarak yeniden Selanik'e gitti. Bu dönemde yazdığı şiirlerde “Esrar” mahlasını kullandı.
Beyatlı, sürekli olarak İstanbul‘un edebi ve düşünsel hayatına girebilmeyi hayal ediyordu. 1902 senesinde,
lise eğitimine devam edebilmek için İstanbul'a taşındı. Burada bulunan Vefa Lisesi‘ne başlayan Beyatlı,
İrtika ve Malumat adlı dergilerde, “Agah Kemal” takma adıyla şiirler yazdı. Sonrasında monarşi karşıtı
görüşleri savunmaya başladı. 
 
Dönemin gözde siyasi, düşünsel ve edebi topluluğu olan Jön Türkler‘e özenen Beyatlı, sarayın baskısından
kurtulmak ve Fransa‘da konuşlanan bu cephenin içinde yer alabilmek için Paris‘e gitti. Burada Meaux
Koleji'nde Fransızca eğitimine başladı.
 
Bir sene süren bu eğitimden sonra 1904 senesinde yüksek öğrenimini yapmak için, Siyasal Bilgiler
Fakültesi'ne girdi. Üniversite yıllarında ünlü tarihçilerden Albert Sorrel‘in derslerinden oldukça etkilenen
Yahya Kemal Beyatlı kendine özgü, zengin bir tarihsel bakış açısı yakaladı.
 
Fransa'da kaldığı süre içerisinde, Jean Moreas, Baudelaire, Verlaine gibi ünlü Fransız şairlerin eserlerini
inceleyerek, şiirde şekil ve ölçü çeşitliliğinin en güzel örnekleriyle karşılaştığını düşündü. Fransız
edebiyatından ve şairlerinden ilham alan Beyatlı, pek çok edebi kimlikle bir araya gelme fırsatı buldu.
Gidiş amacı siyasi olmasına rağmen, sanatsal faaliyetlere yöneldi. Şiirlerini biçimsel bütünle, divan şiiri
geleneğinin kalıplaşmış kurallarından ayırdı.
 
Servet-i Fünuncularla yolunu ayıran Beyatlı, Fransız tarzı şiir unsurlarını, Türk şiir anlayışına adapte
etmeye çalıştı. Osmanlı geleneğinde şekillenmiş aruz kalıplarını, neoklasik stilde yeniden forma soktu.



Arapça ve Farsça kelimelerden vazgeçmedi fakat
musiki bir havası olan, akıcı eserler ortaya koydu.
İmparatorluğun yüzyıllara hükmetmiş
kültüründen taviz vermeksizin, köklerine bağlı,
gözü Batı'da, klasik, fakat klişe olmayan şiirler
yazdı.
 
1912 senesinde, İstanbul'a dönen Yahya Kemal
Beyatlı, eğitim camiasında hizmet vermeye
başladı. 1913 yılında Darüşşafaka‘da edebiyat ve
tarih derslerine girdi. Sonrasında Medresetü'l-
Vaizin'de uygarlık tarihi eğitimi verdi. 
 
1915 senesinde İstanbul Darülfünun'una
Uygarlık Tarihi, Batı Edebiyatı, Türk Edebiyatı
dersleri için öğretim görevlisi olarak atandı. Bu
vazifesini 1923 senesine kadar sürdüren Beyatlı
Türk dili, gelişimi ve Türk tarihi gibi konularda
çeşitli dergilerde makaleler yayımladı.
 
Peyam gazetesinde, “Süleyman Nadi” takma
adıyla, Çamlar Altında Muhasebe başlığı altında
yazılar yazdı. Beyatlı, Servet-i Fünuncuların şiir
anlayışının, Türkçe'nin altyapısını, Arapça ve
Farsça düzleminde işlediğini, sözcüklerin
yapısının ve dizilişinin deforme edildiğini
savundu.
 
Beyatlı'nın eserlerinde ortaya koymaya çalıştığı
form, benzerliklerin yinelenmesine son verecek,
Batı modernitesiyle uyum gösterecek,
Türkçe'nin, halkın konuşma tarzından çok, elit
konuşma tarzını mısralarda işleyecek yeni bir şiir
anlayışını kapsıyordu.
 
1918 senesindeki Mondros Mütarekesi‘nin
ardından, Ati, Tevhid-i Efkar gibi dergiler için
yazılar kaleme alan Beyatlı, aynı görüşleri
paylaştığı şair ve yazar arkadaşlarıyla birlikte,
“Dergah” adlı bir dergi kurdu.

Hep perde arkasında kalan, şiirlerini herhangi bir
mecrada yayımlamayan ve dolayısıyla yerel
edebiyat çevrelerinde adı çok da telaffuz
edilmeyen Yahya Kemal, şiirlerini ilk defa 1918
senesinde, “Yeni Mecmua” isimli dergide,
“Bulunmuş Sayfalar” başlığı altında yayımlamaya
başladı.
 
Genellikle gazel ve musiki türünü andıran bu
şiirler, edebi çevrelerde geniş yankı buldu.
Sonrasında Edebi Mecmua, Şair, İnci, Dergah,
Şair Nedim, Büyük Mecmua ve Yarın isimli
dergilerde çeşitli eserler kaleme aldı. 
 
Söz söyleme sanatındaki ustalığı ve ince
üslubuyla, siyasi çevrelerin dikkatini çeken
Beyatlı 1922 senesinde başlayan Lozan
Antlaşması görüşmelerine gönderilen kurulda
danışman olarak yer aldı.1923 senesinde
Ankara‘ya taşındı. Burada “Hakimiyet-i Milliye”
gazetesinde başyazarlık yapmaya başladı. Aynı
sene, cumhuriyet rejiminin ve yeni Türkiye
devletinin kurulmasının ardından oluşturulan
mecliste, 1926 senesine kadar Urfa milletvekili
olarak görev yaptı. 
 
Bürokratik görevlerinin ardından, yeniden
siyaset hayatına dönen Beyatlı, 1934 senesinde
Yozgat, 1935 senesinde Tekirdağ ve 1943-1946
seneleri arasında İstanbul milletvekili olarak
mecliste bulundu. Bu dönemde uzun bir süre
Halkevleri Sanat Danışmanlığı görevini yürüttü.
 
1948 senesinde büyükelçi sıfatıyla Pakistan'a
gitti. Bir sene sonra yaş haddinden dolayı
emekliye ayrılarak İstanbul'a geri döndü. Burada
Park Otel'de ikamet etmeye ve Milli Reasürans
Şirketi'nde yönetim kurulu üyeliği yapmaya
başladı. 
 
Sonrasında bir çeşit bağırsak hastalığına
yakalanan Beyatlı, 1957 senesinde tedavi için
Paris'e gitti. Hastalığının ilerlemesi üzerine 1
Kasım 1958'de, kaldırıldığı İstanbul Cerrahpaşa
Hastanesi‘nde hayatını kaybetti.



Hindistan
 Dünyanın en renkli ve bir o kadar mistik ülkesi Hindistan nedir?

 Hindistan ya da resmî adıyla Hindistan Cumhuriyeti, Güney Asya'da bulunan bir ülkedir. Dünyanın
en büyük yedinci coğrafi alanı ve en büyük ikinci nüfusuna sahip olan ülkedir. Ulusal marşları "Jana
Gana Mana" dır.  
 
Hindistan Endonezya’dan sonra sayıca en kalabalık Müslüman nüfusa sahiptir. Hindistan nominal
fiyatlarla dünyanın en büyük on ikinci ekonomisine ve Satın Alma Gücü Paritesi'ne göre dünyanın en
büyük dördüncü ekonomisine sahiptir.  Dünyanın en büyük demokrasisidir.  
 
Güneyinde Hint Okyanusu, batısında Umman Denizi ve doğusunda Bengal Körfezi'nin bulunmasıyla
birlikte Hindistan'ın deniz kıyısı 7.517 kilometre uzunluktadır. Batısında Pakistan kuzeydoğusunda
Çin, Nepal ve Bhutan ve doğusunda Bangladeş ve Myanmar ülkeleri ile sınır paylaşmaktadır.   Ayrıca
Sri Lanka, Maldivler ve Endonezya'ya çok yakındır.   İndus Vadisi Uygarlığı, tarihi ticaret yolları ve
büyük imparatorlukların yer aldığı bölge olan Hint Yarımadası, uzun tarihin çoğu boyunca ticari ve
kültürel zenginliği için biliniyordu.
 
 Hindistan, dünyanın en önemli dinlerinden olan Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizmin doğum
yeridir. Ayrıca, Zerdüştlük, Yahudilik, Hristiyanlık dinleri M.S. birinci yüzyıldan itibaren ülkeye
gelerek bölgenin çeşitli kültürünü şekillendirdi. 
 
Hindistan, 28 tane eyalet ve birlik bölgesinden oluşan ve parlamenter demokrasi olan bir
cumhuriyettir. Borsa sayılarına göre dünyanın en büyük on ikinci ekonomisine ve dünyanın en büyük
dördüncü satın alma gücü paritesine sahiptir.  



1991'den beri uygulanan ekonomik inkılapları nedeniyle dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden
birisidir. Buna rağmen yoksulluk ve kötü beslenme oranları hâlâ çok yüksek, okuryazarlık ise çok
düşüktür.  
 
 Çin ile birlikte dünya gezegeninde nüfusu 1 milyar sınırının üstündeki iki ülkeden birisi olarak önemli
bir yere sahip olan Hindistan, daha yüksek olan nüfus artış hızı sebebiyle yakın bir gelecekte
dünyanın en kalabalık ülkesi olacaktır. 
 
Hindistan ismi eski Farsçada Indus adından türetilmiştir. Bu isim eskiden İndus Nehri ve çevresi için
kullanılan bir isimdi. Eski Yunanlar ise Hindistanlıları Indoi olarak isimlendirmişlerdir. 
 
Hindistan adı Hindistan anayasasında ve Hindistan'daki birçok yerel dilde Bharat olarak geçer.
Bharat adı Hinduların efsanevî kutsal kralları olan Kral Bharata isminden türetilmiştir.   Farsçada bir
kelime olan Hindistan adı ilk zamanlarda Kuzey Hindistan için kullanılmış olsa da zamanla bütün
Hindistan için kullanılan bir terim olmuştur.   Hindistan, yirmi sekiz tane eyalet ve yedi tane birlik
bölgesinden oluşan bir Federal Cumhuriyettir.   Her eyalet, Puduçeri ve Delhi kendi seçilen
hükümetlerine sahiptir. Diğer beş birlik bölgesinin kendi atanmış memurları vardır ve böylece
doğrudan Cumhurbaşkanı'nın idaresi altındadır.  
 
1956'da uygulanan "States Reorganisation Act"'ine göre eyaletler, dillere göre oluşmakta ve
günümüzde de bu uygulama devam etmektedir. Eyaletler ve birlik bölgeleri 610 tane ilçeye de
bölünür.  Din Hindistan’da bir hayat tarzıdır. Bütün Hint geleneklerinin ayrılmaz bir parçasıdır. 
 
 Birçok Hint için din, günlük işlerden eğitim ve politikaya kadar hayatın her safhasına nüfuz etmiştir.
Laik Hindistan, Hindu, İslam, Hristiyanlık, Jainizm, Sihizm ve diğer sayısız dini geleneğe ev sahipliği
yapar.   Hinduların yanında Müslümanlar önde gelen dini gruptur ve Hint toplumunun ayrılmaz bir
parçasıdır. Hindistan Endonezya’dan sonra sayıca en kalabalık Müslüman nüfusa sahiptir.
Hindistan’da tüm dinlerce kabul edilen ortak uygulamalar vardır ve her yıl çeşitli müzik ve dans
festivalleri tüm topluluklarca kutlanır.  



 Her birinin kendi hac yerleri, kahramanları, efsaneleri ve hatta mutfak alışkanlıkları vardır ki bu
toplumun temel özelliği olan özgün farklılık içinde karışır gider.  Hindistan 1,2 milyar nüfusu ile
dünyadaki en büyük ikinci ülkedir.  Son 50 yılda tıbbi gelişmeler, tarımsal verimlilik ve Yeşil Devrim
nedeniyle Hindistan'da büyük bir nüfus artışı olmuştur. Hindistan'da kentsel nüfus 1991-2001
arasında %31,2 artarak çok büyük bir artış göstermiştir.  
 
2001 yılında yapılan sayıma göre Hindistan nüfusunun %70'i kırsal kesimde, 285 milyon Hindistanlı
ise kentlerde yaşıyor. Bombay, Delhi ve Kalküta Hindistan'ını en büyük üç şehridir. Hindistan'da
okuryazarlık oran kadınlarda %53,7, erkeklerde %75,3 toplam nüfusta ise 64,8'dir. 
 
Hindistan din zenginliği ile birlikte bir kültür zenginliğine de sahiptir. Değişik dallarda kendi biçemine
sahiptir.  Hindistan Kültürü ve yaşamı Hindistan dışında özellikle Hint Filmleri ile tanınmıştır.
Hindistanın değişik bölgelerinde farklı film prodüksiyonları vardır.  Bunlardan en önemlisi
Mumbai'deki Bollywood film endüstrisidir. Bollywood adı Hollywood ve Bombay isimlerinden
oluşturulmuştur.  Genelde bol baharatlı yemekler yapılır. Et olarak yalnızca tavuk ve deniz ürünleri
kullanılır, bakliyat, meyve ve baharat ağırlıklı bir mutfaktır. 
 
Tatlıdan tavuğa kadar bütün yemekler baharatlıdır. Tatlılar tarçın ağırlıklı, tuzlular köri (zerdeçal)
ağırlıklıdır ancak bunların yanı sıra Hint mutfağında yüzlerce çeşit baharat vardır. Hinduizm inancı
nedeniyle inek eti asla kullanılmaz. 
 
 Dindarlık seviyelerine göre bazı Hindular her türlü hayvansal gıdadan uzak durur. Özellikle güneyde
hindistan cevizi ve muz ile bunlardan üretilen ürünler yaygın kullanılır.  
 
Mercimek ve pirinç de tüm ülkede çok yaygın kullanılır. Tavuk kullanımı kuzeyde daha çoktur. Ülkede
uluslararası fast food zincirleri dahi vejetaryen/vegan menüler sunmaktadır.



UNESCO
Dünyadaki faydalı organizasyonlardan

biri olan UNESCO nedir?

 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Birleşmiş Milletler’in özel
bir kurumu olarak, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu adıyla, İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra 16 Kasım 1945’te Londra’da 44 ülkenin katılımı ile kurulmuştur.  Türkiye, UNESCO’nun kuruluş
sözleşmesini onaylayan ilk 10 devletten biridir ve ülkemiz bu sözleşmeyi 20 Mayıs 1946 tarihinde
imzalamıştır. 
 
 Merkezi Paris’te bulunan UNESCO’ya 2012 yılı itibariyle 195 devlet üyedir ve 8 devlet ise UNESCO’ya üye
olmamakla birlikte ortak çalışmalar yürütmektedirler.  UNESCO, yürüttüğü çalışmaları için gerekli olan
finansal kaynaklarını üye devletlerin iki yılda bir ödedikleri aidattan sağlamaktadır.   Bu bütçe dışında,
Birleşmiş Milletler Özel Fonu başta olmak üzere birçok uluslararası örgüt ve kurumun sağladığı bağış ve
ödenekler UNESCO’nun anapara kaynaklarıdır. 
 
 UNESCO’nun kuruluş amacı, Birleşmiş Milletler’in Anayasası’nda belirtildiği gibi, ırk, cins, dil ve din
ayrımı yapmaksızın herkes için insan hakları ve temel hürriyetlere evrensel saygıyı sağlamak,   bunun için
eğitim, bilim ve kültür yoluyla devletler arasındaki işbirliğini geliştirmek, bu yoldan barışın ve güvenliğin
korunmasına katkıda bulunmaktır.  UNESCO’nun çalışmalarını yürütmesini sağlayan üç farklı organı
vardır: 



1. Genel Konferans: Üye devletlerin temsilcilerinden oluşan Genel Konferans iki yılda bir
toplanmaktadır. Genel Konferans, kurumun en üst organıdır. Yürütme Konseyi üyeleri ile Genel
Direktörü seçer, UNESCO’nun çalışma programlarını kabul eder ve bütçesini belirler.  Genel
Konferans 1946 – 1953 yılları arasında her yıl toplanmışken, 1954’ten bu yana iki yılda bir
toplanmaktadır.  
 
2. Yürütme Konseyi: Yürütme Konseyi, Genel Konferans’a katılan ülke temsilcileri arasından dört
yıl için seçilen 58 üyeden oluşur.   UNESCO Yürütme Konseyi’ne şimdiye kadar ülkemizden birçok
sanat, bilim ve siyaset insanı seçilmiştir. 1946 – 1949 yılları arasında ülkemiz adına Reşat Nuri
Güntekin, 1949 – 1951’de Ahmet Kutsi Tecer, 1958 – 1966 yılları arasında Prof. Dr. Bedrettin
Tuncel seçilmişlerdir.   Prof. Tuncel ayrıca 1964 yılı sonunda UNESCO Yürütme Konseyi Başkan
Vekili olmuş, 1966 yılı sonunda ise UNESCO’nun 20. yıldönümünde, iki yıl için UNESCO Genel
Konferansı Başkanı seçilmiştir. 
 
 3. Sekreterlik: UNESCO Sekreterliği, Genel Konferans’a katılan temsilciler tarafından altı yıl için
seçilen Genel Direktör’ün yönetimi altında çalışır. UNESCO Sekreterliği, eğitim, bilim, kültür ve
iletişim bölümlerine ayrılmıştır.   Sekreterliğin başlıca görevi, iki yıllık UNESCO programlarının
uygulanması için gerekli bütün teknik çalışmaları yapmak, tedbirleri almaktır. 
 
 Yukarıda sayılan organlar dışında, UNESCO onlarca farklı alana dağılan çalışmalarını, bünyesinde
bulunan komisyon, komite ve uzmanlar ve üye devletlerin kurumları aracılığı ile yürütmektedir.  
 Örneğin, UNESCO’nun eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki amaçları, kendisine üye olan her
devlette kurulan Milli Komisyonlar aracılığı ile gerçekleştirilir.  
 
Milli Komisyonlar ayrıca yerelde yürütülen çalışmaları bilimsel ve teknik açılardan desteklemekte,
ülke çapında veya belirli bölgelere yönelik bilinçlendirme, tanıtım ve eğitim programları da
yürütmektedirler. 



UNESCO, insan hakları, özgür basın, herkes için eğitim imkanlarının eşit ve etik şekilde
sağlanması, küresel ısınma, depremle mücadele, su ve orman havzalarının korunması, kültürel
endüstriler ve kalkınma, kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması,  dijital medya ve telif
hakları vb. farklı alanlara dağılan çalışmalar yürütmektedir. UNESCO, tüm çalışmalarında
kırsal-kentsel, kadın-erkek, çağdaş-geleneksel gibi kavramsal ayırımlardan ziyade,   insanların
ve toplumların ihtiyaçları doğrultusunda ve engelli veya kısıtlılara da öncelik veren kültürel,
bilimsel ve eğitsel faaliyetlere öncelik vermektedir. 
 
Eğitim, bilim ve kültürel zenginliklerin sağladığı refah ve kaynaklardan toplumun her
seviyesinin mümkün olduğu kadar eşit şekilde faydalanması ve sahip olunan kültürel
değerlerden toplumun her kesiminin mümkün olduğu kadar eşit şekilde sahiplenerek   keyif
almasını amaçlayan UNESCO, toplumsal kesimlere erişmek için ulusal yönetimlerden,
kurumlardan ve uzmanlardan destek almaktadır.  
 
 Yürüttüğü her bir çalışmayı uluslararası hoşgörü ve paylaşımın artırılması için bir fırsat
olarak gören UNESCO, çalışmalarını mümkün olduğu kadar farklı milletin katılımı ve işbirliği
ile yürütmeye çalışmaktadır.   Bu sayede, her bir toplumun bilim ve kültür alanındaki
zenginliklerini diğer dünya toplumları ile paylaşmalarını, onlara tanıtmalarını ve oluşacak bilgi
akışı ile dünya genelinde hoşgörü ve refah ortamının sağlanması amaçlanmaktadır. 
 
UNESCO, toplumların geleneksel zanaatlarının kaybolmaması için eğitim kampanyaları
düzenlenmesi, okuma yazma kursları açılması, deprem ve tsunami için erken uyarı sistemi
geliştirilmesi vb. farklı çalışmaları yürütürken, diğer yandan devletlerin telif haklarından,
  tarih varlıklarının yasadışı yollardan kaçırılmasının engellenmesinden, yok olan dillerin
korunmasına kadar birçok farklı konuda uluslararası anlaşma düzenlemektedir. Bu
anlaşmaları tüm ülkelerin imzalaması ve kendi ülkelerinde uygulaması için kamuoyu da
oluşturmaktadır. 
 
 Bizlerin UNESCO Dünya Miras Listesi olarak bildiği liste başta olmak üzere, birçok liste ve
program ise yine UNESCO’nun imzaya açtığı uluslararası anlaşmalara dayanarak
oluşturulmaktadır.  Bu programlara adını yazdırmak isteyen ülkeler, kendi ülkelerinde
yaptıkları proje ve çalışmalarda uluslararası standartları yakalamaya çalışmakta ve ellerinden
gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktadırlar.  



Gazete, haber, bilgi, bulmaca ve reklam içeren, genellikle düşük maliyetli kâğıt kullanılarak basılan ve
dağıtımı yapılan bir yayım olup, halka güncel olaylara ilişkin bilgi verme amacı gütmektedir.
 
 Genel olarak yayınlandığı gibi, özel bir konu üzerinde de yayınlanabilir ve günlük ya da haftalık olarak
yayınlanır. İlk haber toplama ve dağıtma gazetesi, MÖ 59 yılında 2.000 kopya olarak Roma
Senatosu'nca çıkarılıp imparatorluğun değişik köşelerine dağıtılan Acta Diurna'dır. 
 
 Fethedilen toprakları, siyasi gelişmeleri, toplumsal olayları ve gladyatör dövüşlerinin sonuçlarını
içeren Acta Duirna'yı; okuma bilen Roma vatandaşları yüksek sesle okuyarak okuma bilmeyenlere
duyururdu.  
 
 Çin'de Tang Hanedanı döneminde dağıtılmaya başlayan Kai Yuan Za Bao adlı saray genelgesi de
mandarinlerin başarıları konusunda haberlere yer verdiği için bu yönüyle bir gazete sayılabilir. 15.
yüzyılda matbaanın keşfi gazete ve dergilerin hızla gelişmesine yol açmıştır.  16. yüzyılda Avrupa'da
savaşlara tanıklık etmiş kimselerin birinci elden aktardığı birkaç sayfalık savaş haberleri
yayımlandıktan sonra, süreli yayımlanan ilk gazeteler ise 17. yüzyılın başlarında Almanya'nın bazı
kentlerinde ve Belçika'nın Anvers şehrinde basılmıştır.  
 
 Johann Carolus’un 1605 yılında yayınladığı aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historie adlı
gazetesi kâğıt üzerine basılan ilk gazete kabul edilmektedir.  
 
İlk İngilizce gazete, 1622 yılında İngiltere'de yayımlanan Nathaniel Butter; ilk Türkçe gazete ise
1828'de Kahire'de yayınlanmaya başlayan Vekdyi-i Misriye'dir.  
 
Sanayi devrimi ile gelişmiş matbaa makinelerinin icat edilmesi gazetelerin tiraj ve maliyetlerini olumlu
ölçüde etkileyerek gazete okuma alışkanlığının yaygınlaşmasına neden olmuştur.  
 
 

G a z e t e
 Basılı haber kaynağımız Gazete nedir?



Londra'da yayımlanan The Times gazetesi; 1814 yılında
yeni matbaa aletlerini edinince, dakikada 1.100 baskı
yapabilecek kapasiteye ulaşmıştır.  Gazeteler yayım saati,
yayım süresi, konuları ve dağıtıldıkları bölgelere göre
gruplandırılabilirler. 
 
Yayımlandığı saate göre sabah gazetesi, akşam gazetesi,
yayımlanma sıklığına gore günlük gazete, haftalık gazete
gibi bölümlere ayrılabilir.  Hitap ettiği kitleye göre ve
dağıtımının yapıldığı alana göre yerel, ulusal ya da
uluslararası gazete, olarak. 
 
Genel olaylarla ilgili haber ve bilgi veren genel içerikli
gazetelerin yanı sıra yalnızca belirli konuları işleyen veya
kesimleri ilgilendiren gazeteler de vardır.  
 
Muhabirlerin ilettiği ve terminaller aracılığı ile doğrudan
gazetenin ana bilgisayarına giren haberler, burada sayısal
kodlar biçiminde depolanır. Gazetede yer alacak yazılar
insan eli değmeksizin, bilgisayardan fotodizgi (elektrodizgi)
makinelerine aktarılarak filme çekilebilir.  
 
Günümüzde bu filmden baskı kalıbı hazırlanması otomatik
makinelerde yapılabilmektedir. Elektronik tarama ile renkli
fotoğraf ve resimlerin renk ayrımını yapabilen laserin
ortaya çıkmasıyla maliyetler düşmüş ve gazeteler
sayfalarında daha fazla renk kullanma olanağına
kavuşmuştur. 
 
Baskı için hazırlanmış sayfaların tıpkı basımları, faksimile
kullanılarak uydu ya da yer hatları aracılığıyla ülkenin
çeşitli yerlerine gönderilebilmekte ve gazeteden aynı anda
birden çok yerde basılması saglanabilmektedir.  Bu büyük
teknolojik değişimler gazetenin hazırlanmasından
basılmasına kadar geçen birçok aşamada eskiden insanların
yaptığı çok sayıda işi ortadan kaldırmıştır.  Ofset
yöntemlerde ise basımı yapılacak malzemenin filmleri alınır.

 
Kimyasal bazı işlemlerden geçirilen bu filmlerden baskı
kalıpları hazırlanır.  Birçok gazete saatte on binlerce gazete
basabilen rotatif baskı makineleri ile basılır. Baskıda
kullanılan kalıpları hazırlamanın başlıca iki yöntemi vardır.  
 
Artık terk edilmeye başlanan eski yöntemde, kalıplar linotip
makinelerinde, harflerin kurşun alaşımından dökülerek
satırlar biçiminde dizilmesiyle hazırlanır. 



A h m e t  K a y a
Vatansız sanatçı Ahmet Kaya kimdir?

Ahmet Kaya, Türkiye'de 1980'ler ve 1990'larda çıkardığı albümler ve verdiği konserlerle
tanınmış, anne tarafından Türk, baba tarafından Kürt kökenli Türk halk müziği ve özgün
müzik sanatçısı ve besteci.
 
Ahmet Kaya 1957 yılında Adıyaman'dan Malatya'ya göç etmiş olan bir ailenin beşinci çocuğu
olarak doğdu. Babası Sümerbank mensucat fabrikasında çalışan bir işçiydi. İlkokulu
Malatya'da okudu. Müzikle altı yaşında babasının hediye ettiği bağlama ile tanıştı.
 
Okuldan geri kalan zamanlarında plak ve kaset satan bir dükkânda çalışmaya başladı.
Ailesinin geçim sıkıntısı çekmesi nedeniyle 1972'de İstanbul Kocamustafapaşa'ya göç ettiler
ve okulu bırakmak zorunda kaldı. İşportacılık ve çeşitli işyerlerinde çıraklık yaptı. Bu dönemde
küçük bir yerleşim yerinden büyük bir şehre taşınmanın ve alışmanın sıkıntılarını yaşadı. On
altı yaşında yasadışı afiş basmaktan hapse atıldı. Daha sonra birkaç arkadaşıyla birlikte Halk
Birimleri Derneği'nin çalışmalarına katıldı. Bu çalışmaları sırasında çeşitli etkinliklerde
bağlama çalmaya devam etti. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan bir etkinlikte Ruhi Su ile
tanışma fırsatı buldu ve Mahsus Mahal isimli Ruhi Su türküsünü söyledi.
 
1978 yılında Gelibolu'da askerlik yaptı, bu arada askeri orkestrada müzik çalışmalarına devam
etti. Askerlik dönüşü Emine Kaya ile evlendi ve 1982 yılında kızları Çiğdem doğdu.İşsizlik
sebebiyle ekonomik zorluklar çekti. Bu sırada eşi kendisinden ayrıldı. Bu ekonomik
sorunlarından kurtulmak umuduyla kendi deyimiyle "sistemin tersine hareket" ederek hapse
girmeye çalıştı. Nihayetinde uzun uğraşılar sonucu çıkardığı Ağlama Bebeğim albümünü 1984
yılında yayınladı. İstanbul Şan Tiyatrosu'nda küçük bir konser verdi.
 
 



Yayımlandığı yıl albüm toplatıldı, fakat daha sonra sansürü kaldırıldı. 1985'te ikinci albümü Acılara
Tutunmak için birinci albümde olduğu gibi Değişim Stüdyosu'yla anlaştı. Stüdyonun sahibi, o sıralarda
Metris Askeri Cezaevi'nde olan Selda Bağcan'ın kardeşi Sezer Bağcan'dı. 
 
Cezaevinde tanıştığı 12 Eylül Darbesi mağduru[4] Gülten Hayaloğlu ile Ahmet Kaya'nın tanışmasına
aracılık etti. Albüm yayımlandıktan sonra evlendiler. Gülten Hayaloğlu hapishanede idam cezasına
mahkûm olan Nevzat Çelik'in Şafak Türküsü şiirini Ahmet Kaya'ya iletti. Böylelikle geniş kitlelerce
tanınması sağlanan albüm, 1985 yılında yapılıp 1986'da piyasaya çıkan Şafak Türküsü oldu. Bu
albümde aranjör Oğuz Abadan'la çalıştı ve hemen hemen tüm besteleri kendisi yaptı. Aynı yıl An Gelir
albümünü yayınladı. 1987 yılında kızı Melis doğdu.
 
Gülten Hayaloğlu ile tanıştığı dönemde kardeşi Yusuf Hayaloğlu ve şiirleriyle tanıştı. Sözlerinin
çoğunluğunun Yusuf Hayaloğlu'na ait olduğu Yorgun Demokrat adlı albümü 1987 yılında yayımlandı.
 
1988 yılında sadece iki şarkının söz yazarlığını Hayaloğlu'nun yaptığı ve diğer sözlerin tanınmış
şairlerin şiirlerinden oluşan Başkaldırıyorum albümü çıktı. Ardından 1989 yılında sadece bağlama ve
vokal ile oluşturduğu konserlerinden bir derleme olan Resitaller-1 yayımlandı. Aynı yıl Osman
İşmen'in düzenlemesiyle, sözlerinin büyük çoğunluğunu Hayaloğlu'nun yazdığı İyimser Bir Gül
albümü çıktı. 1990 yılında Resitaller-1'in devamı niteliğinde olan Resitaller-2 albümü yayımlandı.
Aynı yılın Ekim ayında çeşitli şairlerin şiirlerinden oluşan Sevgi Duvarı isimli albümünü
çıkarttı.Şarkılarım Dağlara albümü basılan 2.800.000 bandrolle rekor kırdı. Bu albümde yer alan
Özgür Çağrı isimli şarkıda geçen Abin bir gün dağdan döner, sarılırsın yavrucağım gibi sözler
nedeniyle albümü toplatıldı, konser vermesi yasaklandı.1990 yılında Tatar Ramazan ve 1992 yılında
Tatar Ramazan Sürgünde filmlerinin müziklerini yaptı.
 
1994 yılında prodüksiyonunu Gülten Kaya ve Yusuf Hayaloğlu'nun yaptığı, Kanal D'de yayınlanan
Ahmet Abi'nin Vapuru programını yaptı. Bu program sadece 13 hafta sürdü. Bu programa Nihat
Akgün'ün katılması ve JET-PA'nın sponsorluğunu yapması büyük eleştiriler aldı.



İlk dönem albümlerinde genel olarak
bağlamaya ağırlık verdi. Ahmet Kaya'nın
tarzı pop, Türk halk müziği ve arabesk
kategorilerine tam olarak dahil edilemediği
için özgün müzik denilmeye başlandı.
Kendisi müzik tarzının devrimci veya
protest olarak tanımlanmasına karşı çıktı.
 
Sözlerini kendisinin yazdığı bestelerle
beraber, Attilâ İlhan, Can Yücel, Nevzat
Çelik, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Enver
Gökçe, Ahmed Arif gibi tanınmış şairlerin
şiirlerini de besteledi. Genellikle
şarkılarında toplumsal meseleleri işledi.
 
Toplam yirmi iki albümünde sadece bir
Kürtçe şarkısı (Karwan) vardır ve bir tane
de Kürtçe açılış bulunur.Boğaziçi
Üniversitesi'nde Ruhi Su ile tanışıp Mahsus
Mahal isimli türküyü çaldığı zaman, Ruhi Su
bağlamanın bu şekilde, at teper gibi
çalınmayacağını söyler.
 
10 Şubat 1999'da Magazin Gazetecileri
Derneği'nin Princess Otel kongre salonunda
düzenlenen ödül töreninde yılın en iyi
sanatçısı ödülünü aldı ve ödül
konuşmasında: "Ben bu ödül için İnsan
Hakları Derneği’ne, Cumartesi Anneleri’ne,
tüm basın emekçileri ve tüm Türkiye
halkına teşekkür ediyorum. Bir de bir
açıklamam var: Şu anda hazırladığım ve
önümüzdeki günlerde yayımlayacağım
albümde bir Kürtçe şarkı söyleyeceğim ve
bu şarkıya bir klip çekeceğim. Aramızda bu
klibi yayınlayacak yürekli televizyoncular
olduğunu biliyorum, yayınlamazlarsa
Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını
biliyorum." dedi. 
 
Bunun sözleri üzerine davetlilerin bir kısmı
tepki gösterip, küfretmeye ve kendisine
çeşitli eşyalar fırlatmaya başladılar. Kaya,
MGD görevlileri tarafından kongre
salonundan olağandışı koşullarda dışarıya
çıkartıldı.



16 Haziran 1999'da Türkiye'den ayrıldı. Yargılamaların sonucunda gıyabında toplam 3 yıl 9 ay ağır
hapis cezasına çarptırıldı.Ayrıca, Ahmet Kaya hakkında konserlerinde şarkılarının sözlerini Türkiye
Cumhuriyeti anayasasına aykırı olarak değiştirdiği gerekçesiyle birçok dava açıldı.
 
1999 yılında Münih'te PKK yanlıları tarafından düzenlenen konserde ‘‘Arabamı o şerefsizlerin
memleketinde bıraktım’’ dediğini iddia eden Hürriyet Gazetesi haberi için hakkında DGM
tarafından bir kez daha soruşturma başlatıldı.
 
Ahmet Kaya, yasal suçlamaların yanı sıra çeşitli kesimlerce lüks içinde yaşarken yoksulluk
edebiyatı yapmakla suçlandı. 16 Kasım 2000'de Hoşçakalın Gözüm isimli albümünün kayıtlarını
yaparken, Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu vefat etti.
 
17 Kasım 2000'de 30.000'in üzerinde kişinin katıldığı törenle Paris'in Père Lachaise Mezarlığı 71.
bölüme defnedildi.Her fırsatta “Öldüğümde değil yaşarken anlayın beni” diyen Ahmet Kaya
hakkında ölene kadar bir linç kampanyası yürütülmüştür. O öldükten sonra ise kendisine yüzlerce
ödül verilmiştir.4 Eylül 2007'de Türkiye'de kendi ismine açılan tek yer olan Ahmet Kaya Halk Evi,
Batman'da açıldı. 2009 yılında AK Parti hükümetince mezarının Paris'ten Türkiye'ye taşınması
konusunda fikirler ortaya atıldı.
 
Ahmet Kaya'nın kabri halen Paris'in Père Lachaise Mezarlığı'nda yer almaktadır. Ölümünün onuncu
yılına denk gelen 2010 yılında Ümit Kıvanç tarafından hazırlanan Uçurtmam Tellere Takıldı isimli
belgesel gösterime girdi.
 
Haziran 2012'de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından Ahmet Kaya Özel Ödülü verileceği
açıklandı. İlk ödülü Kaya'nın bağlamacısı Ümit Yılmaz'ın alacağı söylendi.28 Ekim 2013'te 2013
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nde müzik alanındaki ödül Ahmet Kaya'ya
verildi.



M e k s i k a
D e v r i m i

1800’lü yıllarda Meksika yönetimdeki istikrarsızlığın yanında, 1836’da Texas’ı, ardından 1846 ve
1848 yıllarında ABD ile yaptığı savaş sonunda topraklarının çoğunu kaybetmiştir. 1855 yılında Benito
Juarez’in Katolik Kilisesi’ne karşı yapılacak olan reform çalışmaları sivil bir savaşın başlamasına
neden olmuştur. 
 
Juarez’in Meksika dış borcunu ödemeyeceği söylemi üzerine savaş Fransa işgali ile sonuçlanmış ve
Fransa, Avusturya Prensi Maximillan’ı Meksika imparatoru ilan etmiştir. 1867 yılında tekrar Devlet
Başkanı olan Juarez imparatoru tahttan indirmiştir.
 
1910 yılına gelindiğinde ortaya çıkan olaylar Meksika’nın kaderini belirlemiştir. Devrim süreci
Meksika’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etki ederek günümüz Meksika’sını şekillendirmiştir. 
 
1876-1911 yılları arasında temelinde askeri bir oluşuma dayalı merkezi otoritenin güçlü olduğu
Porfirio Díaz diktatörlüğünde ekonomideki kazanımlar halka yeterince yansımamış ve sosyal
adaletsizlik baş göstermiştir. Ayrıca 1910 yılında devlet başkanlığı seçimlerinde ortaya atılan
usulsüzlük iddiaları, New York borsasında yaşanan kriz, köylülerin toprak kayıpları ve Meksika’nın dış
borcunun artması gibi sorunlarla başlayan devrim 1917’de yapılan yeni anayasaya kadar sürmüştür.
Díaz 1908 yılında emekliye ayrılacağını bildirmesi ile birlikte devrimciler Francisco Madero’yu
başkanlık adaylığında desteklemişlerdir. Madero talep olarak Díaz’dan otoritesini Meksika’nın
seçkinleri ile paylaşmasını istemiş ve bu istek Díaz tarafından olumsuz karşılanmıştır. Daha fazla
talepte bulunan Madero, sonrasında Díaz tarafından tutuklanmıştır. Bir süre San Luis Potosi
hapishanesinde kalan Madero buradan kaçmayı başarmıştır. 

20. yüzyılın en büyük devrimi olarak
geçen Meksika Devrimi nedir?



Madero’nun çağrısını ülkenin tüm kuzeyi ve merkezi dikkate alarak silahlanmıştır.
Kuzeydeki en önemli devrimci grubun entelektüel anlamda başkanı Abraham
González ve Pascual Orozco gibi seçkin askerlerin arasında Pancho Villa da direnişe
destek vermiştir. 
 
Güneyin pueblolarının ayaklanması Modero’dan daha önce olmuştur. Morelos
eyaletinin Anenecuilco köyünde, köy heyeti başkanlığına seçilen Emiliano Zapata
köylüleri silahlandırmış ve Morelos eyaletini ele geçirmiştir. Güneyde ve kuzeyde
elde edilen başarı sonucunda Cuidad Juarez Anlaşması ile Díaz yetkilerini
yardımcısına devrederek ülkeyi terketmiştir. 15 Haziran 1911 yılında Pancho Villa
ve Emiliano Zapata’nın orduları sayesinde Francisco Madero Meksika
Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Kendisi de büyük toprak sahibi olan Madero, köylülere
toprakların geri verilmesi konusunda Zapata ile ters düşmüş ve Zapata bu duruma
karşılık “Özgürlük, Adalet ve Hukuk” anlayışı ile Ayala Planını yayınlamıştır. Plan 15
maddeden oluşmaktadır. 
 
Planın 2. Maddesinde Madero’nun devrimin şefi olarak görülmediği, onun yerine 3.
Maddede geçtiği üzere esas şefin Pascual Orozco olduğu dile getirilmiştir.
Arazilerin, dağların ve suların birkaç tekelin elinde olduğunu ve bu konuda bir
düzenleme 7. Maddede öngörülmüştür. 1913 yılında iktidar değişimi yaşanmış ve
Madero’nun yerine Huerta geçmiştir. Huerta iktidarı yeterli destek bulamayınca
1914 yılında yetkisini geçici olarak Francisco Carbarajal’e devretmiştir. Devrimin
önderliği bu süreçten sonra Venustiano Carranza’ya geçmiştir. 
 
Zapata, Ayala Planını her ne kadar Carranza’ya da kabul ettirmek istemişse de bu
konuda başarılı olamamıştır. Zapata ordusu Pancho Villa ve Meksika Liberal Partisi,
Mexico City’e karşı yaptıkları mücadelenin sonunu getirememiştir.
 
Carranza’nın başını çektiği Anayasalcı Hareket Ordusu’na karşı yenilmiştir. Villa’nın
ordusu yavaş yavaş etkisini kaybederken, 1919 yılında Carranza, Zapata’nın pusuya
düşmesini sağlayarak öldürtmüştür.Meksika’da devrim, yeni bir anayasa ile
sonlanmıştır. 
 
1917 yılında, Carranza başkanlığında “toprak ve çalışma hakkı” esasına dayalı laik
ve milliyetçi bir anayasa hazırlamıştır. İki ay süren çalışmalar sonucunda hazırlanan
anayasada; köleliğin yasaklanması, bireylere ve devlet okullarında laik eğitim süreci,
ulusal sınırlar içerisindeki toprakların aşağısında ya da yukarısında su ve doğal
kaynakların ve toprağın ulusa ait olduğu, iyileştirilen çalışma koşulları ve sosyal
refah gibi konular ağırlık kazanmıştır. Anayasa 5 Şubat 1917’de Federasyon Resmi
Gazetesinde yayımlanmış daha sonra Carranza; milletvekilleri, senatörler ve devlet
başkanlığı için seçim çağrısında bulunmuştur. 11 Mart 1917’de seçim sonrası
sonuçları ile Meksika’nın ilk anayasal başkanı Venustiano Carranza seçilmiştir.
 
Devrim sonrası Meksika’nın durumuna siyasi açıdan bakıldığında, anayasal süreçte
31 eyalet ve bir federal bölgeden oluşan ve iki meclisli bir federal bir cumhuriyet
öngörülmüştür.



Emiliano Zapata Salazar



A v r u p a İ n s a n
H a k l a r ı  M a h k e m e s i

İnsan haklarının olmadığı yeryüzünde Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi nedir?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), uluslararası bir teşkilat olan Avrupa Konseyi'ne
bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir mahkemedir. Mahkeme, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleriyle güvence altına alınmış olan temel hakların çiğnenmesi
durumunda bireylerin, toplulukların, tüzel kişilerin ve diğer devletlerin, belirli usul ve kurallar
dahilinde başvurabileceği bir yargı merciidir. 
 
47 Avrupa Konseyi üyesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanımaktadır.
Mahkeme, Fransa'nın Strazburg şehrinde bulunmaktadır.
 
Avrupa Birliği'nin günümüzde Avrupa Konseyi'ne ait bayrağı kullanıyor olması çeşitli kafa
karışıklıklarına yol açıyorsa da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Birliği'nin değil
hemen hemen tüm Avrupa devletlerinin üyesi olduğu ayrı bir teşkilat olan Avrupa Konseyi'nin
organıdır. Ancak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin
içtihadı, Avrupa Birliği için de olmazsa olmaz asgarî standartları oluşturmaktadır.
 
Bir kişinin AİHM'ye başvurabilmesi için öncelikle kendi ülkesinde hakkını araması, yani iç
hukuk yollarını tüketmesi gerekmektedir.



Kişiler, iç hukukta haklarını aradıktan sonra ve bu konuda olumsuz nihaî karar alındıktan
sonraki 4 ay zarfında yazılı olarak Strazburg'da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne
başvurmalıdır. 
 
Eskiden başvuru süresi 6 aydı. Ancak internet üzerinden başvuruların alınmaya başlamasından
sonra, herkesin bu imkana sahip olduğu düşünüldüğü için, başvuru süresi kısaltıldı.
Mahkemenin yargı dili İngilizce veya Fransızca'dır. Ancak başvuru, konsey üyesi devletlerin
birinin diliyle de yapılabilir. Mahkeme, yapılan başvuruların ön koşullarının yerine getirilip
getirilmediğini inceler, bir eksiklik görmezse başvurunun esastan incelenmesine karar verir. 
 
Ön koşulları taşımayan başvuruların reddine karar verilir. Bu karar kesindir, karşı başvuru yolu
yoktur. Mahkeme, ön koşullar açısından kabul edilebilirlik kararı verdikten sonra esas hakkında
karar vermeden önce, taraflara "uzlaşma" önerebilir. 
 
Taraflar kendi aralarında uzlaşır ve bu uzlaşı da mahkemece teyîd edilir ise, başvuru
sonuçlanmış olur. Dostâne çözüm yoluyla da bir sonuca ulaşılamamışsa, mahkeme başvuruyu
yeniden inceler, tarafların yazılı görüşlerini alır. 
 
Gerekli görürse duruşma yapar, tanık dinler, soruşturma ve araştırma yapar. Mahkeme,
başvuru sahibinin sözleşmede tanınan bir hakkının devlet tarafından ihlâl edildiği kararına
varırsa, "hakkaniyete uygun bir surette, zarar gören tarafın tatminine hükmeder". 
 
Yâni Mahkeme, devletin tazminat ödemesine karar verir. Mahkemenin kararlarının uygulanıp
uygulanmadığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından denetlenir.
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin şu anki idârî düzeni 1 Kasım 1998 yılında yürürlüğe giren
"AİHM İç Tüzüğü"nde ayrıntılarıyla belirtilmiştir. Buna göre AİHM;Genel Kurul, Komite, Tek
yargıç Daire, 17 Yargıçlı Büyük Daire'den oluşur.



A n d y  W a r h o l

Pop Art diye bir kavramı sözlüğümüze katan Andy Warhol kimdir?
Rus asıllı Amerikalı ressam, tasarımcı, film yapımcısı, yönetmen, prodüktör ve yazar. Gerçek adı
Andrew Warhola‘dır. Pop Art akımının en önemli temsilcilerinden biri olan Warhol, popüler kültürün
en önemli ikonlarından biridir.
 
Seri üretimin, seri üretim nesnelerinin sıkça kullanılması temeline dayanan sanatında Warhol,
resimlerini afiş tekniği ile çoğaltmıştır. Baskılama tekniğiyle çoğaltma Warhol’un önderliğinde Pop
Art’ın en önemli tekniği olarak öne çıkmaktadır.
 
Bu tekniği kullanarak yaptığı Marilyn Monroe tablosu sanatçının en çok bilinen işlerindendir. Ayrıca
Campbell marka çorba kutusu ve tasarımlarında kullandığı Coca Cola şişeleri de Warhol klasikleri
arasındadır.
 
“Gelecekte herkes 15 dakikalığına ünlü olacak“, “Her şey poptur, pop her şeydir.” söylemleriyle de
tanınan Warhol’un 1966‘da çektiği “Chelsea Girl” adlı filmi, ticari salonlarda gösterilen ilk
underground film olarak tarihe geçmiştir.
 
Yaşam tarzının marjinalliği ile her zaman dikkat çeken sanatçı beyaz perde de birçok kez
canlandırılmıştır.The Doors, Basquiat, I Shot Andy Warhol, 54, Factory Girl, Andy Warhol: A
Documentary Film bu yapımlardan en önemlileridir.
 
The Rolling Stones, Bob Dylan ve John Lennon gibi önemli isimlere yaptığı albüm kapakları ve tasarım
çalışmaları da bulunan Warhol için David Bowie 1971’de “Andy Warhol” isimli bir şarkı kaydetmiştir.



Velvet Undreground‘ı keşfeden Warhol, grubun ilk albümünün prodüktörlüğünü de yapmıştır.
Albüm müzik eleştirmenlerince“O zamana kadar yapılmış en etkileyici albüm” olarak
nitelendirilmiştir. 6 Ağustos 1928‘de Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika‘da dünyaya geldi. 
 
Babası Andrej Warhola Rus, annesi Julia Warhola ise Slovak kökenliydi ve Rusya‘dan
Amerika‘ya göç etmişlerdi. İnşaat işçisi olan babası daha sonraları maden işçisi olarak
çalışmıştı. 
 
Warhol ilkokul üçüncü sınıfta St.Vitus denen ve ömrü boyunca etkilerinden kurtulamayacağı
bir hastalığa yakalandı. Sinir sistemini zedeleyen, zaman zaman istem dışı hareketler
yapmasına neden olan bu hastalık yüzünden Warhol zaman zaman yatağa bağlı yaşıyordu. Bu
süreç içinde hastalık hastası olan, hastanelerden ve doktorlardan korkmaya başlayan küçük
Warhol, okulda da kendini dışlanmış hissediyordu. 
 
Yatalak olduğu dönemlerde çizimler yapan, radyo dinleyen ve film yıldızlarının posterlerini
biriktiren Warhol için bu dönem kişiliğinin gelişmesinde oldukça önemli olacaktı. 1945 yılında
liseyi bitiren Warhol, 1949 yılında sanata olan tutkusu yüzünden Pittsburgh’daki Carnegie
Mellon Üniversitesi’nde sanat eğitimi aldı. Warhol, 1949’da New York’a taşınarak illüstratör
olarak çalışmaya başladı. Glamour Dergisi’nin sanat editörü Tina Frederiks‘le tanıştıktan
sonra dergi için çizimler yapmaya başlayan Warhol’un aldığı ilk iş, “Başarı, New York’ta Bir İş
Sahibi Olmaktır” başlıklı yazıya hazırladığı illüstrasyonlardı. Yazı yayınlandığında ismi
yanlışlıkla Andy Warhol olarak yazılan tasarımcı o günden sonra soyadının son harfini hiç
kullanmadı. Sade ancak karakteristiği olan mürekkep çizimleriyle kısa zamanda adını duyurdu. 
 
Warhol’un erken dönem çalışmaları daha sonra New York’taki Bodley Gallery’de
sergilenecekti.İlk solo sergisini 1952‘de New York Hugo Galerisi’nde açan Warhol, Truman
Capote‘un hikayelerini resimlendirmek için çizdiği illüstrasyonları sanatseverlerle
buluşturmuştu.



1953–1955 tarihleri arasında bir tiyatro topluluğu için sahne
tasarımları da yapan tasarımcı, saçını gümüş rengine boyattı. Aynı
dönemde ilk kitaplarını da yayımlayan Warhol’un eserleri 1956 yılında
New York Modern Sanat Müzesi’nde sergilendi.
 
Warhol, Miller Ayakkabıları için yaptığı reklamlarla “35 Yıllık Sanat
Yönetmenleri Kulübü Büyük Ödülü“nü kazandı. Aynı ödülün bir
sonraki yıl da sahibi olan Warhol, 1960 yılında ilk tablolarını yapmaya
başladı.
 
Dick Tracy, Superman, Temel Reis gibi çizgi roman kahramanlarını
resmeden Warhol, Coca Cola şişelerini de kullanıyordu. Büyük sanat
eleştirmenleri Warhol’un yeteneğinin farkına 1961‘de vardılar ve
1962‘de çizimlerini yaptığı dolar banknotları ve Campbell marka çorba
kutusu üzerine yaptığı tasarımlar, “Yeni Gerçekçilik” ismi verilen bir
pop-art sergisinde sergilendi. Bu sergiyle büyük başarı kazanan
Warhol artık New York’taki sanat çevresi tarafından isminden
övgüyle söz edilen bir tasarımcı olmuştu. Warhol, 1963 yılında
“Fabrika” adını verdiği stüdyosuna taşınarak “Red Jeckie” ve
“Flower” ismini verdiği resim serilerini çizmeye başladı.
 
1964 yılına kadar “Fabrika”da 2000 kadar resim yapan ve bir çok film
çeken Warhol, Marilyn Monroe,Troy Donahue ve Elizabeth Taylor gibi
ünlü isimleri resmettiği çalışmalarıyla da oldukça popüler olmuştu.
 
Amerikan popüler kültürünün öne çıkan imajlarını kullanmayı seven
Warhol, çalışmalarında günlük hayatta herkesin kullanageldiği
nesneleri temel alıyordu. Para, ayakkabı, yiyecek, ünlüler ve gazete
kupürlerini figür olarak işliyordu. Warhol çektiği kısa filmlerle
Bağımsız Film Ödülü‘nün de sahibi oldu. “Empire” ve “sleep” isimli iki
deneysel uzun metrajlı filmin de yönetmenliğini yapan Warhol’un
Empire isimli filmi sekiz saat sürüyordu.
 
Empire State Building’in karşısına konulmuş bir kameranın 8 saat
boyunca sabit bir noktada çalıştırılmasıyla kaydedilen görüntülerden
oluşan filmindeki temayı diğer çalışması “Sleep”te de kullandı. Sleep,
uyumakta olan birinin 6 saatlik uykusunu görüntülüyordu. 1965
yılında sürpriz bir kararla artık resim yapmayacağını açıklayan
Warhol, bu kararına da 1972 yılına kadar sadık kaldı. Bu süreç içinde
müzik grubu Velvet Undreground‘u keşfeden sanatçı, modellik yapan
Nico’yu Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison ve Maureen
Tucker‘dan oluşan Velvet Undreground’da vokal yapması için ikna etti
ve grubun ilk albümlerinin prodüktörlüğünü de yaptı.
 
Albüm müzik eleştirmenleri tarafından “O döneme kadar yapılmış en
etkileyici albüm” olarak göklere çıkartıldı ve Warhol, albümün
konsepti üzerine “Exploding Plastic Inevitable” (Kaçınılmaz plastik
patlaması) isimli multimedya bir gösteri hazırladı.



Açılışı 1966 yazında gerçekleşen gösteride ana sahnede grup müzikal performansını gösterirken, yan
sahnelerde müzikle uyumlu görsel unsurlar kullanılıyor, renkli ışıklar ve filmler sahneye ve grubun
üzerine yansıtılıyordu. 
 
Gösterinin seyirci üzerindeki etkisi şok edici oldu ve daha sonra Lou Reed’in biyografisini yazacak
olan Diana Clapton gösteri için“Cehennemin bekleme salonu” ifadesini kullandı. Velvet
Underground’la Andy Warhol’un yolları Lou Reed’in gruba yeni bir prodüktör bulmasıyla ayrıldı.
 
3 Haziran 1968‘de Warhol’a, radikal bir feminist olan Valerie Solanis tarafından suikast girişiminde
bulunuldu. Anında tutuklanan Solanas, Warhol için “Hayatım üzerinde bu kadar kontrol sahibi
olmasından rahatsızdım” açıklamasında bulundu.
 
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Warhol ise göğsünden aldığı üç yara nedeniyle önce öldü
sanılmıştı. Ancak kalp masajıyla hayata döndürülen sanatçı iki ay kadar yatağa bağlı yaşamak
zorunda kaldı. 70’li yıllarda biraz daha sakin bir hayat sürme kararı alan Warhol, zamanının çoğunu
Michael Jackson, Mick Jagger, Liza Minelli gibi ünlü isimlerin portrelerini yapmaya ayırdı. Bu
dönemde “Interview” isimli dergiyi de kuran sanatçı,“The Philosophy of Andy Warhol” isimli kitabını
da yayımladı.80’lerde maddi olarak çok güçlenen Warhol, Jean-Michel Basquiat‘ın da aralarında
olduğu genç sanatçılara destek vermeye başladı.
 
Andy Warhol 22 Şubat 1987’de, 58 yaşındayken New York’ta hayata gözlerini yumdu. Yoko ono’nun
konuşmacı olarak katıldığı bir cenaze töreni ile Pensilvanya’daki mezarlığına defnedilen Warhol, sıra
dışı tarzına rağmen her zaman dini bütün bir insan olarak tanımlamış, rahip olmak için eğitim gören
yeğenini her açıdan desteklemişti.
 
Amerika’nın tek sanatçıya adanmış en büyük müzesi, Pensilvanya’daki Andy Warhol Müzesi‘dir.
İçinde sanatçıya ait yaklaşık 12,000 çalışma bulunmaktadır. New York’ta Warhol Vakfı, Slovakya’da
da bir Warhol Aile Müzesi vardır.



A n d y  W a r h o l



R a k ı

 Rakı yapımında suma ve anason tohumu kullanılan alkollü bir içkidir.  Damıtma yoluyla elde edilen
sumanın sade veya tarımsal kökenli etil alkolle karıştırılmış olarak 5000 litre veya daha küçük
hacimli bakır imbiklerde anason tohumuyla ikinci kez damıtılmasıyla elde edilir.  
 
 Yalnızca Türkiye’de üretilir.  İçki alkolleri kullanıldıkları muhtelif içkilere göre karakteristik koku
(aroma) ve lezzet (tat) maddelerine sahiptirler. Bu bakımdan kendilerine has aromatik özelliklere
sahip olan meyvelerden üretilirler.  Böylece işlendikleri meyvelere göre vasıflara sahip olurlar. Bir
içki  alkolü olan “suma” da yalnız üzüm ve incir  mayşesinin damıtılmasıyla elde edilir. Ancak, incir
suması gerek kalite,  gerekse kantite bakımından ehemmiyetsizdir. 
 
Suma üretiminde kullanılacak kuru üzümlerde aranan vasıflar arasında en  önemlisi şeker oranının
yüksek olmasıdır. Bu nedenle kurutmaya tahsis  edilen üzüm türlerinin tam olgunluk evrelerinde
kurutulmaları ve sergi  edildikleri yerlerinden iyice kurumadan kaldırılmamaları gerekir. 
 
 Üzüm türünün ve yetiştirildiği bölgenin ekolojik şartlarının bu vasıflar  üzerinde önemli etkileri
vardır. Fakat, aynı tür üzümde şeker oranı o yılki hava şartlarına göre, meselâ kurak veya
yağmurlu senelerde farklılıklar gösterir.

 Alkolün en yerli hali rakı nedir?



Ayrıca, aynı üzüm türü değişik bölgelerde de içerdiği şeker oranı bakımından farklı olurlar.  Mevzuata
göre, yani Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği’nde, suma teknik terimlerle şöyle tarif
edilir; “Türkiye’de üretilen yaş ve/veya kuru üzüm  meyvesini, hammadde olarak kullanılması ve
üzümün tat ve kokusunu  korumak amacıyla ayrımsal distilasyonla hacmen alkol miktarı en az 
 %94.5’e kadar sadece Türkiye’de distile edilmesi ile elde edilen üzüm  kökenli distilattır.”.
 
 Anason (Pimpinella anisum), maydanozgiller familyasından 50-60 cm uzunluğunda bir yıllık otsu bitki
türü. Anavatanı Doğu Akdeniz’dir.  Gövde dik, silindir biçiminde, içi boş, çok dallı, tüylü ve üstü 
 çizgilidir. Alt yaprakları uzun saplı, oval veya kalp biçimindedir.   Çiçekler bileşik şemsiyelerde
toplanmışlardır. Meyveleri armut şeklinde  küçük, üzeri tüylü, yeşilimsi sarı renklidir.  Anason, anason
bitkisinin tohumlarından elde edilir. Rakı gibi alkollü  içkilere çeşni katmak için kullanılır.  
 
 Anasonun tatlımsı tadı ve özgün  kokusu içinde bulunan “anethol” denilen yağdan gelir. Anethol
alkolde  çözünür, ama su oranı arttıkça çökelir. Bu nedenle anasonlu içkiler  suyla karıştırıldığında
beyaz olur. Anason, tatlılarda da kullanılan bir  baharattır.  
 
Rakı üretimine üzümlerin temizlenmesi ile başlanır. Şıra haline  getirilen üzümler pastörize edildikten
sonra; maya ile fermante edilir  ve alkollü bir sıvı oluşturulur. Alkollü sıvı, kolonlu distilasyon 
 ünitesinde damıtılarak suma haline getirilir.  
 
 Stoklanan suma, bakır  imbiklerde anason tohumu ile yeniden damıtılır. Bakır imbiklerde  freksiyonel
distilasyon sonunda elde edilen rakının orta kısmının alkolü  yüksek dereceli olup göbek adını alır. Bu
kısım su eklenerek içilecek alkol derecesine getirilir ve tarifine göre tatlandırılır. Bu aşamalarda 
 havalandırma yapılarak rakının olgunlaşmasına katkıda bulunulur. Rakı  şişelenmeden önce en az 1
ay süreyle dinlendirilir. 



 Üretiminde ikinci kez damıtmaya alınan
toplam alkolün en az % 65’i suma
olmalıdır.  Hazırlanmasında rafine beyaz
şeker kullanılmalı, şeker miktarı ürün
litresinde en fazla 10 gram olmalıdır. 
 
Uçucu madde içeriği, hacmen %100 alkolün
hektolitresinde 100 grama eşit veya daha
fazla olmalıdır.  Metil alkol içeriği, hacmen
%100 alkolün hektolitresinde 150 gramdan
fazla olmamalıdır. 
 
Anason tohumdan gelen uçucu yağın anetol
miktarı, ürünün litresinde en az 800
miligram olmalıdır.   Hacmen alkol miktarı en
az % 40 olmalıdır.   Dolum öncesi en az bir ay
dinlendirilmelidir.   Bazı kaynaklara göre Rakı
kelimesi Arapça arak kelimesinden gelmedir,  
sözcük anlamı damıtılmış demektir. Kimi
kaynaklarda Arapça kökenli başka 
 kelimelere dayandırılır. Diger kaynaklara
göre de ismini razaki  üzümünden almıştır. 
 
Bir başka iddia ise rakının Kimiz’dan elde
edilen Arika’dan gelmesidir.  Rakının ilk kez
nerede kimler tarafında üretildiği kesin
olarak  belgelerle belirlenememiştir. Ancak
rakının ilk kez Osmanlı  topraklarında
üretildiği neredeyse tüm dünya ülkelerince
kabul  edilmektedir.



 Hemen hemen tüm ansiklopedilerde rakının
bir Türk içkisi  olduğu belirtilir. Türk rakısı
zamanla Osmanlı topraklarında yaşayan 
 insanların da damak zevki ile bugünkü
karakteristik özelliklerine  ulaştırılmış ve
üretimi tekelleştirilmiştir.  
 
Türk rakısının bugünkü özellikleri ne Yunan
rakısı Ouzo ne de Doğu içkisi olan arakta 
 bulunabilir.5.yüzyılda Doğu Roma
İmparatorluğu’nda rakı benzeri bir  içkinin
varlığı tespit edilmiştir.  
 
11 yy da Türkler tarafından  öğrenilerek
daha çok Bektaşi kökenli kişilerce Anadolu
ve Rumeli’ye  getirilmiştir. Osmanlı
döneminde de yasaklanmamıştır.  
 
 Rakı 19. yüzyılda  gayrimüslim topluluğun
severek içtiği ve Müslümanların işletme
sahibi  olması yasak olmasına karşın
gayrimüslim milletin çalıştırdığı taverna  ve
meyhanelerde içilen bir içki idi.  
 
Ouzo şişelerin arkasındaki  tarihçede 19.
yüzyılda İstanbul’da bulunup içildiğine dair
kayıtları  bulunmaktadır. Keza bugün tüm
dünyada satışı Tukish Raki (Türk Rakısı) 
 olarak yapılmaktadır. Bugün rakı üretiminde
Türkiye ilk sıradadır.  
 
 Almanya, Amerika ve Çin başta olmak üzere
onlarca ülkeye ihraç  edilmektedir. Rakının
bu kadar uzun bir zamandır Türk
topraklarında olması, tabiatıyla rakının bir
kültür haline gelmesini sağlamıştır. 



K a z a b l a n k a
 Sinema tarihinin en güzel aşk hikayesi Kazablanka nedir?

 Kazablanka (Casablanca), yönetmenliğini Michael Curtiz'in üstlendiği Hollywood klasikleri arasında
özel bir yere sahip film.  Casablanca filminin ilk gösterimi, 1942 yılının 23 Kasım günü New York'ta
yapıldı. 
 
Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Claude Rains ve Paul Henreid gibi dönemin usta oyuncularının
başrol oynadığı 'Casablanca', gösterime girdiği 1943 yılında En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi
Senaryo dallarında Oscar aldı. 
 
 Murray Burnett'in Everybody Comed to Rick's adlı yayımlanmamış oyununu 20 bin dolar gibi çok
yüksek bir rakamla satın alan Warner Brothers şirketi tarafından 1942'de yapılan filmin belki de en
ilginç özelliği, senaryosunun sürekli yeniden yazılmış olması.
 
 Film, ABD Film Enstitüsü tarafından 2002 yılında tüm zamanların en iyi aşk filmi
seçildi.  Kazablanka, 1989 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak
önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir. 



 Filmin konusu II. Dünya Savaşı'nın ilk
zamanlarında geçmektedir. Çek direniş
örgütünün lideri Victor Lazlow, Alman
toplama kampından kaçarak
Casablanca'ya gelir. Amacı Lizbon'a,
oradan da ABD'ye iltica etmektir.   
 
Fakat bütün umutları, şans eseri
Casablanca'nın en meşhur gece
kulübünün sahibi olan Rick'e
bağlanmıştır. Rick, kaçış için gerekli olan
pasaportlara sahip tek kişidir.   Öte
yandan Rick'in, Victor'un yakalanması ya
da ölmesi için önemli bir nedeni vardır.  
 
 Victor'un karısı Ilsa, Rick'in bir zamanlar
kendisini terk ettiğine inandığı ve
kalbinin derinliklerine gömdüğü büyük
aşkıdır. 





R o a l d  D a h l
 Çocukluğumuzu ve günümüzün hayal gücünü etkileyen

muhteşem kitapların yazarı Roald Dahl kimdir?

II. Dünya Savaşı'nda savaş sırasında
tanıştığı romancı C.S.Forester'ın
özendirmesiyle, orduda çalıştığı yıllarda
başından geçen olayları yazmaya
başladı. Daha sonra RAF savaş
uçaklarında pilotluk yaparken, başından
aldığı ağır bir darbe sonucu ordudan
ayrıldı.  
 
Bu olay onun ilk kısa öyküsüne konu oldu:
"Shot Down Over Libya".  İlk kitabı, Walt
Disney için yazdığı Gremlins oldu. Çocuk
kitaplarının yanı sıra büyükler için
yazdığı kitapları ve oyunları vardır.  
 
 Dahl 23 Kasım 1990 tarihinde Oxford,
Oxfordshire, İngiltere'de 74 yaşında
myelodsiplastik sendrom nedeniyle vefat
etti.  Kuralları hiçe sayan ama zekice
yazılmış çocuk kitapları ve büyüklere
yönelik korku öyküleriyle çok sevilen bir
yazardır.  

Roald Dahl (13 Eylül 1916 – 23 Kasım 1990),
Galli roman ve kısa öykü yazarıdır. Norveçli
bir ailenin çocuğu olarak Llandaff, Cardiff,
Galler'de doğan Dahl, 1940'lı yıllarda yazdığı
özellikle çocuklara yönelik kitaplarla en çok
satan yazarlar arasına girmiştir.  
 
 Charlie'nin Çikolata Fabrikası adlı kitabı ödül
kazanmıştır. Bu ödüller toplamda dört
tanedir. Charlie'nin Çikolata Fabrikası adlı
kitabından sonra Charlie'nin Büyük Cam
Asansörü adlı kitabını yazmıştır. Serinin
üçüncü kitabını da yazmak istemiştir fakat
bitirememiştir. 
 
1916'da Galler'ın Llandaff kentinde doğdu.
1932'de İngiltere'nin tanınmış özel
okullarından birini bitirdikten sonra,
üniversiteye gitmek yerine Kanada'daki
Newfoundland'e yapılan bir keşif yolculuğuna
katıldı. Afrika'da Shell Petrol Firması için
çalıştı. 



 Onun kitapları ve öykülerinin çoğu film
haline getirilmiştir ve tüm dünyada
gösterilmiştir. Onun en popüler kitapları
arasında Charlie'nin Çikolata Fabrikası,
Charlie'nin Büyük Cam Asansörü, Dev
Şeftali, Matilda, Cadılar, BFG ve Kiss
Kiss vardır. 
 
 1953 yılında Patricia Neal ile evlendi ve
1983 yılında boşandı. Beş çocukları oldu.
Aynı yıl Felicity Ann d'Abreu Crosland ile
evlendi ve ölene kadar evli kaldı. Model
ve yazar Sophie Dahl, Roald Dahl'ın
torunudur.

 Kendi yazdığı otobiyografisi Boy, Roald Dahl'ın çocukluğunu anlatmaktadır. Bir başka
kitabı Going Solo'da ise Dahl'ın savaş içindeki anıları ve deneyimleri yazmaktadır.  Ayrıca
Great Missenden'de bir Roald Dahl Müzesi ve Öykü Merkezi bulunmaktadır.  



E t i y o p y a
 Kahvesiyle meşhur ülkelerden Etiyopya nedir?
Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti (Ityopp'ya
Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik) Türkçe'deki diğer adı
Habeşistan olan bir doğu Afrika ülkesidir. Komşuları
Sudan, Eritre, Cibuti, Somali, Kenya ve Uganda'dır.

Başkenti Addis Ababa, yüzölçümü 1.127.127 km², nüfusu 65,3 milyon civarıdır. Ülkenin Kızıldeniz'le
bağlantılı parçası olan Eritre 1993'te bir referandum sonrasında Etiyopya'dan bağımsız bir ülke
haline geldi.  
 
Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti, Türkçe'deki diğer adı Habeşistan olan bir doğu Afrika
ülkesidir. Afrika’nın en eski bağımsız devletidir. Batı-doğu yönünde 33° ile 48° doğu boylamları,
kuzey güney yönünde ise 3°30’ ile 18° kuzey paralelleri arasında bulunur.  
 
Başkenti Addis Ababa, yüzölçümü 1.127.127 km², nüfusu 65,3 milyon civarıdır. Ülkenin Kızıldeniz'le
bağlantılı parçası olan Eritre 1993'te bir referandum sonrasında Etiyopya'dan bağımsız bir ülke
haline geldi.  
 
 Etiyopya, bilhassa miladın ilk yıllarından beri köklü bir geleneği olan Afrika’nın en eski bağımsız
devletidir. Yalnız gayri safi milli hasıla ile kişi başına düşen doktor, araba sayısı gibi değerler
yönünden diğer Afrika ülkelerinden geridir.  
 
Tarihi çağlar içinde ilk yerleşenler Hami ve Sudanlı soyundan kabilelerdir. Miladi birinci yüzyılda
kurulan Aksum Krallığı 7. yüzyılda yıkılmıştır.  Ülkenin Arap hakimiyetine geçmesinden önce
Yemen’de bulunan Habeşli kumandan Ebrehe, ordusuyla Mekke’ye yürüdüyse de Ebabil kuşlarının
hücumuyla bütün ordu perişan olmuştur.  
 
 Kızıldeniz’in iki yakasının Bizans müttefiklerinde olmasını istemeyen İranlılar 572 yılında Aksum
Devletine son verdiler. Peygamberimiz aleyhisselam zamanında, Mekke’nin ticari hayatının
gelişmesiyle Habeşistan önem kazandı. Bu zamanda bazı Müslümanlar buraya göç ettiler.
 
 Kızıldeniz kıyılarında İslamiyet yayılınca, Aksum Krallığı güneye doğru kaydı. Bu sırada Zague ve
Salamon Hanedanları 1285 yılına kadar başta kaldılar. Bu tarihte İfat SultanıAli ibni Valaşma ile
Müslüman Habeşistan Devleti kuruldu.  
 
On altıncı yüzyılda Arapların bu ülkeye yaptığı seferler karşısında ülkenin tamamen Müslüman
olmasını önlemek için Portekizlilerden yardım istendi. Portekizliler bunu fırsat bilerek ülkeye hakim
oldular.    Bir ara derebeyleriyle din adamları arasındaki anlaşmazlıklarla ülke sarsıntı geçirmişse de
Portekiz veİtalyan kiliselerinin çalışmaları ile 1855’te Kassa, İkinci Tevodros adıyla tahta
çıkarılarak, Müslüman hakimiyetine son verildi.  
 
 1889 yılında İkinci Menelik’in Habeşistan imparatoru olarak taç giymesiyle idare tekrar Salamon
Hanedanına geçti. İtalya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa devletlerinin uğraşması ile nihayet 2
Kasım 1930’da Necaşi Haile Selasiye taç giydi.  



 Necaşi ünvanı “nagaş” kelimesinden ve bu da “vergi” manasındaki “ngş” kökünden gelmektedir.
1935 yılında Mussolini zamanında İtalyanlar ülkeyi işgal etmişse de İkinci Dünya Savaşı sonunda
çekilmek zorunda kalmışlardır.  
 
Haile Selasiye 1975 yılına kadar başta kaldı ve uzun süren iktidarı sırasında Habeşistan’da bulunan
Müslümanlara dini, siyasi, kültürel çeşitli baskı ve zulümler yaptı. 1975’te askeri bir darbe ile
iktidardan uzaklaştırıldı.  
 
Ülkede yeni idareyi kuran hükumet, sol temayüllü olduğundan, Rusya ile her sahada yakın ilişkiler
içine girdi. 1987’de yeni Anayasa kabul edildi ve yapılan seçimler sonunda askeri yönetime son
verilerek komünist parti iktidar oldu.  
 
 Etiyopya Cumhuriyeti, Afrika Birliğine ve Birleşmiş Milletler Teşkilatına üyedir.   Etiyopya genelde
dağlık ve platolarla kaplı bir ülkedir. Fakat kuzeyde Eritre bölgesinde deniz seviyesinden 120 m
kadar daha aşağıda bulunan 150 km2 genişliğindeki Afar Çukurluğu da bu ülkededir.  
 
Afar Çukurluğu faylarla ve volkanik faaliyetlerle Kızıldeniz’den ayrılmış olup, kuruyan tabanı 900 m
kalınlığında tuz tortullarıyla kaplıdır. Bu yerde yer yer faylar boyunca lavlar sızmakta ve bazı
kraterlerinden de bol sodalı ve kükürtlü sıcak su kaynakları çıkmaktadır.  
 
Enlem itibariyle subekvatoral ve tropikal iklim kuşağı üzerinde bulunan ülkenin esas iklim özelliğini
dikey yöndeki yükselti fazlalığı meydana getirmektedir. 1800 m yükseltinin altındaki yerlerde gerçek
manada subekvatoral iklim görülür. Buralarda en fazla sıcaklık 40°C’yi bulur. 
 
 En sıcak ayın ortalaması 33°C, en soğuk ayın ortalaması ise 21°C’ dir.   2400 m ile 3200 m yükseklikte
bulunan yerlerde tam bir ılıman iklim görülür. Buralarda ortalama sıcaklık 16°C’dir.  
 
Halkın % 55’i Hıristiyan, % 37’si Müslüman, % 8’i ise diğer dinlere mensuptur. Eğitim ve öğretim çok
geri olup halkın ancak % 3,7’si okuma yazma bilmektedir. İlk üniversitesi ancak 1951 yılında açıldı. 
 



1974 yılına kadar bir krallık olan
Etiyopya’da kral devrilerek 1975’te
rejimin cuntacılar tarafından
değiştirildiği ilan edildi. Cunta sosyalist
bir rejimi benimsedi. 1987’de kabul
edilen anayasa ile seçimler yapılarak
demokrasiye geçildi. 
 
Etiyopya’da bulunan fabrikalar dokuma,
deri, mobilya, çimento, kimyevi
maddeler ve sigara üzerinedir.
Sanayinin gelişmesi için gerekli olan
enerjiden yoksundur.  
 
Etiyopya, kahve, deri, post, yağlı
tohumlar ve baklagiller ihraç eder.
Makina, ulaşım techizatları, inşaat
malzemeleri ve petrol ürünlerini ithal
etmektedir.  



A l e x a n d e r  D u p ç e k
Çekoslovakya'nın Komünist lideri Alexander Dubçek kimdir?

Alexander Dubček, Slovak asıllı Çekoslovak
devlet adamı.Çekoslovakya Komünist Partisi
(KSC) birinci sekreterliği sırasında
uyguladığı reform programı,
Çekoslovakya'nın Ağustos 1968'de SSCB ve
Varşova Paktı üyesi devletler tarafından
işgal edilmesiyle sona erdi.
 
Çocukluk yıllarında babası Stefan Dubçek'le
birlikte gittiği Sovyetler Birliği'nde göçmen
olarak yaşadı. Öğrenimini Kırgızistan'da
gördü. Babası tarafından kurulan bir sanayi
kooperatifinde monitörlük yaptı. 1938
yılında ailesiyle birlikte Çekoslovakya'ya
döndü.
 
1939 yılında Çekoslovak Komünist
Partisi'ne üye oldu. II. Dünya Savaşı
sırasında Slovak Milli Ayaklanması adlı
yeraltı direniş teşkilatına katıldı ve Alman
işgal kuvvetlerine karşı savaştı.Bu savaşta
iki defa yaralandı. Savaştan sonra Komünist
Parti içinde devamlı olarak yükseldi.
 
 

1955 yılında Sovyetler Birliği'ne giderek
Yüksek Siyasi Etütler Okulunu bitirdi.
1958'de memleketine dönerek
Bratislava'daki bölge komitesinin birinci
sekreteri ve hem Slovak, hem de Çekoslovak
komünist partilerinde Merkez Komitesi
Üyesi oldu. 
 
1962'de KSC Merkez Komitesinin seçtiği
parti prezidyumu asil üyeliğine getirildi.
1963'te Slovakya kolu birinci sekreterliğine
seçildi. Ekim 1967'de Prag'da yapılan bir
Merkez Komitesi toplantısında parti birinci
sekreteri Antonín Novotný'e karşı partinin
ve ekonomik reform yanlılarından başka
Slovak milliyetçilerinin de desteğini topladı.
 
Novotny, 5 Ocak 1968'de yerine Alexander
Dubçek'i bırakarak birinci sekreterlikten
istifa etti.Alexander Dubçek'in parti birinci
sekreteri olmasından sonra 1968'in ilk
aylarında Çekoslovak basınına daha geniş
serbestlikler tanındı.



Josef Stalin dönemindeki siyasi tasfiye kurbanlarına itibarları iade edildi. Nisan ayında
Çekoslovakya'nın sosyalizm yolu adı verilen bir reform programı yürürlüğe kondu. Bu gelişmeler
SSCB'de ihtiyatla karşılandı. 
 
29 Temmuz - 2 Ağustos arasında iki ülkenin en yüksek düzeydeki liderleri Slovakya'daki Cierna
şehrinde bir araya geldiler. Dubçek bazı küçük tavizler vermeyi kabul etti. 3 Ağustos 1968'de
Bratislava'da diğer Doğu Avrupalı komünist liderlerin de onayladığı bir protokol imzalandı. Fakat
Çekoslovakya'daki gelişmelerden ve liberalleşme eğilimlerinden memnun olmayan SSCB ve
Varşova Paktı üyesi diğer ülkeler 20 Ağustos 1968 gecesi Çekoslovakya'yı işgal ettiler. 
 
Dubçek ve Prezidyum'un diğer beş üyesi tutuklanarak Moskova'ya götürüldü. Halkın başlattığı
direniş neticesinde Sovyetler, Dubçek'le anlaşmak zorunda kaldı. Daha sonra Prag'a dönen
Dubçek, hisli bir konuşma yaparak halkın daha fazla desteğini istedi. Fakat giderek durumu
zayıflayan Dubçek'in yardımcıları vazifelerinden uzaklaştırıldı. Kendisi de Nisan 1969'da parti
birinci sekreterliğinden alınarak Federal Meclis başkanlığına getirildi. Ocak 1970'te Türkiye'ye
büyükelçi olarak tayin edildi. Aynı yıl Partiden ihraç edilerek Prag'a geri çağrıldı. Bratislava'da
orman idaresi müfettişliğine getirildi. Bratislava'da gözetim altında yaşadı.Çekoslovak Komünist
Partisi ve Prezidyum üyelerinin topluca istifa etmelerinden sonra 28 Aralık 1989 tarihinde oy
birliğiyle parlamento başkanlığına seçildi.
 
17 Ocak 1990 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından verilen Saharov Ödülü'nü alırken yaptığı
bir konuşmada Çekoslovakya'nın gelecekte Avrupa'daki yerini alması için her şeyi yapacağını ve
ülkesinin Avrupa Topluluğu'na üyeliğinin yalnızca zaman meselesi olduğunu söyledi. 
 
27 Haziran 1992 tarihinde yeni seçilen Çekoslovakya Parlamentosu'nun başkanlığına seçildi. Arzu
ettiklerine ulaşamadan 7 Kasım 1992 tarihinde trafik kazası sonucu öldü.
 
 



D ü r z i
Üç ülkeye dağılmış bir topluluk olan dürzi nedir?

Dürzîlik veya Dürzî İslam dini kökenli bir dini inanç ve topluluğu. Orta Doğu tabanlıdır. Bu
dine inananlara ``Dürzi`` denir. Bir İslam mezhebi olduklarını söylerler. Kendilerine
Muvahhidun derler. Yunan felsefesi ve diğer dinlerden de etkilenmiştir. 
 
Sünni mezhepler tarafından din dışı ilan edilmişlerdir. Dürzi nüfusu konusunda kesin bir bilgi
olmamakla birlikte değişik kaynaklara göre sayıları 350.000 ile 1.000.000 arasındadır.İslam
dininin siyasi bir mezhebi olan Şiiliğin, İsmailiye grubundan köken almıştır.
 
Dürzilik 10. yüzyılda Fatımi halifelerinden El Hakim bi Emrullah el Mansur bin el Aziz billah ve
onun veziri Hamza bin Ali bin Ahmed tarafından kurulmuştur. İlk olarak Hamza, halife El
Hakim`in Allah`ın adına yönetici olduğunu ortaya atmıştır.
 
El Hakim`in uluhiyet iddiası ve bu iddiasını farklı yerlere gönderdiği dailer ile yaymaya
çalışması kısa sürede halkın tepkisine neden olur. Bu sıralarda El Hakim veziri Hamza`yı imam
tayin etmiştir. Aynı zamanlarda El Hakim`in dailerinden Nuştekin ed-Dürzi kendisinin imam
tayin edilmesi için çalışır ama bu halkı kızdırır ve isyan eden halk tarafından 1020 yılında
öldürülür.
 
Halkın olumsuz tepkisi üzerine bir süre dini yayma faaliyetlerine ara verilir, fakat daha sonra
Hamza yeniden faaliyete başlar. Birçok yeni inanan elde edilir. El Hakim 1021 yılında bir
dağda kaybolur, büyük ihtimalle öldüğü sanılmaktadır.
 
El Hakim`in ölümünden sonra Hamza da inzivaya çekilir. Sonraki halife Ali bin el Hakim
Dürzilere karşı davranır ve bu Dürzi cemaatin inançlarını saklamaya başlamasına neden olur. 



Dürziler İslam dininde ``takiyye`` terimi ile tanımlanan, ``gerçek inancı
saklama`` ve genelin inancına bağlı gözükmeye başlarlar.Dürziler
dağda kaybolan El Hakim`in kıyamet günü döneceğine inanırlar. 
 
Doğu Akdeniz bölgesinin önemli gruplarından olan Dürziler özellikle
Lübnan ve Suriye`ye yayılmışlardır. Bugün Dürziler Lübnan ve Suriye
başta olmak üzere İsrail ve Ürdün`de yaşamaktadırlar. Ayrıca ABD,
Kanada, Latin Amerika, Avustralya ve Avrupa`da da küçük gruplar
halinde Dürzi toplulukları yaşamaktadır. Dürzi inancının ana
esaslarının çok az bir kısmı kamuya açıktır, inanç esaslarının çoğu
herkesten saklanır. Bu biraz da uzun süre inançlarını saklamaları
yüzünden gelişmiştir.Dürziler Tanrı`nın birliğine inanırlar, bu nedenle
kendilerini Ehl el Tevhid olarak anmışlardır. Dürzi inancı, Musevilik,
Hristiyanlık ve İslam inançlarına benzer bir şekilde monoteistiktir.
 
Dürzi teolojisi Yeni-Platoncu düşünceden ve bazı gnostik ve ezoterik
gruplardan etkilenmiştir. Ayrıca, genel kanının aksine Dürzi düşüncesi
Sufizm`den etkilenmemiştir. 
 
Dürzi inancının ilkeleri: diline sahip olma (dürüstlük), kardeşini koruma
(kardeşlik), yaşlıya saygı, diğerlerine yardım, vatanı koruma ve bir
Tanrı`ya inanmaktır. Dürzi inancın bir diğer büyük esası da sadece
insanlar arasında olan bir tür reenkarnasyondur.
 
Dürziler çok eşli evliliği, tütün ve alkol kullanımını, domuz eti
tüketimini yasak sayarlar. Ayrıca Dürzilik Müslümanlar, Yahudiler veya
diğer dinlere mensup olanlarla evlenmeyi yasaklar. Fakat bu modern
topluluklarda çoğunlukla göz ardı edilmektedir. Dürzi inancı beş
kozmik ilke içerir ve bu ilkeler Dürzi yıldızı ile sembolize edilir: zeka
(yeşil), ruh (kırmızı), kelime (sarı), gelenek (mavi) ve içkinlik (beyaz).
Bu erdemlerin beş farklı ruh olarak sürekli Dünya üzerinde, peygamber
ve filozoflar olarak reenkarnasyona uğradığına inanılır. Bu peygamber
ve filozoflara, Pisagor, Akhenaton da dahildir.
 
İslam dininin inandığı İsa ve Muhammed gibi peygamberlere Dürzilerin
inanıp inanmadığı kesin değildir. Oruç, namaz veya hac gibi İslami
ibadetleri yapmak zorunda değildirler.



D i y a r b a k ı r
Medeniyetler Şehri Diyarbakır nedir?

Diyarbakır, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on ikinci şehri. TÜİK verilerine göre 2018 sonu
itibarıyla 1.732.396 kişilik nüfusa sahiptir. İlin yüzölçümü 15.168 km2'dir. Valiliğin denizden
yüksekliği 674 m'dir. Diyarbakır kent merkezi yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahiptir.
 
Diyarbakır şehri farklı dönemlerde farklı isimlerle anılmıştır. MÖ 200'de Amidi Asur hükümdarı
Adad-Nirari'ye ait bir kılıç kabzasında şehrin adı "Amid" ya da "Amidi" olarak geçmektedir. 
 
Roma ve Bizans kaynaklarında şehrin adı "Amid, O'mid, Emit, Amide" şeklinde adlandırıldığı
görülmektedir. 11. yüzyılda yöreye gelen Türkmenler şehirdeki yapılarda kullanılan siyah renkli
taşlardan dolayı şehre "Kara Amid" demişlerdir. 
 
Müslüman Arapların egemenliği sırasında buraya yerleşen "Bekr" kabilesinden dolayı "Diyâru
Bekr" (Bekr kabilesinin yurdu) olarak kayıtlara geçmiştir. "Diyaru Bekr" daha sonraları
"Diyarbekir"; Osmanlı'nın son yıllarına kadar daha çok bir bölge adı olarak kullanılmıştır. Ancak
merkez için kullanılan Amid isminin kullanımının özellikle Diyar-ı Bekr'in (Diyarbekir) 1867 yılında
vilayet oluşu sonrası yavaş yavaş terk edildiği, bütün bölgeyi nitelemesinin yanında merkez sancak
için de (Diyar-ı Bekr) Diyarbekir adının kullanıldığı görülmektedir. 
 
17 Kasım 1937 tarihinde Atatürk'ün trenle Diyarbekir'den Elâzığ'a geçtiği gece yapılan bir dil
tartışmasının ardından, Türk Dil Kurumu'na gönderilen bir telgrafla başladı. Yapılan çalışmaları
sonucu şehrin adı Diyarbakır olarak değiştirildi. 
 
Şehirde bakır madenciliği olmamakla beraber, ilde bakır madenciliği yaygın, kayda değer
olmamıştır.Tahmini 1750 yılına ait bir Diyarbakır çizimiMezopotamya ile Anadolu medeniyetlerinin
geçiş bölgesinde olan Diyarbakır’ın tarihi çok eski devirlere dayanmaktadır. Yontma taş ve
Mezolitik devirlerde Diyarbakır ve çevresinde var olan mağaralardan burada yerleşim olduğu
yapılan arkeolojik araştırmalar ile anlaşılmıştır.
 
Eğil-Silvan yakınlarındaki Hassun Dicle Nehri ve kolları üzerinde Ergani yakınlarında Hilar
mağaralarında bu çağdan kalma kalıntılar tespit edilmiştir. Şehrin 65 km kuzeybatısında Ergani
ilçesi yakınlarında yer alan Çayönü Tepesi kazılarında, dünyanın en eski köyü bulunmuştur.



Çayönü'ndeki insanlar zamanla göçebelikten yerleşik köy yaşama, avcılık ve toplayıcılıktan
besin üretimine geçmiştir.Şehrin kent merkezinde, MÖ 3000 Hitit ve Hurri-Mittani egemenliği
yaşanmıştır. 
 
MÖ 1260 yılına kadar egemenliklerini sürdüren Hurri-Mitaniler'den sonra sırasıyla Asurlular,
Aramiler, Urartular, İskitler, Persler, Ermeniler, Romalılar, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler,
Selçuklular, Artuklular, Eyyübiler, Moğollar ve Osmanlılar Diyarbakır'a egemen olmuşlardır.
 
Asurlular döneminde şehir, bölge valilik merkezi olmuştur. Mîlâttan sonra bir ve ikinci
asırlarda şehir ve bölgesi için Romalılar ve Partlar arasında savaşlar yapılmıştır. Romalılar'ın
hakimiyetine geçen şehir Roma İmparatorluğu'nun yıkılması ile Bizans yönetime geçmiştir.
 
Ömer döneminde islâm ordusu Diyarbakır'ı ve çevresini fethetmiştir. Halid bin Velid,
Diyarbakır'a giren ilk İslam kumandanıdır. Diyarbakır böylece bir eyalet olarak İslâm
devletine bağlandı. 869-899 yılları arasında Diyarbakır ve çevresinde Şeyhiler Hanedanı
hüküm sürmüştür fakat Halîfe Mütazıd bu hakimiyete son vermiştir. Daha sonraki yıllarda
Hamdânîler hâkim oldularsa da, 990 yılında bölgeye hâkim olan Mervaniler 1096 yılına kadar
saltanat sürdü. 
 
Alparslan 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nden bir sene önce Diyarbakır’a geldi.
Mervânîler, Selçuklular'a tabi oldu. Melikşah'ın vefatından sonra Diyarbakır'da egemenlik
Suriye Selçukluları'na geçti.17- 1095’te Türk emirlerinden Sadr’ın Amid valisiyken ölümü
sonrasında kardeşi İnal şehre yönetici olmuş, İnal'ın kendi adıyla 1098 yılında İnaloğulları
Beyliği'ni kurmasıyla bu beyliğin yönetiminde kalmıştır.
 
1142 yılından sonra da vezir Nisanoğlu Müeyyedüddin ve ardılları yarı bağımsız olarak Âmid
şehrini yönettiler. Eyyubilere bağlı Artuklu Beyliği'nin Hasankeyf Artuklu hükümdarı Nureddin
Muhammed'in talebi üzerine Âmid Eyyubi ve Artuklu kuvvetlerince 1183 yılında ele geçirildi.

Diyarbakır Ulu Camii



Selahaddin Eyyubi şehri Nureddin Muhammed'e bırakmış ve böylece şehir Hasankey
Artukluları'nın başkenti olmuştur. 1232 yılına kadar Hasankeyf Artukluları'nın hakimiyetinde
kalan yerleşim bu tarihte Eyyubiler tarafından ele geçirildi. 
 
1241'de yılında Anadolu Selçuklu Devleti'nin denetiminde olan şehir, 1257-1259 yılları
arasında Meyyafakirin Beyinin denetimine girdi. 1259’da İlhanlılar tarafından alınan şehir
kendilerine tabi olan Anadolu Selçukluları'na geri verildi. 
 
Şehir, 1302 yılında İlhanlı hükümdarı tarafından Mardin Artukluları'na bırakıldı. 1394 yılına
kadar Artuklu hakimiyetinde kaldı. Artuklular dönemlerinde kente önemli bir Türkmen kökenli
nüfus yerleşimi olmuştur.
 
1394 yılında Timur tarafından yağmalanan yerleşim 1404 yılında Timur tarafından
Akkoyunlular'a bırakıldı. Akkoyunlu devletinin kurulmasıyla da bir süre bu devlete başkentlik
yaptı. Şehir, 1508'de Safeviler tarafından ele geçirildi.
 
1508-1515 yılları arasında Anadolu Beylikleri, Memlûkler Safevî devletleri arasında bu bölge
için mücadele devam etti. Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim, Diyarbakır Kuşatması'yla
10 Eylül 1515'te Bıyıklı Mehmet Paşa kumandasında Osmanlı egemenliğine kattı.
 
Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde özellikle I. Dünya Savaşı'nın yakın
zamanlarında hastalık, yangın ve sefalet yüzünden büyük sıkıntı çeken Diyarbakır;
Cumhuriyet devrinde büyük ve önemli imar, sosyal, kültürel ve ekonomik hareketler
yaşamıştır. 
 
1950'lerden sonra yeni şehir kurulmuş; yollar, hastaneler, okullar ve modern yapılarla gün
geçtikçe büyümüş ve gelişmiştir. Yeni şehir kara, hava ve demir yollarıyla Türkiye'nin dört bir
yanına bağlanmış önemli merkezlerden biri haline gelmiştir.
 
Atatürk, Ali Çetinkaya ve Sabiha Gökçen Diyarbakır'da, 16 Kasım 1937 Diyarbakır, 2 Eylül
1993'te çıkarılan 504 sayılı kanun hükmünde kararname ile büyükşehir unvanı kazandı. 
 
Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin orta kısmında, El Cezire'nin (Mezopotamya)
kuzeyinde yer almaktadır. Doğuda Batman ve Muş, batıda Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya,
kuzeyde Elâzığ ve Bingöl, güneyde ise Mardin illeri bulunmaktadır. 
 
Yeryüzü şekilleri açısından genelde dağlarla çevrili, ortası hafif çukurlaşmış görünümdedir ve
Güneydoğu Torosların kollarıyla çevrilidir. En yüksek dağı Muş sınırı yakınındaki Anduk
Dağıdır Diyarbakır İl Nüfusu: 1.732.396. İlin yüzölçümü 15.168 km2'dir.
 
İlde km2'ye 114 kişi düşmektedir. Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 905 kişi ile Bağlar’dır.01
Şubat 2019 TÜİK verilerine göre 19 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 617 mahalle
bulunmaktadır.Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Lice - Sur



Anders Celsius, İsveçli fizikçi, astronom ve
matematikçidir. Celsius günümüzde kendi
adını taşıyan sıcaklık ölçeğinin
(Termometre) bulucusu olarak
tanınır.  Anders Celsius, 27 Kasım 1701
tarihinde Uppsala, İsveç’de Nils Celsius ve
Gunilla Spole çiftinin oğlu olarak doğmuştur.
 
 Babası Nils Celsius astronomi profesörüydü.
Astronomi, matematik ve deneysel fizik
okuyan Celsius, bir süre Uppsala
Üniversitesi'nde matematik profesörü olarak
öğretim üyeliği yaptıktan sonra 1730 yılında
Uppsala Üniversitesinde astronomi
profesörü oldu.  
 
1725 yılında Uppsala Kraliyet Bilimler
Derneği sekreteri oldu ve 1744 yılında
veremden ölümüne kadar bu görevde hizmet
etti.  
 1733 yılında kendisinin ve başkalarının
kutup ışıklarına (aurora borealis) ilişkin,
1716 ve 1732 yılları arasında yapılan 316
gözlemin sonuçlarını derleyerek yayımladı.  
1732-1735 yılları arasında Almanya’da,
Fransa’da ve İtalya’da ki önemli gözlem
evlerini ziyaret etmeye gitti. 

A n d e r s  C e l s i u s
Günümüz termometresine ismini verem Anders Celsius kimdir?

Anders Celsius, dünyanın kutuplardan daha basık olduğunu ileri süren Newton'un savını
kanıtlamak amacıyla saha araştırması yapan Pierre Louis Maupertuis'un ekibiyle, Fransız Bilimler
Akademisi tarafından düzenlenen bir sefere katıldı.  
 
1736 yılında İsveç'in kuzeyindeki Tornia'ya gitti. 1737 yılına kadar bu Fransız topluluğuyla kutup
bölgesinde boylam ölçümü çalışmaları yaptı. Meridyen ölçümündeki katkılarıyla bu ekibin Isaac
Newton'un savını doğrulamasına yardımcı oldu. 
 
Dönüşte Uppsala'da 1740 yılında tamamlanan bir gözlemevi kurulmasına önayak oldu ve
yaşamının son dört yılında orada çalıştı. Jüpiter'in uydularının ışık şiddetindeki değişimi ve
fotometrik yöntemlerle yıldızları inceledi. 
1742 yılında sonradan kendi adıyla anılacak olan 100 dereceli termometre sistemini buldu. Bu
amaçla buzun erime ve suyun kaynama derecelerini sabit noktalar olarak alıp aradaki farkı yüz
eşit dereceye bölerek bugün kullanılan termometre sistemini oluşturmuştur.  



Bugün termometrelerde santigrat ya da
santezimal yerine, "celsius" derecesi
birim olarak kullanılmaktadır.  Anders
Celsius, biri Dünya'nın Güneş'e
uzaklığının hesaplamasına yarayan yeni
bir yönteme öbürü Dünya'nın biçimini
saptamaya yönelik iki astronomi kitabı
yazdı.  
 
 Dünya'nın kutuplarda hafifçe basık
olduğunu gözlem yoluyla bulan ilk bilim
adamlarından biri oldu.  Celsius
günümüzde kendi adını taşıyan sıcaklık
ölçeğinin bulucusu olarak tanınır.  
 
Santigrat olarak da adlandırılan bu
ölçek dünyanın her yanında özellikle
bilimsel ölçümlerde kullanılır. Daha önce
kullanılan sıcaklık ölçeğini Danzigli bir
Alman fizikçi olan Daniel Fahrenheit
1714 yılında geliştirmişti. 
 
Çalışmalarını daha çok Hollanda’da
yürüten Fahrenheit’ın adıyla anılan bu
ölçek suyun donma noktasını 32F
kaynama noktasını 212F olarak gösterir.
Celsius 1742 de farklı bir sıcaklık ölçeği
geliştirdi.  

Sıcaklık aralığını Fahrenheit'ın yaptığı gibi 180 değil 100 eşit parçaya (dereceye) ayırdı. Aslında
Celsius buzun erime noktasını 100 suyun kaynama noktasını 0 olarak kabul etmişti. Daha sonra 0
ile 100’u yer değiştirdi. Bu derecelendirme sekiz yıl sonra Celsius'un öğrencisi Carl Linnaeus
tarafından tersine çevrilerek bugün kullanılan durumuna getirildi. Başlangıçta bu ölçeğe yüz adım
anlamındaki latince centum gradus’tan gelen santigrat ölçeği demişti.  
 
Ama 1948’de toplanan uluslararası konferansta adını bulucusunun adı olan Celsius ile
değiştirdiler. Celsius derecesi C olarak adlandırılır.  Yanda İsveç’te Anders Celsius adına basılan
pulların görüntüsü yer almaktadır. Anders Celsius, 25 Nisan 1744 tarihinde Uppsala, İsveç’de 43
yaşında verem hastalığından ölmüştür.  Ay'daki bir kratere de Celcius adı verilmiştir. 
 
Santigrat (centigrade) adıyla da bilinen Celsius derecelendirme sistemi, Fahrenheit ve William
Thompson Lord Kelvin'inkilerle birlikte bugün yaygın olarak kullanılan üç ısı ölçüm sisteminden
biridir. 
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