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Pentakostalizm

Pentakostalizm, Protestan kiliselerin Hristiyan grup. Pantkot günü İncil'e göre Rûh-ul Kuds,
inananların ağzından bütün dillerde konuşmaya başladığı inancı üzerine Rûh-ul Kudus'a büyük önem
verir.
 
Pentakostalizm, Hristiyanlığın bir mezhepler grubunu oluşturur. Pantkot günü İncil`e göre Ruh-ul Kuds,
inananların ağzından bütün dillerde konuşmaya başladığı inancı üzerine Ruh-ul Kudus`a büyük önem
verir. 
 
Ayinlerinde belli şekillere bağlanmayı iyi görmez ve cemaate Ruh-ul Kudus`ün gelişini
engelleyebileceğini ileri sürerler. Toplu olarak veya evlerde küçük gruplar halinde bir araya gelerek
yaptıklar bu ayinlerde modern çalgılarla hafif müzik stilinde şarkılar söyler, sağa sola doğru hafif
dönerek ve bazen ellerini çırparak katılırlar.
 
Ayinlerinde cemaatin "Amin!" ya da "Haleluya!" diye bağırmaları da yaygındır. Pentakostalizm,  çocuk
yaşta vaftizi genelde reddeder. Birçok değişik görüşte olan gruplar vardır. Bütün dünyada takriben
100-200 milyon inananları vardır. Pentakostalistler ( The Pentocostal Revival) ABD ‘ de Los Angeles
‘da, 1906 ‘da zenci vaiz W.J.Seymour tarafından kurulmuş ve aynı yıl Norveçli Thomas Barratt
tarafından Avrupa ‘ya yayılmıştır. Başlangıçta Hristiyan tarikatı görünümündeki Pentakostalistler
günümüzde ayrı bir din gibi hareket etmektedirler.Bu hareketin mensupları, Kutsal Ruh un vaftizi
denilen bir aydınlanma ile kazanılan ihtidaya önem verirler. Böyle bir aydınlanma, arkasından alamet
olarak çeşitli dillerde konuşmayı getirecektir. Bu yönüyle Pentakostalistlik Hıristiyanlıkla Zen Budizmini
uzlaştıran sinkrelist bir gelişmedir. Bu harekete bağlı cemaatler, birbirlerine karşı müstakildir.Harekete
bağlı üyeler, ilk Hristiyanlar hakkında Kutsal Kitap ‘ta kaydedilen şeylere göre kendi hayatını
düzenlerler. Pentakostalistler‘de bir teşkilat ve servis düzeni bakımından konulmuş kurallar yoktur.
 
Günümüzde Pentakostalistler ABD ve Avrupa‘nın çeşitli ülkelerinde özellikle de İsveç‘te diğer Hristiyan
ülkelerde taraftara sahiptirler. Bu dini hareketin günümüzde yaklaşık 2.500.000 taraftarı
bulunmaktadır.

Herkesin inancı kendine dedirten dini gruplardan biri Pentakostalizm nedir?



Charlie Chaplin (Şarlo), 16 Nisan 1889'da
Londra'nın fakir semtlerinden biri olan East
Lane, Walworth'ta doğdu. Charlie'nin henüz o
üç yaşına bile gelmeden ayrılan annesi ve
babası müzikhollerde ve çeşitli tiyatrolarda
çalışan profesyonel sanatçılardı.
 
Sahne adı Lily Harley olan annesi Hannah
Harriet Pedlingham Hill (1865-1928)
profesyonel olarak sahneye ilk kez 19 yaşında
çıkmıştı. 
 
Annesi ve üvey kardeşi Sydney Chaplin ile
birlikte Londra'nın fakir semtlerinde çeşitli
evlerde büyüyen Chaplin'in yaşamı ruhsal
dengesizlikler yaşayan annesinin durumunun
kötüye gitmesi ile zorlaştı.
 
Anne Hannah, 1894'teki bir sahne performansı
sırasında sesini kaybetmiş ve hemen ardından
yaşadığı ekonomik zorlukların da etkisiyle
psikolojik sorunları artmıştı. Onun bir
rehabilitasyon merkezine yatırılmasının
ardından çocukları Charlie ve Sydney,
metresiyle birlikte yaşayan babaları Charles
Chaplin Sr.'nin yanına yollandı.
 
Charlie ve Sydney bu dönemde Kennington
Road School' a gönderildiler. Charles Chaplin
Sr, henüz 37 yaşındayken üstesinden
gelemediği alkolizm nedeniyle, oğlu Charlie
henüz on iki yaşındayken, hayatını
kaybedecekti.
 
Rehabilitasyon merkezinden çıktıktan kısa bir
süre sonra Hannah' nın hastalığı yeniden
nüksedince çocuklar bu sefer genel
olarak workhouse olarak adlandırılan ve
oldukça kötü koşulları ile bilinen
bakımevlerinden birine yollandılar.

Charlie Chaplin
Sanat dünyasının muhteşem isimlerinden Charlie Chaplin kimdir?

Londra'nın doğusundaki Lambert adlı bölgede
bulunan bu bakımevindeki günler annesi ve
kardeşinden ayrı kalan ve yaşı bir hayli küçük
olan Charlie için hayli güç geçmişti.
 
Chaplin'in Walworth ve Lambert'te geçirdiği
bu yoksulluk günleri onda derin izler bırakacak
ve ileriki yıllarda filmlerinde seçtiği mekân ve
konularda sık sık kendini gösterecekti.
 
Sydney ve Charlie daha sonra aileden gelme
yetenek ve alışkanlığın da etkisiyle
tiyatrolarda ve müzikhollerde çalışmaya
başladılar. Chaplin ciddi anlamdaki ilk sahne
tecrübesini "The Eight Lancashire Lads" adlı
grupta çalışırken yaşadı.
 
Hannah çocukları tarafından ABD'ye
getirildikten yedi yıl sonra
1928'de Hollywood'da yaşamını yitirdi.
Babaları farklı olan Charlie ve Sydney'in,
anneleri Hannah üzerinden 1901 doğumlu
Wheeler Dryden adlı bir kardeşleri daha vardı.



Dryden, annesinin ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle babası tarafından Hannah'dan uzak
tutulmuş ve Kanada'da yetiştirilmişti. 1920 ortalarında annesini görmek için ABD'ye giden
Dryden, daha sonraları kardeşleri ile film projelerinde çalışmış ve Chaplin'in asistanlığını
yapmıştır.
 
Sydney Chaplin'in 1906'da dönemin ünlü Fred Karno kumpanyasına katılmasının ardından
Chaplin de, 1908'de onu izleyerek bu topluluğa katılmayı başardı. Chaplin gezici Karno
kumpanyası ile 1910 - 1912 arasında ABD'ye turneye çıktı.
 
İngiltere'ye dönüşünden sadece beş ay sonra yine Karno ile birlikte 2 Ekim 1912'de yeniden
ABD'ye gitti. Bu seferki turda, daha sonra Laurel ve Hardy ikilisinden Stan Laurel'i
canlandıracak olan Arthur Stanley Jefferson ile birlikte çalıştı ve aynı odayı paylaştı.
 
Bir süre sonra Stan Laurel İngiltere'ye dönerken, Chaplin ABD'de kaldı ve Karno ile turneye
devam etti. 1913'teki bir gösteri sırasında Mack Sennett'ın dikkatini çekince onun sahibi
olduğu Keystone Stüdyoları ile bir anlaşma yaparak onun ekibine katıldı. Böylece 2 Şubat
1914'te Henry Lehrman yönetmenliğinde sessiz bir film olan Making a Living adlı tek
makaralık filmde rol alarak yeteneğini tam anlamıyla gösterebileceği sinemaya adım atmış
oluyordu.
 
Chaplin; iddialı tavırları ve bir İngiliz olmasından kaynaklanan "yabancılığı" ve bağımsız
karakteri nedeniyle başta Mack Sennett tarafından şüpheyle karşılansa da kısa süre içinde
yeteneğini kanıtlayıp yerini sağlamlaştırdı. Keystone ile birlikte çalıştığı bir yıl boyunca 35
filmde rol alan Chaplin hızla ünlü oldu.
 
Chaplin 1916'da Mutual Film Corporation film şirketiyle bir seri komedi yapımı için anlaştı. On
sekiz aylık süreçte on iki film ürettiği bu dönemde yaptığı filmler, sinemanın en etkili komedi
filmleri arasında yerini almıştır.



1918'de Mutual ile anlaşmalarının sona ermesi
üzerine Chaplin kendi film şirketini kurdu. Sesli
film döneminden sonra kendisinin en büyük filmi
kabul edilen 1931 yılı yapımlı City
Lights (Türkçe: Şehir Işıkları) filmini yaptı.
 
Chaplin, filmlerinde her zaman sol görüşe
sempati duyduğunu hissettirmiştir. Sessiz
filmlerinde "Büyük Depresyon"'a yer
vererek The Tramp (serseri) karakteri
aracılığıyla, yoksullukla mücadeledeki kötü
yönetim politikalarına göndermeler yapmıştır.
 
Modern Times (Türkçe: Asri Zamanlar) filminde
işçilerin ve fakir halkın kötü durumlarına dikkat
çekmiştir. Büyük Diktatör filmiyle Nazi
Almanyasını çok sert biçimde eleştirmiştir ve o
dönem ABD resmi olarak Almanya ile hala barış
içinde olması filmin ABD'de Chaplin'e karşı
karalama kampanyası başlatılmasına neden
olmuştur.
 
Chaplin, hayallerinin ve yaratıcılığının sezgisel
boyutta düşünüp de oluşturduğu tüm filmlerin
sinema dünyasına yeni heyecanlar katmıştır.
Hiçbir zaman ekranın tamamen kapanmasına bir
anda izin vermemeyi geliştirdi.
 
Filmlerinde diyalogları yazılı olarak farklı bir
ekrana geçiş yaparak gösteriyordu ancak
teknolojik gelişmelerden yararlanıp bu işin de
üstesinden gelmeyi başardı.
 
Chaplin'in sağlam duruşu 1960'lardan sonra
yavaş yavaş bozulmaya başlamıştı, onunla
iletişim kurmak güçleşmeye başlamıştı. 1977'de
tekerlekli sandalye ile hayatını devam
ettiriyordu. Chaplin 1977'in Noel'inde İsviçre'de
uykusunda hayatını kaybetti.
 
1 Mart 1978'de naaşı küçük bir İsviçreli grup
tarafından fidye istenmek üzere kaçırılmaya
kalkışıldıysa da hırsızlar amaçlarına ulaşamadan
yakalandı. Chaplin'in naaşı 11 hafta
sonra Cenevre Gölü'ünde 1,8 metre suyun
altından çıkartılıp tekrar mezarına defnedildi.





Arkeoloji

Arkeoloji, arkeolojik yöntemlerle ortaya
çıkarılmış kültürleri, 
sosyoloji, coğrafya, tarih, etnoloji gibi birçok
bilim dalından yararlanarak araştıran ve
inceleyen bilim dalıdır.
 
Arkeoloji anlamı olarak da "Eskinin -Bilgisi, -
Bilmi, -Öğretisi, -Tanımlanması ve -Ortaya
Çıkarılması" anlamlarına gelebilmektedir.
 
Arkeoloji, kendi içinde birçok farklı bilim dalını
barındırmaktadır. Bunlar arasında tarihöncesi
(prehistorya) arkeolojisi, klasik arkeoloji,
protohistorya ve önasya arkeolojisi, mısır
arkeolojisi, tevrat arkeolojisi, ortaçağ
arkeolojisi sayılabilir.
 
Arkeoloji, yazılı tarihten önce ve sonra
yaşamış insanlara ilişkin bilgi edinme olanağı
sağlaması açısından özellikle önemlidir. Bu
bilim dalının uzmanları olan arkeologlar, araç,
eşya ve yapı kalıntılarını inceleyerek, eski
insanların nasıl yaşadıklarını anlayabilirler.
 
Arkeologlar çalışmalarını çoğunlukla eskiden
insanların yaşadığı varsayılan yerleşimleri gün
yüzüne çıkararak yürütürler.
 
Yıkılan bir kentin üstüne yenisi yapıldığından
eski kentler genellikle toprağın altında kalır ve
üst üste kurulan yerleşmelerin mimari
(özellikle kerpiç) yıkıntıları zamanla bir tepe
oluşturur.Bu tür tepeler Türkiye'de höyük,
Yunanistan'da "Magula", Yakındoğu'da "Tell",
İran'da "Teppe" olarak adlandırılır.
 
 

Filmlere, dizilere konu olan,
geçmişle günümüze ışık tutan,
tarihi şekillendirmemize
olanak sağlayan bilim dalı
arkeoloji nedir?

Ülkemizdeki Alacahöyük,Yalıhüyük ve Çatalhöy
ük gibi eski yerleşmeler birer höyüktür. Ancak
her arkeolojik buluntu yeri bir höyük değildir.
İnler, düz yerleşme yerleri, antik kentler de
arkeolojinin araştırma alanları arasında yer
alır.
 
Tarih öncesi arkeolojisi yazının ortaya
çıkmasından önceki dönemleri inceler. Bu
incelemede kazılar çok büyük bir dikkatle
yürütülür. Tarih öncesi dönemden günümüze
kalan çanak çömlek parçaları, taş araçlar,
mimari kalıntılar ya da organik kalıntılar çok
önem taşımaktadır.



Eskiden zengin hazineler, saraylar ve tapınaklar bulma umuduyla kazı yapılırdı. Sıradan
insanların yaşadıkları yerler definecileri ilgilendirmiyordu. Oysa arkeologlar geçmişi iyi
anlayabilmenin yolunun, bulunabilen her şeyi incelemekten geçtiğini bilirler.
 
Arkeologlar buluntuları incelerken, o topluluğun ekonomisini, değişik işleri ve görevleri olan
insanlar arasındaki ilişkileri ve dinsel inanışlarını da araştırıyorlar.
 
Yetiştirdikleri bitkilere ve hayvanlara bakarak insanların çevrelerini nasıl değiştirdiklerini,
kendilerinin de çevreden nasıl etkilendiğini anlamaya çalışıyorlar.
 
Ortadoğu'da bazı arkeologlar çöllerde araştırmalar yaparak, kentlerin henüz kurulmadığı ve
uygarlıkların yerleşmediği dönemlerdeki göçebe topluluklara ilişkin bilgi edinmeye çalışıyorlar.
 
Çok kısa bir süre öncesine kadar kitaplarda, elyazmalarında ve iyi korunmuş yapılarda
ortaçağa ilişkin yeterince bilgi bulunduğu sanılıyordu. Yakın tarihlerde bu alanda da yepyeni
gelişmeler oldu. Birçok araştırmacı son 200 yılda yapılmış kanalları, demiryollarını, fabrikaları
konu alan sanayi arkeolojisi alanında çalışıyor. Günümüzde kısaca, geçmişe ilişkin her şey
arkeolojinin kapsamına girmektedir.



Mahatma Gandhi
Hayata bambaşka bir bakış açısı getiren Mahatma Gandhi kimdir?

Mahatma Gandhi (Mohandas Karamçand Gandhi),2 Ekim 1869’da Porbandar’da dünyaya
gelmiştir. Babası Karamçand Gandhi, Porbandar’ın başveziri, annesi Putlibai babasının
dördüncü eşi ve dindar bir Hinduydu. 
 
Doğuştan ‘çalışanlar’ kastına mensup olan Gandhi, etyemezlik, canlılara zarar vermeme,
kişisel arınma için oruç tutma ve farklı kast üyeleri arasında karşılıklı tolerans gibi öğretileri
benimsemiştir.
 
Gandhi, 13 yaşındayken ailesinin isteği üzerine 13 yaşındaki Kasturba Makhanji ile
evlenmiştir. Bu evlilikten Harilal, Manilal, Ramdas, Devdas adlarında dört çocuğu dünyaya
gelmiştir. Ailesi avukat olmasını istediği için Bhaunagar’da bulunan Samaldas Koleji’ne devam
etmiş, 4 Eylül 1888’de hukuk okumak için University College Londan’a girmiştir.
 
Londra’da geçirdiği zaman içinde et, alkol ve seksten uzak duracağına dair annesine söz veren
Gandhi, daha sonrasında körü körüne bu inanca bağlanmayı reddetmiş, etyemezlik üzerine
yazılar okuyarak bu inanışı entelektüel boyutta benimsemiştir.
 
Hatta etyemezler derneğine katılarak yönetim kuruluna seçilmiş ve bir şubesini kurmuştur.
Londra’da eğitim hayatını tamamlayan Gandhi, İngiltere ve Galler barosuna girdikten sonra
Hindistan’a dönmüş; fakat burada avukatlık yaparken başarılı olamamıştır. Bir süre lise
öğretmenliği yapmış ve Rajkot’a geri dönerek arzuhalcilik yapmaya başlamıştır. Bir Britanya
subayı ile anlaşmazlığa düşünce bu işine de son vererek Güney Afrika’nın Natal Eyaleti’ne
yerleşerek burada işe başlamıştır.
 
Gandhi, Güney Afrika’da Hintlilere uygulanan ırkçılığa maruz kalmış ve bu ırkçılığın
doğurduğu sosyal eşitsizlik ve haksızlıklar Gandhi’nin sosyal eylemciliğinin temelini
oluşturmuştur.



1894 yılında Natal Hint Kongresi’ni kurarak Hintli
topluluğunu ortak bir siyasi çatı altında toplamış
ve Hintlilerin yaşadığı ırkçı muamele ve
ayrımcılığa,sosyal eşitsizliklere dikkatleri çekmeyi
başarmıştır.
 
1915 yılında Güney Afrika’dan Hindistan’a dönen
Gandhi, burada kendisini destekleyenlerle birlikte
bir aşram kurmuştur. Kötü yaşam koşulları altında
olan köylerin temizlenmesine, buralarda okul ve
hastaneler kurulmasına öncülük etmiş ve köy
liderlerini desteklemiştir. Bunların sonucunda
polis, huzursuzluk çıkardığı gerekçesiyle Gandhi’yi
tutuklamış fakat halkın protestoları sonucunda
mahkeme Gandhi’yi serbest bırakmıştır. Yoksul
köylülere yardım edilmesi, kıtlık bitene kadar
vergilerin kaldırılması gibi konularda hükümetle
anlaşma imzalamıştır.
 
Halkın sevgisini ve güvenini kazanan Gandhi’ye
insanlar baba anlamına gelen ”Bapu” ve yüce ruh
anlamına gelen ”mahatma” demeye başlamışlar ve
böylece Gandhi’nin ünü tüm ülkeye yayılmıştır. 
 
Tüm yaşantısını ezilen sınıfın çıkarlarına hizmet
etmeye, sosyal adaleti sağlayıp ırkçılık ve sınıfsal
ayrımı reddetmeye, özgürlük mücadelesine adayan
Gandhi, 30 Ocak 1948’de Yeni Delhi’de Hindu bir
radikal olan suikastçı Nathuram Godse tarafından
vurularak öldürülmüştür.
 
Ölümünden sonra külleri kaplara konarak, anma
törenleri için Hindistan’ın çeşitli bölgelerine
gönderilmiştir.Hayatını Satya (Doğruluk)’yı
bulmaya adamış, kendi hatalarından yola çıkarak
deneyler yapmıştır.İnançlarını ”Doğruluk
Tanrı’dır” olarak özetlemiştir.
 
Pasif direniş, Hindistan dini tarihinde çok eski bir
yere sahiptir fakat bu düşünceyi ciddi anlamda
siyaset boyutunda ilk uygulayan
Gandhi’dir.Annesinin dindarlığı sebebiyle tanıştığı
etyemezlik, daha sonraları araştırmaları
sonucunda benimsediği hayat felsefesine
dönüşmüştür.



Ona göre etyemez beslenme, hem insan vücuduna
faydalı hem de çok düşük gelir seviyesine sahip olan
Hindistan’da, ekonomik bir amaca hizmet
etmektedir.16 yaşında iken babası hastalanmış ve
Gandhi tüm hastalığı boyunca babasının başında
olmuştur. 
 
Bir gece amcası Gandhi’ye dinlenmesi gerektiğini
söylemiş ve onun yerine geçmiştir. Odasına geçen
Gandhi, bedeni isteklerine engel olamamış ve
karısıyla birlikte olmuştur. 
 
Kısa bir süre sonra hizmetçiden babasının az önce
öldüğünü öğrenen Gandhi, büyük bir suçluluk ve
utanç duyarak, 36 yaşında cinsellikten vazgeçmiştir. 
 
Ona göre Brahmaçarya,”duyguların düşünce, söz ve
eylemde kontrolü” anlamını taşımış ve sevmeyi
öğrenmenin kişisel zorunluluğunu hissetmiştir.Batı
tarzı yaşam stilini bırakmış, gereksiz harcamalarını
keserek sade bir yaşam biçimini benimsemiştir.
 
Hindu olarak doğup öyle yaşamıştır. Budizmi,
Hinduizmi, Hristiyanlığı ve İslamiyeti incelemiş ve bu
konularda sayısız kitap okumuştur. Tüm dinlerin eşit
olduğuna inanmış; Hinduizmin ruhunu arındırdığını,
kendisini huzura kavuşturduğunu savunmuştur.



Aurora

İsmini Roma şafak tanrısından alan Aurora , gizemli ve önceden tahmin edilemeyen, ve geceleri ortaya
çıkan ışık görüntüsüdür. Aurora borealis ve Aurora australis , diğer isimleriyle kuzey ışıkları ve güney
ışıkları; kuzey ve güneydeki yüksek yerlerde sıkça görülürken, orta yüksekliklerde daha az görülür.
Ekvatora yakın yerlerde ise çok nadir görülür. 
 
Aurora genelde yeşil renkte görülür, fakat kırmızı, mavi, mor, pembe ve beyaz renklerinde de ortaya
çıkar. Bu renkler birçok farklı ve değişen şekillerde ortaya çıkar. Bazen sönük ve çok dağınık bir şekilde
görünür ve yanlışlıkla bulutlara ya da samanyoluna benzetilir; bazense Aurora olduğu anlaşılacak
kadar parlaktır.Aurora gezegenimizin Güneş’e elektriksel olarak bağlı olduğunun muhteşem bir
işaretidir. Tipik bir Aurora, uzayda hızlı bir şekilde ilerleyen elektronların Dünya’nın atmosferinin üst
kısımlarında yer alan oksijen ve nitrojen ile çarpışması sonucu oluşur. Dünya’nın manyetik alanı
tarafından kontrol edilen manyetosferden gelen elektronlar, enerjilerini oksijen ve nitrojen atomları ve
moleküllerine ileterek onları uyarır. Uyarılan gazlar normal enerji seviyelerine döndüğünde, foton
salınımı yaparlar. 
 
Manyetosferden yüksek sayıda elektron geldiğinde, oksijen ve nitrojen gözle görülebilecek kadar
yeterlikte ışık salınımı yaparlar. Böylece muhteşem güzellikte ki Aurora ortaya çıkar. Bu hayalet ışıklar
100 ile 400 km arasındaki yüksekliklerde ortaya çıkar. Aurora’nın rengi genellikle hangi gazın (oksijen
-nitrojen) elektronlar tarafından uyarıldığına ve ne kadar uyarıldığına bağlıdır. Renk aynı zamanda
elektronların ne kadar hızlı ilerlediğine veya çarpışma anında ne kadar enerjileri olduğuna bağlıdır.
Yüksek enerjili elektronlar oksijenin yeşil ışık (en çok görülen Aurora rengi) yaymasına neden olurken,
düşük enerjili elektronlar kırmızı rengin ortaya çıkmasına neden olur. Nitrojen genelde mavi renk verir.
Bu renklerin karışımı mor, pembe ve beyaz renklerinin de ortaya çıkmasına neden olabilir. Oksijen ve
nitrojen aynı zamanda, özel kamera ve uydular tarafından yakalanabilen ultraviyole ışınlarda yayınlar.
Farklı şekillerdeki Auroralar ise araştırmacıların hala anlamaya çalıştığı bir gizem halinde
duruyor.Aurora genelde Dünya’nın manyetik kutupları çevresinde 4000 km civarında çapa sahip olan
bir yüzük şeklinde görülür. Bu yüzük şekli Aurora ovalleri diye bilinir. 
 
Kuzey ovalı Alaska, Kanada, İzlanda, kuzey İskandinavya ve Rusya gibi bir yol takip eder. Güney yârim
kürede ise genelde Antarktika’yı daire içine alır. Fakat, nadirenYeni Zelanda, Şili ve Avustralya’nın
uzak kenarlarında görülür. Aurora’nın sadece Dünya’nın kutuplarına yakın bölgelerde görülebileceği
gibi genel olarak bilinen bir kavram yanılgısı var, fakat gerçekte coğrafik ve manyetik kutuplarda çok
nadir görülür.

Gökyüzünde görsel bir şölen sunan Aurora nedir?





DİSK

DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) işçilerin tabandan gelen mücadeleleri
sonucunda 13 Şubat 1967 tarihinde kurulan bir işçi sendikaları konfederasyonudur.
 
Maden-İş, Lastik-İş ve Basın-İş sendikaları, 12 Şubat 1967’de yaptıkları olağanüstü
kongrede, Türk-İş’ten ayrılma ve konfederasyonlaşma kararı aldılar. 13 Şubat 1967’de Bağımsız
Gıda-İş ve merkezi Zonguldak’ta bulunan Türk Maden-İş’in de katılımı ile DİSK kuruldu.
 
12 Eylül generallerinin kapattığı ve yasakladığı DİSK, 1992 yılında faaliyetine bıraktığı yerden
yeniden başlamıştır.
 
DİSK, devletten ve sermayeden bağımsız olarak işçilerin aşağıdan yukarıya demokratik,
yukarıdan aşağıya merkezi olarak bir araya geldikleri bir örgüttür.
 
DİSK üyesi sendikalara ırk, dil, din, inanç, mezhep, siyasal görüş ve dünya anlayışı farkı
gözetmeksizin her işçi üye olabilir.
 
DİSK yalnızca işçi sınıfının işyerlerindeki sorunları için değil, toplumda seslerini daha iyi
duyurabilmeleri için de mücadele eder. Bunun için işyerlerindeki haklarımızı iyileştirme
mücadelesi, soygunsuz ve sömürüsüz bir toplum yaratma mücadelesiyle birlikte yürütülmelidir.
 
İşte bu yüzden DİSK, işçi sınıfının özgürlük ve demokrasi mücadelesindeki rolünü geliştirerek,
siyasete ağırlığını koymasını amaçlar.
 
DİSK faaliyetlerine ve çalışmalarına www.disk.org.tr internet adresinden ulaşılabilir.

'Dünyanın bütün işçileri, birleşin!' Karl Marx...Türkiye'nin en büyük
topluluklarından, işçi sendikaları birliği DİSK nedir?



PİSA KULESİ

Pisa Kulesi, İtalya'nın kuzeyindeki Pisa şehrinde Piazza dei Miracoli'de (İtalyanca Mucizeler
Meydanı) yer alan ve 1063-1090 yıllarında yapılan şehir katedralinin çan kulesi, ana yapıdan ayrı
olarak 1173'te yapılmıştır.
 
Kule üst üste bindirilmiş yuvarlak 6 sütun dizisinden meydana gelmiştir. 56 metre yüksekliktedir.
Üzerine 294 basamaklı bir merdivenle çıkılır. En üstteki çanların bulunduğu 8. kat silindir
biçimindedir.
 
Pisa Kulesi bitirildiği tarihten itibaren güneye doğru eğilmeye başlamıştır. Bunun sebebi temeldeki
yumuşak zemindeki bir çökmedir. Bu bölgede hemen her her yapı da aynı şekilde bir eğilme vardır.
Ancak Pisa Kulesi'nde ince uzun yapısından dolayı bu daha belirgindir.
 
Günümüzde, kulenin tepesinden güney yönünde aşağı sarkıtılan bir çekül 4,3 metre açığa
inmektedir. Ancak yapının ağırlık merkezinin izdüşümü kendi temel dairesinin içinde kaldığı için kule
devrilmemektedir.Kule her yıl milimetrenin onda yedisi kadar (100 yılda 0,7 cm) eğilmektedir.
Kulenin şu andaki eğimi 5,5° kadardır. Kule, Pisa'nın gücünün ve zenginliğinin bir sembolü olarak
Cenova ve Venedik'e rakip olarak yapılmıştır.
 
Galileo'nun, bütün cisimlerin aynı hızla ve aynı fizik kanununa uyarak düştüklerini farklı
ağırlıklardaki iki top güllesini bu kuleden aşağı bırakarak gözlemlediği iddia edilmiştir. Bilginin
kaynağı Galileo'nun bir öğrencisi olmasına rağmen bu iddia geniş çevrelerce bir efsane olarak kabul
edilir. Kule 1990-2001 yılları arasında onarım için kapalı tutulmuştur. Bulunduğu zemindeki çökme
nedeniyle yıkılma aşamasına gelen İtalya’nın ünlü Pisa Kulesi, 20 milyon sterlinlik projeyle
kurtarıldı. Birkaç yıl içinde yıkılacağı uyarısında bulunulan kule, proje kapsamında yapılan 45 cm’lik
bir düzleştirme çalışmasıyla eski haline getirildi.
 
Kuleye giriş ücreti 18 Euro olarak fiyatlandırılmaktadır. Ayrıca www.opapisa.it internet sitesinden
bölgedeki diğer müze ve yapılar için yapılmış fiyatlandırmayı görebilirsiniz.

Her gidenin dik tutmak için
uğraştığı, İtalya'nın sembol
tarihi yapılarından biri olan

Pisa Kulesi nedir?



Bülent Ersoy
"Diva" Bülent Ersoy kimdir?

Bülent Ersoy 9 Haziran 1952 İstanbul
doğumlu bir ses sanatçısıdır. Sanat
dünyasında Diva olarak tanınır.
 
Sanat hayatına özel müzik dersleri alarak
başladı. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle
ilgilenmeye başlayan Bülent Ersoy, İstanbul
Konservatuvarına 2 ay devam etmiştir.
 
Hocası Süheylâ Altmışdört Bülent Ersoy'un
konservatuvara 2 ay devam ettiğini ve sonra
bıraktığını açıkladı. Eğitimi süresince Melahat
Pars ve Rıdvan Aytan gibi üstadlardan özel
dersler almıştır.

Konservatuvardan mezun olduğunda, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla müzikal tecrübelerini
geliştirme fırsatı bulmuş ve sahneye ilk adımını 1970 yılında Fıstıkağacı, Üsküdar'da, bugün Oya
Düğün Salonu olarak bilinen, dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan Özlem Aile Gazinosu'nda
attı.
 
Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu
yarışmada birinciliği kazanarak ve 1000 lira para ödülü almıştır. Akabinde bu gazinoda üç ay
kadar assolist olarak çalışmış, 1971 yılında ilk 45'liği Lüzûm Kalmadı-Neye Yarar Gelişin, Saner
Plak'tan çıktı. Sanatçı bu 45'liğinde söz ve müziği Muzaffer Özpınar'a ait "Lüzûm Kalmadı" ve
"Neye Yarar Gelişin" adlı eserleri seslendirmiştir.
 
1974'te Maksim Gazinosu'nda sahneye çıkmıştır. Çıkardığı klasik uzun çalar "Tuti-i Mucizeyi
Guyem Ne Dersem Lâf Değil" adlı plakla rekor satış elde etti. Maksim Gazinosu'nun sahibi
Fahrettin Aslan, Bülent Ersoy'u assolist olarak çıkarmaya karar verdi. Ancak gerçek soy ismi
Erkoç olan sanatçının soyadı Müjdat Gezen tarafından Ersoy olarak değiştirilmiştir.
 
Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar'ın temsilcisi olarak başladığı sanat hayatında, akademik sanat
kariyerinin de yüksek olması ve aldığı eğitiminde getirileriyle olağanüstü bir yorumcu ve büyük
bir tavrın sancaktarı oldu. "Baharı Bekleyen Kumrular Gibi", "Dert Çekmeye Gidiyorum" gibi her
okuduğu şarkıyla grafiği sürekli yukarı tırmandı. O yıllarda TRT için birçok klasik Türk müziği
şarkısı seslendirmiştir.
 
Yetmişli yıllarda; o dönemdeki müzik piyasasında pop, arabesk ve fantezi gibi ticari şarkılar
revaçta olmasına karşın bir albümüne de ismini verdiği Itrî'nin "Tut-î Mucize-I Gûyan"ı gibi
eserlerden oluşan koyu klasik bir uzunçalar yaptı. Bu ilk uzunçalar çalışması müzik piyasasında
satış rekoru kırdı. Ağustos 1980'de İzmir Fuarı'nda seyircilerden gelen tezahürat sonrası
göğüslerini açınca İzmir Cumhuriyet Savcılığı, hakkında soruşturma açtı.



Eylül 1980'de Kordon'daki evinde bir hâkime hakaret edince tutuklanarak Buca Cezaevi'nde
tutuklu kaldı. 12 Eylül darbesi sonrası Haziran 1981'de diğer travesti ve transseksüel
sanatçılarla birlikte sahne yasağı aldı. 8 yıl süren sahne yasağı 8 Ocak 1988 tarihinde
kaldırıldı.
 
14 Nisan 1981'de Londra'da geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın oldu, ancak
Türkiye cinsiyet değişikliğini tanımıyordu. 1983'te Danıştay, Bülent Ersoy'un hukuken erkek
olduğuna ve gazinolarda ancak erkek kıyafeti ile sahneye çıkabileceğine karar verdi. 'Pembe
nüfus kağıdı' alması yıllar sonra, sahne yasağını da kaldıran dönemin başbakanı Turgut
Özal'ın öncülüğünde 1988'de çıkartılan, cinsiyet değiştirmeye izin veren kanun sayesinde
oldu.
 
Bülent Ersoy yasaklı olduğu yıllarda çeşitli Avrupa ülkelerinden vatandaşlık teklifi aldı. 1989
yılında Adana'da verdiği bir konser sırasında bir seyirciden gelen "Çırpınırdı Karadeniz" adlı
isteği okumadığı için kurşunlanarak bir böbreğini kaybetti.
 
Yurtiçinde ve yurtdışında yüzlerce konser veren, Avustralya'da verdiği konseri için ismini
taşıyan ayrıca albüm yayınlayan Bülent Ersoy, Düşkünüm Sana, Yaşamak İstiyorum, Biz
Ayrılamayız ve Ablan Kurban Olsun Sana gibi satış grafiği yüksek albümlere imza attı. 1995
tarihini taşıyan "Benim Dünya Güzellerim", "S Müzik" etiketiyle çıkan ilk albümü oldu. Selçuk
Tekay'ın müzik yönetmenliğini, Özkan Turgay'ın aranjörlüğünü yaptığı albümde on şarkı
seslendirdi.nYine aynı yıl makam ve usulüne uygun olarak "Alaturka 95" adında bir albüm
yaparak Klasik Türk müziği'ne katkıda bulunmuştur.
 
Muzaffer Özpınar'ın yönetmenliğini yaptığı albümde Hacı Arif Bey, Münir Nurettin Selçuk,
Kemani Serkis Efendi gibi birçok müzisyenin eserlerini yeniden yorumlamıştır. On dört eserin
yer aldığı çalışmada; "Aziz İstanbul", "Dönülmez Akşamın Ufkundayız", "Nerelerde Kaldın Ey
Servi Nazım" gibi klasik eserlerin yanında "Alıverin Bağlamamı Çalayım" ve "Karam" adlı iki
de anonim türküye de yer vermiştir. Bir sonraki çalışmasını 1997 yılında yayınlamış,
Maazallah ismini taşıyan albüm, piyasaya sürülmeden yankı uyandırmıştır. Albümün hazırlık
aşamasında Halil Karaduman ve Osman İşmen'le çalışan sanatçı, popüler şarkılardan ve
anonim türkülerden oluşan bir repertuar seslendirdi. 
 
Albüme ismini veren "Maazallah" adlı şarkısının video klibi ise büyük ses getirdi. Bülent
Ersoy'un bir sonraki albümü ise 2002'de çıkardığı Canımsın albümü olmuştur. 2011 yılında
Aşktan Sabıkalı albümünü müzikseverlerin beğenesine sunan Bülent Ersoy, bu albümünde söz
ve müziği Tarkan imzalı Bir Ben Bir Allah Biliyor parçasını Tarkan ile birlikte seslendirdi.
 
1980 yılında London Palladium'da ve 1983 yılında Madison Square Garden'da sahne alan ilk
Türk sanatçısı olmuştur. 30 Mart 1997'te ise Ümmü Gülsüm'den sonra, etnik müzik sazlarıyla
Olympia müzikholünde sahne alan ilk Türk sanatçı olmuştur.
 
Bülent Ersoy ayrıca Ajda Pekkan ve Dario Moreno'dan sonra Olympia'da konser veren ilk Türk
sanatçısı olmuş, sahnede elli kişiden oluşan orkestrasıyla dört saat süren bir program
sunmuştur.



Kurukahveci Mehmet Efendi
40 yıl hatırı olan Türk Kahvesi'nin tarih kokan ismi 

Kurukahveci Mehmet Efendi nedir?

1871 yılından bu yana, kahve üretimine bir
sanat gibi yaklaşan Kurukahveci Mehmet
Efendi; bu zanaatı beraberindeki ustalık, bilgi,
tecrübe ve inceliklerle babadan oğula ustadan
çırağa aktarmaya devam ediyor.
 
Türklerin dünyaya armağan ettiği Türk
Kahvesini, gelecek nesillerle de buluşturma
bilincini taşıyan firma, kahveseverlere her
yudumda aynı kalite ve keyfi ulaştırmayı
amaçlıyor.
 
19’uncu yüzyılda Türk kahvesi çoğunlukla çiğ
çekirdek olarak satılıyor, evlerde tavada
kavrulduktan sonra el değirmenlerinde
çekiliyor ve içiliyordu.
 
1871 yılında işi babasından devralan Mehmet
Efendi, çiğ çekirdek kahveyi özenle kavurup
dibekte öğüterek müşterilerine hazır olarak
satmaya başlar. İstanbul Tahmis Sokağı’nda
taze mis gibi kavrulmuş kahve kokusu çevreye
yayılmaya başlar.
 
Mehmet Efendi müşterilerine sağladığı bu
kolaylıkla, bir süre sonra “Kurukahveci
Mehmet Efendi” lakabıyla anılır. 1931 yılında
vefat eden Mehmet Efendi’nin ardından
oğulları Hasan Selahattin, Hulusi ve Ahmet
Rıza Beyler baba mesleğini sürdürdüler.
Aile 1934 yılında “Kurukahveci” soyadını aldı.
Mehmet Efendi’nin vefatından sonra ailenin en
büyüğü Hasan Selahattin (1897–1944)
yurtdışının önemini kavrayarak uluslararası
etkinliklere katılmaya karar verdi. 
 
Böylece Türk Kahvesini yurtiçine olduğu kadar
yurtdışına da pazarlayarak tanıtmaya başladı.
Hulusi Bey (1904–1934) dönemin gelişen
teknolojisini göz ardı etmeyerek toplu üretimi
gerçekleştirdi.

İstanbul Tahmis Sokağı’ndaki dükkânın yerine,
dönemin ünlü mimarı Zühtü Başar’a günümüzde
de kullanılmakta olan “art deco” tarzında bir
bina inşa ettirdi. Ayrıca 1932 yılında, dönemin
usta grafikeri İhap Hulusi Bey’e bir amblem
çizdirtti. Bu amblem günümüzde de
kullanılmaktadır.
 
Genç yaşta hayata veda eden Hulusi Bey’in
ardından yönetimi, yurtdışında eğitim görmüş
olan en küçük kardeş Ahmet Rıza Kurukahveci
devraldı. Ahmet Bey’in dünyadaki gelişmeleri
yakından takip ediyor olması, onu reklama ve
firmayı çağdaşlaştırma yönünde adımlar
atmaya yöneltti. Bu dönemde kahve,
parşömenli kâğıt paketlere konularak şehir
içindeki bakkallara otomobil ile dağıtılmaya
başlandı. Böylece Türkiye’de bir ilk daha
gerçekleştirilmişti. Ayrıca o yıllarda büyük
yenilik olarak tanımlanan afiş ve takvim
çalışmaları ile firmanın reklamları
yaygınlaştırıldı. Özel arabalarla yurtiçinde
kahve dağıtımı da bu dönemde başladı.
Galatasaray Sahne Sokağı’nda bir şube açıldı.
 
Bugün Kurukahveci’nin yönetiminde olan
Mehmet Efendi’nin torunları; Ahmet Rıza
Kurukahveci’nin vefatından sonra yönetimi
devraldılar. Kurukahveci Mehmet Efendi, dünya
çapında yaygınlaşan bir kahve üreticisi
olmasına rağmen, halen bir aile şirketi olma
özelliğini koruyarak, 1871’den günümüze
ulaşan kalitesini modern teknolojileri kullanarak
sürdürmektedir. Kurukahveci Mehmet Efendi
kahvesi; Avrupa, Amerika, Asya ve Avustralya
kıtalarındaki 50 ülkeye ihraç edilerek modern
ambalajlarda tüketicilere sunuluyor.
 
Kurukahveci Mehmet Efendi ile ilgili detaylara
ve bilgilere www.mehmetefendi.com internet
sitesinden ulaşabilirsiniz.



Tenten
Kült çizgi roman kahramanı, maceradan maceraya koşan Tenten kimdir?

Tenten'in Maceraları (Fransızca: Les
Aventures de Tintin),  Belçikalı çizer 
Hergé tarafından 1929 yılında yaratılmış
olan çizgi roman dizisidir. 20. yüzyıl 
Avrupa çizgi romanlarının en
ünlülerindendir. 
 
Diziden 200 milyondan fazla kitap basılmış
ve dizi 50'den fazla dile çevrilmiştir.
 
Tenten ise bu serinin kahramanıdır. Tenten
genç bir gazeteci ve gezgindir.
Maceralarında ona köpeği Milu, arkadaşı
Kaptan Haddock ve başka pek çok renkli
karakter eşlik eder. Bu çizgi roman serisi
temiz fakat manalı çizimi (Hergé'in kendi
geliştirdiği bu tarza ligne claire denir),
sürükleyici öyküleri, ve sonraki
hikâyelerdeki titiz araştırmalar ile uzun
süreden beri büyük takdir toplamıştır.
 
Öyküler pek çok tarzı
kapsar; fantezi, polisiye
ve bilimkurgu elementlerini başarıyla bir
araya getirir. Bunun yanında tüm Tenten
öyküleri mizah içermektedir, ayrıca tüm
öykülerde zeki bir hiciv anlayışı ve
politik/kültürel eleştiri bulunmaktadır.

Tenten Belçika'nın başkenti ve Hergé'in
doğum yeri olan Brüksel'de yaşamaktadır.
Bu, metinde Tenten'in macerasından sonra
Brüksel'e döndüğünü söylediği Tenten
Sovyetler'de kitabında; ve arkadaşı Çang'ın
Tenten'e yolladığı mektubu Brüksel'e
yolladığı Tenten Tibet'te  kitabında
görülebilir. Diğer kitaplarda başka gizli
ipuçları da bulunmaktadır (tanınabilir
yerler, plaka numaraları vb.). Ancak, Kızıl
Korsanın Hazinesi kitabında Mulensar
Şatosu'na taşınır ki buranın gerçekten
nerede olduğu tartışmalıdır.
 
Yedi Kristal Küre ve Güneş Mabedi esas
alınarak yapılan bir müzikalin galası 15
Eylül 2001'de Anvers,  Belçika'daki 
Stadsschouwburg'da (şehir tiyatrosu)
yapılmıştır.
 
Kuifje - De Zonnetempel (De Musical) olan
müzikal ilk önce Canal Plus'a, daha sonra
2002'de Tintin - Le Temple du
Soleil olarak Charleroi'a transfer edilmiştir.
Young Vic tiyatro grubu Aralık 2005
itibarıyla Londra Barbican Arts
Centre'da Tenten Tibet'te'nin bir müzikal
versiyonunu sahnelenmiştir.



Tenten Sovyetler'de 'den Altın Kıskaçlı
Yengeç 'e kadar olan 9 albümlük seri önce
siyah beyaz olarak basıldı. Bunlardan ilki
hariç diğer 8'i sonraki baskılarında
renklendirildi. 1941'den sonraki albümler
baştan renkli olarak çizildiler.
 
İstisna olarak ilk albüm Tenten
Sovyetler'de hâlâ bütün dillerde orijinal
siyah beyaz hâli ile basılmaktadır.
Renklendirilmiş baskılar en fazla 21, en az
3 yıl sonraki yeni baskılarında gerçekleşti.
 
Tenten Sovyetler'de en uzun albümdür ve
138 sayfadır. Diğer tüm albümler 62
sayfadır.Tenten ve Altın Post filminin
konusu İstanbul ve Yunanistan'da geçer.
1961 yapımı filmin fotoromana yakın bir
üslupla "film kitabı" da hazırlanmıştır.



 Mehmet Ali Birand, Mürvet ve İzzet çiftinin
oğlu olarak 9 Aralık 1941 yılında
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde doğdu.
Birand’ın annesi Elazığ’ın Palu
ilçesindendir. Anne tarafı Kürt kökenlidir.
Babası ise Karadeniz’in Ereğli’sine
dayanmaktadır. 
 
Babası memur olan Mehmet Ali Birand, iki
yaşındayken babasını kalp krizinden
kaybetti. Yine üç yaşındayken annesi ile
şakalaşırken soba da kaynayan suyun, sol
bacağına dökülmesi üzerine bacağından
defalarca ameliyat oldu.  
 
Sağlık durumu bakımından pek de yüzü
gülmeyen Mehmet Ali Birand, hayatı
boyunca ameliyat masasına onlarca kez
yattı.  İlkokulu Erenköy Zihni Paşa’da
başarıyla tamamlamasının ardından 1955
yılında Galatasaray Lisesi’ni 1962 yılında
liseyi bitirdi. 

İstanbul Üniversitesi Filoloji fakültesi
Fransızca bölümünü kazandı. Bir süre okul
hayatı devam ettikten sonra maddi
yetersizliklerden dolayı okul hayatına ara
vermek zorunda kaldı. 
 
Okul macera sonrası, 1964 yılında Abdi
İpekçi vasıtasıyla Milliyet gazetesinde
çalışmaya başlamıştır.  1971 yılında Milliyet
gazetesi kurucusu olan Ali Navi Karacan’ın
oğlu Ercüment Karacan’ın üvey kızı, Cemre
Güngören evlilik hayatına girdi. 
 
 Aynı yılda Milliyet gazetesi için Brüksel’e
gitti ve Brüksel de yirmi yıl kadar uzun bir
süre yaşadı. Kısa bir dönem Milliyet’in
genel yayın yönetmenliğini yaptı. 1977
yılında Umur Ali adında bir oğlu oldu. 1985
yılında Trt 1’de 32. Gün programını yaptı.  

Mehmet Ali Birand
 Renkli kravatları ve gazetecilik mesleğine yaptığı muhteşem katkılarıyla
Mehmet Ali Birand kimdir?



 Programda uluslararası ilişkileri ele alıp, devlet büyüklerini konuk etmiştir. Mehmet Ali
Birand 32. gün programıyla tanındı. Aynı dönemde sahtecilik ve dolandırıcılık iddiası ile
hakkında açılan kamu davasında yargılanıp hüküm giymiştir. 
 
 Kariyerin boyunca en çok dikkat çekilen konulardan biri 1988 yılında Lübnan’nın Beka
vadisinde Abdullah Öcalan ile röportaj yapmasıdır. Röportaj sonrası tepkileri üzerine
çekmemesi de kaçınılmaz olmuştur. 

 Bu röportaj Abdullah Öcalan ile
Türkiye de yapılan ilk röportajdı
ve Milliyet gazetesinde
basılması sonrasında toplatıldı,
yayımlanması yasaklandı.
  Hayatında kariyeri boyunca
birçok belgeseller, röportajlar,
programlar yaptı.
 
Bunlardan bazıları ise; 12 Eylül
04.00, Apo ve Pkk, Türkiye’nin
Gümrük Birliği Macerası, 12
Eylül: Türkiye’nin Miladı, 12
Mart: İhtilalin Pençesinde
Demokrasi, Emret Komutanım,
30 Sıcak Gün, Diyet: Türkiye ve
Kıbrıs Üzerine Uluslararası
Pazarlıklar 1974-1980,
 Türkiye’nin Büyük Avrupa
Kavgası 31 Temmuz 1959’dan
17 Aralık 2004’e, Son Darbe: 28
Şubat. 

1991 yılında kariyerini Türkiye’de devam ettirme kararı almış ailesi ile birlikte İstanbul’a
yerleşmiş ardından Milliyet’ten Sabah’a geçmiştir. 32. Gün programını Trt’den Show Tv’ye
taşıdı. 28 Şubat sonrası Sabah’tan kovuldu.   Aydın Doğan 1997 yılında CNN Türk’ün
kuruluşunda kendisine görev verildi. Aynı süreçte Posta gazetesinde yazmaya başlamıştır.
2005 yılında Kanal D Ana Haber Bülteni’ni sundu. 2009 yılında hem CNN Türk’ün hem de
Kanal D’ Genel Yayın Yönetmeni oldu. 
 
 Kariyerini başarılı şekilde devam ederken, Mehmet Ali Birand canlı yayında zor bir ameliyat
geçireceğini açıklayıp seyircilerle vedalaştıktan hemen sonra ameliyat oldu. Kesin bir bilgi
olmamakla beraber sağlık durumu hakkında kanser söylentileri yayıldı.  Yapılan ameliyatın
yeterli olmaması, başka bir ameliyat geçirmesine neden olmuştur. Safra kesesinde stent
değişimi için hastaneye yatan Birand, 17 Ocak 2013 akşamı saat 18.29 da hayata gözlerini
yummuştur. 



Devekuşu
Dünyanın en hızlı koşan canlılarından devekuşu nedir?

Devekuşu kanatları küçülen ve uçma yeteneğini kaybeden kuşlar sınıfına giren koşucu-yürüyen
kuşlardandır. Bu günkü yaşadığı bölgeler Afrika’nın doğusu ile güneyindeki sıcak ve kurak iç bölgelerdir.
Eski çağlarda Büyük Sahradan Orta Asya çöllerine kadar uzanan geniş bir alanda yaşadığı bilinmektedir.
 
Yaklaşık 13-14 cm gaga uzunluğuna sahip olup ağzında diş yoktur. Kafası vücuduna oranla küçük boynu
uzundur. Boyları 2-2,5 m arasında değişir. İki tırnaklı uzun ve güçlü bacaklara sahiptir.5- Baş boyun ve
bacaklar sert ve ince, kanatlar ile gövde gösterişli ve tüylüdür. Göğüs kemiği bulunmamaktadır.
Erginlerinin canlı ağırlığı 125-150 kg. arasında değişmektedir. Bugün doğada özgürce yalnız Afrika’nın
doğusu ve güneyinde rastlanmaktadır.

Gerektiğinde ortalama 60 km/saat süratle
koşmakta hatta 90 km/saat hıza dahi ulaşabildiği
bildirilmektedir. Ayakları ile tekme atarak, gagası
ile darbe vurarak kendisini korur. Ortalama 60-70
yıl yaşarlar. Devekuşları, yaşayan kuşlar içerisinde
en büyük yumurtalara sahip canlılardır
(Madagaskar’da yaşamış ve soyu tükenmiş olan fil
kuşları ve Yeni Zelanda’da yaşamış ve yok olmuş
dev moaların  yumurtaları daha büyüktü).
Kendileri de yaşayan en büyük kuşlardır.

Devekuşlarının diyetleri genel olarak
bitkilerden oluşur. Fakat omurgasızları da
yiyebilmektedirler. Beş ila elli arasında birey
içeren göçebe sürüler hâlinde yaşarlar. Tehlike
anında ya kendilerini toprağa uzanarak saklar
ya da kaçarlar.

Köşeye sıkıştıklarında güçlü bacaklarıyla tekme
savurabilirler. Çiftleşme düzenleri coğrafik bölgelere
göre değişiklik gösterir. Aynı bölgede yaşayan
erkekler iki ila yedi dişiden gruplar için kavga
ederler. Kafalarıyla rakiplerine vurduklarında
kolaylıkla ölebilirler.

Devekuşları dünyanın her yerinde çiftliklerde
üretilmektedir. Çoğunlukla dekoratif toz alıcı olarak
kullanılan tüyleri için yetiştirilirler. Derileri deri
endüstrisinde kullanılır. Eti ise ticari amaçlı kullanılır.
Evcilleştirilmeleri, tüylerinin kadın giysilerinde
kullanılmasıyla başlamıştır. 

Bu gün derisi, eti ve tüyü için, başta Güney Afrika olmak üzere ABD ,
Avustralya, Kanada , Çin, Zimbabwe, Botsvana, Namibya, İsrail ve Avrupa’nın
çeşitli ülkelerinde çiftliklerde yetiştirilmektedir.

Ülkemizde Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinde ve Kırşehir ile Antalya’da
damızlık verebilecek kapasitede üretim yapılmaktadır.  Ancak ülkemiz için
oldukça yeni bir hayvancılık dalıdır. Giderek meraklı üretici sayısı artmaktadır.



Devekuşu Kabare

Devekuşu Kabare, Haldun Taner'in öncülüğünde Ahmet Gülhan, Zeki Alasya ve Metin Akpınar
tarafından 1967'de İstanbul'da kurulan tiyatro topluluğu. 
 
Toplumsal ve politik taşlamaya oyunlarında başarıyla yer verdi. Kendisine özgü üslubuyla kabare
türünün Türkiye'deki önemli temsilcilerinden oldu ve geniş bir izleyici kitlesini oyunlarına çekti. 
 
 1978'de Haldun Taner ve Ahmet Gülhan'ın "sergilenen oyunlarda belli bir düzeyin altına
düşüldüğünü" öne sürerek ekipten ayrılmalarıyla yönetimi ele alan Zeki Alasya - Metin Akpınar
ikilisi, bu tarihten itibaren topluluğu aynı isimle sürdürdü. 
 
İlk dönemde daha çok Haldun Taner'in yazdığı oyunları oynayan topluluk, zamanla çeşitli yerli
yazarların oyunlarını sahneledi.  
 
 Devekuşu Kabare'nin, Aşk Olsun, Beyoğlu Beyoğlu, Deliler, Dün Bugün, Reklamlar ve Yasaklar
adlı oyunları önce ses kaydı, daha sonra video kaydı olarak yayınlanmıştır.  
 
 Ancak o dönemde görüntü ve ses kaydı yapılan Geceler oyunu, Sansür Kurulu tarafından fazla
müstehcen bulunduğu için, tüm kayıtları imha edilmiştir. 8-  Tiyatro 1992 yılında kapandı. 

 Komedinin iki kahramanı Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın başrollerini
aldığı tiyatro topluluğu Devekuşu Kabare nedir? 



Frizbi

 1950'li yıllarda Walter Frederick Morrison adlı bir girişimci, halkın UFO'lara olan ilgisinden dolayı
bir oyuncak yaptı. Bu oyuncak küçük Uçan dairelere benzemekteydi. Morrison bu oyuncağa ilk
başta "Plüton Tabağı" adını verdi ve bu oyuncak kısa sürede tanındı.  
 
Oyuncağı Wham-O adlı bir firma üretiyordu ve satışlarını arttırmak isteyen firma, Richard Knerr'i
ülkenin doğusuna gönderdi. Knerr, yaptığı uzun yolculuklar sırasında üniversite öğrencilerinin
birbirlerine teneke kutu kapağı atarak oynadıkları bir oyun gördü.  
 
Öğrenciler bu oyuna "freesbee" diyorlardı. Bu adın kullanılmasının sebebi; öğrencilerin oynadıkları
teneke kapağı 1870'li yıllarda kurulmuş ve evlere teneke kutularda kek ve bisküvi servisi yapan bir
firmaya aitti.  
 
 Firmanın kurucusu William Russell Frisbie'nin resmi, kutu kapaklarını süslemekteydi ve öğrenciler
onun adını oyuna vermişlerdi. Knerr, 1959 yılında Freesbee adını tescil ettirdi. Bundan sonra
oyunun adı böyle anılmaya başlanmıştır.   Bu sözcük, 1980'lerde "frizbi" olarak Türkçeye de girdi.
Önceleri çocukların severek oynadığı bir oyuncak olan frizbi, sonraları büyüklerin de pikniklerde ve
sahillerde oynadığı bir oyun oldu. 
 
Frizbiler yalnızca oyuncak olarak olarak kullanılmadı. 1960'lı yıllarda ABD Deniz Kuvvetleri
havada süzülerek ilerleyen işaret fişekleri tasarlamaya karar vermişti.  Bunun için frizbiler model
alındı. Yaklaşık 400.000 dolar harcanan bir proje başlatıldı. Frizbilerin uçuşu rüzgar tünellerinde
incelendi.  
 
 Frizbiler, gelişmiş kameralar tarafından kaydedildi ve etkili frizbiler tasarlandı. Bu frizbiler, gece
karanlığında aydınlatma fişeği olarak da kullanıldı. 

 Plajların vazgeçilmez oyunu frizbi nedir?

Frizbi, genellikle plastikten yapılan ve
çapı yaklaşık 20–25 cm olan disk. 13 Ocak
1957'de Wham-O tarafından ilk kez
üretilmeye başlanan frizbiyi her yaştan
insanın yanında köpekler gibi hayvanlar
da oyun amaçlı kullanmaktadır .



Sarıkamış Harekatı
1. Dünya Savaşı'nın büyük kayıplarından biri olan Sarıkamış Harekatı nedir?

1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunun Rus
işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla
başlattığı, on binlerce askerin ölümüyle
sonuçlanan büyük bir yenilgi.
 
1. Dünya Savaşı’nın başlarında Osmanlı
donanmasına bağlı Yavuz ve Midilli zırhlıları
Rusya’nın Karadeniz limanlarını bombardıman
edince Rusya Osmanlı Devletine Savaş ilan etti.
Bir Rus kolordusu işgal altındaki Sarıkamış’tan
Erzurum yönünde ilerlemeye başladı. 
 
Osmanlı birlikleri sayıca az olmalarına rağmen,
Köprüköy’de beklenmedik bir başarı kazandılar
ve Rus birliklerini gerilettiler. Ardından
Erzurum’daki 3. ordu genel bir saldırı başlatarak
Rus birliklerine ağır kayıplar verdirdiler. İşgal
altında olan Artvin’de kurtarıldı. 
 
Bu gelişmenin ardından Enver Paşa, Kars,
Batum, Ardahan ve Rusya’daki Türkleri
kurtarmak amacıyla Sarıkamış’a yapılacak
büyük bir saldırının hazırlıklarına başladı.
Harekatı Alman genel kurmayda destekliyordu.
 
Çünkü, Kafkas’ta böyle bir harekatın başlaması
üzerine Doğu Avrupa’da Alman ordusuna karşı
savaşan Rus kuvvetlerinin bir bölümünün
Asya’ya çekileceğini umuyordu.
 
 

Doğu Cephesi komutanlığını üzerine alan Enver
Paşa ve yardımcısı Alman Generali Bronzart,
Aralık 1914’te Erzurum’a gittiler. Hazırlanan
plana göre saldırı çok geniş bir cepheye
yöneltiliyordu.
 
Ana güçler Sarıkamış’a, bir kolordu Batum’a
başka bir birlikte İran üzerinden geçerek
cephenin güney kanadına saldıracaktı. 22
Aralık’ta harekete geçen 9. ve 10. kolordular
Oltu ve Bardız yönünde ilerleyerek Ruslara
büyük kayıplar verdirdiler. Bunun ardından
Enver Paşa, 9. Kolordu’nun kendisine
yetişmesini beklemeden, bu Kolordunun 29.
tümeniyle birlikte hızla Sarıkamış’a yöneldi.
Ama 4 gün sonra Sarıkamış önlerine geldiğinde
(26 Aralık), gücünün yetersiz kalacağını
düşünerek 9. ve 10. kolorduları beklemeye
başladı.Bu bekleyiş savaşın gidişini değiştirdi.
Ruslar Sarıkamış’a büyük bir yığınak yaptırdığı
gibi, 9. ve 10. da Sarıkamış ve Allahüekber
dağlarını aşarken ağır kış koşullarına uygun
donanımları olmadığı için çok büyük kayıplar
verdi.
 
28 Aralık’ta Sarıkamış önlerine geldiklerinde
toplam asker sayıları 60 binden 10 bine inmişti.
Bu askerlerin ise savaşa katılacak gücü
kalmamıştı.Gene de 29 Aralık’ta saldırı başladı;
hatta küçük bir güç Sarıkamış’a girdi. Ama bu
üstünlük iki saat sürdü.



Rus, Türkistan Kolordusu komutanı Yudeniç’in karşı saldırısı sonucunda 9. kolordu
çekilmeye bile fırsat bulamadan teslim oldu.Enver Paşa ise 10. ve 11.
Kolordulardan artakalan güçlerle Bardız’a çekildi.Sarıkamış yenilgisi, Osmanlılar
için bir dönüm noktası oldu. 
 
Rus orduları 1915 başlarından sonra Doğu Anadolu’yu sürekli baskı altında
tuttular ve Erzurum’u ardından da Erzincan’ı işgal ettiler. Rusların cephe
gerisindeki Türklere de uyguladığı büyük baskı yüzünden binlerce kişi Batıya göç
etti.



Wikipedia, Wikimedia Vakfı’nın öncülüğünde kar amacı gütmeyen küresel bir internet
ansiklopedi organizasyonudur. Wikipedia, 9 Eylül 2007 günü iki milyon başlığı geçerek tüm
zamanların en büyük ansiklopedisi ünvanını kazandı. 
 
O güne kadar rekorun sahibi tam 600 yıl boyunca İngiliz Yongle ansiklopedisiydi. En ünlü
ansiklopedi olan Britannica ansiklopedisinin 15’nci baskında 65 bin madde vardı. Wikipedia 5
milyondan fazla İngilizce başlığa sahip.
 
Aylık yaklaşık 400 milyon tekil ziyaretçi ile 2017 Nisan ayı itibarı ile dünyanın en fazla ziyaret
edilen beşinci web sitesi konumunda. İçeriği katılımcılar tarafından üretildiği için sık sık yanlış
bilgiler de verilebiliyor. Ancak, bu yanlış bilgileri kaynak göstererek düzeltmek veya başlıklara
yeni bilgiler eklemek de çok zor bir iş değil. İşte tarihin en görkemli ansiklopedi hareketi
hakkında bazı diğer ilginç bilgiler:‘Wiki’ sözcük olarak Hawaii dilinde ‘çabuk’ anlamına geliyor.
Ancak Wikipedia sonrasında ‘wiki’ sözcüğü teknoloji dünyasında, ‘sitenin ziyaretçilerinin de
içeriğine katkı yaptığı uygulamalar’ için kullanılan genel bir terime dönüştü. ‘Pedi’ kısmı ismi
ansiklopediden alındı.
 
Time dergisi, 2006 yılında Wikipedia’ya katkı yapan insanları, ‘Yılın Kişisi’ olarak seçmişti.Her
15 Ocak günü, Wikipedia’daki ilk girdi olan ‘Hello World (merhaba dünya)’ girdisinin yıldönümü
olarak dünyada ‘Wikipedia Günü’ olarak kutlanıyor.
 
Wikipedia’nın an itibarı ile 67 milyondan fazla içerik üreticisi editörü kaydolmuş durumda.
Bunların 312 bini aktif kullanıcı.Wikipedia, isteyen herkesin katkısıyla hazırlandığı için nihai
doğrulan yer aldığı bir platform değil. Bir konudaki bilgilerin çoğuna, farklı bakışlara, iddialara
ulaşmayı kolaylaştıran canlı, güncel, değişken bir yapıya sahip. Bu yüzden de Wikipedia içinde
bitmez tükenmez bir edit savaşı var. Öyle ki bir keresinde Wikipedia ABD Kongreinin IP
adreslerinden Wikipedia’ya editör olarak girmeyi geçicisi olarak askıya almak zorunda
kalmıştı. Çünkü Kongre üyelerinin ofisleri rakip siyasilerle ilgili başlıklara girip çılgınca edit
yapıyordu.  
 
Wikipedia’nın en fazla editlenen başlığının tam 46 bin kez editlenen George W. Bush başlığı
olması tesadüf değil.Wikipedia’a aleyhinde en fazla başlık olan ülke Amerika birleşik
Devletleri.
 
Wikipedia’nın bir ‘felsefe’si var. Herhangi bir başlık seçin ve başlıkta karşınıza çıkan ilk linke
tıklayın. Orada çıkan ilk linke bir daha tıklayın ve devam edin ta ki karşınıza ‘felsefe’ başlığı
çıkacak. Wikipedia’daki başlıkların yüzde 95’inin son durağı ‘felsefe’ başlığı.
 
 

Wikipedia
Uzun bir ayrılığın ardından kavuştuğumuz ansiklopedinin evrimi Wikipedia nedir?



Wikipedia’nın 295 ayrı dilde versiyonu var.
İngilizce, Almanca ve Fransızca versiyonları
en fazla başlık bulunduran versiyonları.
Türkçe versiyonun adı ise vikipedi. Ancak
bir dildeki wikipedianın genişliği o dildeki
insanların teknoloji ile barışıklığına göre
değişebiliyor. Örneğin dünyada 13 milyon
kişinin konuştuğu Katalanca Wikipedia’nın
büyüklüğü, 165 milyon kişinin konuştuğu
Endonezya dilindeki Wikipedia’nın iki katı.
 
Wikipedia’nın bir online üniversitesi de var:
Wikiversity. Ortaklaşa öğrenmeye adanmış
bir aktivite. İsteyen herkes burada bir ders
verebilir veya öğrenmek istediği konuda bir
kurs alabilir.
 
Wikipedia 15 Ocak 2001 tarihinde Jimmy
Wales, Larry Sanger tarafından Nupedia
projesine yardımcı olması amacıyla
başlatılan projeydi. Nupedia önceden
kurulmuş, uzman editörler tarafından
yazılmakta olan özgür bir ansiklopediydi. 
 
İnternetteki kulanıcılar Wikipedia'ya içerik
sağlamakta, editörler de bu içeriği
denetimden sonra Nupedia'ya
aktarmaktaydı. Kısa sürede Nupedia
Wikipedia'nın hızına yetişemez oldu ve
Wikipedia Nupedia'dan ayrıldı. Wikipedia,
tarafsızlık ilkesi doğrultusunda, 1 yıl
içerisinde 20.000 makale sayısına ulaştı ve
18 dilde yayına başladı.



Güçlükonak Katliamı
Faili meçhul katliamlardan biri Güçlükonak Katliamı nedir?

15 Ocak 1996 tarihinde Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 11 köylünün bir minibüs içerisinde
kurşunlanıp, yakılmasıyla sonuçlanmış katliam. Genelkurmay Başkanlığı katliamın PKK
tarafından gerçekleştirdiğini duyurmuş ancak sivil toplum kuruluşu yetkililerinin bölgede
yaptığı incelemeler sonucu olayın devlet güçlerince gerçekleştirildiği iddia edilmiş, katliam
kurbanlarının yakınlarıyla beraber olay yargıya taşınmıştır.

Olaydan 13 yıl sonra dönemin devlet bakanı Adnan Ekmen'in olayın PKK değil Jandarma
İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) tarafından yapıldığını söylemesi ve İstanbul
Cumhuriyet savcılarına gelen bir ihbar mektubunda olayın sorumlusunun albay Levent Göktaş
olduğunun iddia edilmesi üzerine 1996'daki katliam hakkında 2009 yılında tekrar soruşturma
açılmıştır. PKK; 1995 genel seçimleri yaklaşık bir hafta önce, 15 Aralık 1995 tarihinde tek
taraflı ateşkes ilan etmişti.
 
12 Ocak 1996 gününde Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Gêrê (Çevrimli) ve Yatağan
köylerine baskın yapan askerler, Abdullah İlhan, Ahmet Kaya, Ali Nas, Neytullah İlhan, Halit
Kaya ve Ramazan Oruç isimli eski korucuları PKK'ya yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına aldı.
Gözaltına alınan köylüler, Taşkonak Jandarma Taburu'na götürüldü. 15 Ocak gününe
gelindiğinde Koçyurdu köyü korucularından Hamit Yılmaz, Abdulhalim Yılmaz, Mehmet Öner
ve Lokman Özdemir , "görev var" denilerek Ramazan Nas'a ait olan bir minibüs vasıtasıyla
aynı tabura götürüldü. Görev için götürülen korucular ve gözaltına alınmış olan köylüler,
Taşkonak Taburu'nda, 56 AH 320 plakalı minibüse bindirilerek yola çıkarıldı. Minibüs tabur ile
Koçyurdu köyü arasında gelince silahlı bir grup tarafından durduruldu.



11 köylü kimliği belirlenemeyen bu kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu ve ardından yakılarak
katledildi. Olayın hemen ardından Genelkurmay Başkanlığı, gazetecileri özel uçakla
Güçlükonak'a taşıdı. Burada Genelkurmay adına açıklama yapan Albay Kalelioğlu olayın bir
PKK eylemi olduğunu ilan etti ve PKK'nın ilan ettiği tek taraflı ateşkesi bozduğunu duyurdu.
PKK ise bir gün sonra ilgilerinin olmadığını kesin bir dille açıkladı.
 
Katliam kurbanlarının aileleri de Şırnak'a gelen basın mensuplarına Kürtçe olarak yakınlarını
PKK'nın değil askerin öldürdüğünü söylediler.
 
Olay için İstanbul'da toplanan "Barış İçin Bir Araya Çalışma Grubu"nun çağrısı ile çeşitli sivil
toplum kuruluşlarının üyelerinden oluşan bağımsız bir heyet kuruldu. Araştırma grubu önce 12
Şubat 1996'da Diyarbakır Olağanüstü Hal Bölge Valisi ile görüştü, ardından da Güçlükonak'a
gitti.
 
Heyet olay yerinde incelemeler yaptı ölenlerin yakınları ve bölgede yaşayanların bilgisine
başvurdu.Katliamdan son anda kurtulan 12. kişi olay ve nasıl işkence gördüğü konusunda bilgi
verdi.
 
Barış İçin Bir Araya Çalışma Grubu yaptığı araştırmalar sonucu 16 Şubat 1996 tarihinde
yaptığı basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya göre olay şöyle gerçekleşmiştir: Eskiden köy
koruculuğu görevinde bulunan 6 kişi yakınları dağda olduğu iddiası ile gözaltına alınarak
Taşkonak'ta bulunan Jandarma Karakoluna götürüldü. 6 kişi burada işkenceyle sorgulanarak
öldürüldü.
 
15 Ocak tarihinde karakoldan Koçyurdu köyüne telefon eden Jandarma gözaltına alınanların
serbest bırakılacağını, onları almak için bir minibüs getirilmesini istedi. Bu durumdan
şüphelenen 4 köy korucusu şoförü yalnız bırakmamak için onunla birlikte karakola gittiler.
 
Araç hareket edince bir helikopter minibüsü takip etmeye başladı. Şoförle beraber gelen 4 köy
korucusu karakoldakiler için beklenmedik bir sürprizdi. Jandarmalar onları da ayrı odalara alıp
öldürdüler. Daha sonra öldürülen 10 kişinin cansız bedenleri koltuklara bağlanıp başlarına
çuval geçirildi, minibüs 2 jandarmanın kontrolünde yola çıktı. Taşkonak karakoluna posta
götüren başka bir minibüs yolda karşılarına çıktı. Bu tuhaf görüntüye şahit olan posta
minibüsü durmak istedi ama askerler tarafından engelledi. Bu sırada aynı yolu kullanan araçlar
Koçyurdu Karakolunu tarafından durdurulmuş bekletiliyordu. Kısa bir süre sonra makineli
tüfek sesleri ve üç patlama duyuldu.
 
Olay yerine 2,5 kilometre uzaklıktaki Koçyurdu köyünün korucuları çatışma olduğu sanarak
silahlarıyla gitmek istediler ancak karakol tarafından engelllendiler. Minibüsün yakıldığı
esnada nehrin diğer yanında yer alan tepedeki gözetleme yerinde bulunan Mardin'e bağlı köy
korucuları telsizle olaya müdahale etmek için izin istemiş ama olaya karışmamaları
söylenmiştir.
 
Genelkurmay tarafından olay yerine gelen gazetecilere 11 kişinin öldüğü söylenmesine rağmen
ortada 10 yanmış ceset vardı. 11. kişinin yolu kesen özel timi fark edip kaçmaya çalışırken
kurşunlara hedef olan minibüs şoförüne ait olduğu anlaşıldı. Yöre halkının da gördüğü
helikopterde içindeki tim yola inmiş minibüs oraya gelince içinde bulunan jandarmalar inerek
uzaklaşmış şoför başına gelecekleri anlayınca kaçmaya çalışsa da vurularak öldürülmüştü.
Atılan roketler sonucu minibüsteki 10 ceset kömür haline gelmişti.



Fakat yanmış kişilere ait yanmamış kimliklerin ertesi gün ailelerine teslim edildiği
belirlendi.Katliamı incelemek amacıyla Şırnak'a giden gazeteci Celal Başlangıç gördüğü
manzarayı şöyle anlatıyor: Yargı süreci Heyetin bölgeden ayrılmasından 2 gün sonra onlara
tanıklık eden iki köylünün gözaltına alınarak işkence gördüğü haberi duyuldu. Bu konuda
Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Genelkurmay'a
yapılan müracaatlardan netice alınamadı. 
 
7 Mart 1996'da Barış İçin Bir Araya Çalışma Grubu'nun ikinci heyeti Diyarbakır'a gitti. 8
Mart'ta Koçyurdu köyüne geçtiler ve işkence gördüğü ileri sürülen iki tanığı buldular. İlk
olarak önceki konuşmalarını reddeden "Biz sizinle hiç konuşmadık" diyen köylüler daha sonra
korktukları için böyle yaptıklarını itiraf ettiler.
 
Askerí yetkililerin yaptığı baskıya karşın, katliam kurbanlarının yakınları Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'nde tanıklık yapmayı kabul ettiler. 4 Nisan'da İstanbul'da yapılan basın
toplantısına katılarak başvuru formlarını imzaladılar. Olayın üzerinden iki ay geçtiği halde
hiçbir soruşturma yapılmadığını gören Barış İçin Bir Araya Çalışma Grubu İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı'na Genelkurmay Başkanlığı aleyhinde toplu cinayete azmettirme ve
haber alma özgürlüğüne müdahale iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
 
Suç duyurusunda "katliamın sinirleri bozulmuş bir kaç askerin yapamayacağı kadar büyük
organizasyon gerektirdiği ve bölgede görev yapan bütün askerlerin komplonun parçası olarak
emir komuta zinciri içinde hareket ettiği" savunuldu. Ancak bu girişimden de bir sonuç
çıkmadı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Eski
Başkanı Ercan Kanar, Petrol-İş Sendikası Eski Genel Başkanı Minür Ceylan ve Şanar
Yurdatapan "ordunun manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif" suçlamasıyla yargılandı ve on ay
hapis cezasına mahkum edildi. Ancak Yargıtay "savcıya dilekçe vermenin aleni bir iş olmadığı"
gerekçesiyle kararı bozdu. Tekrar yargılama günü sanıklar mahkeme kapısında ve medya
mensuplarının karşısında tekrar aynı dilekçeyi dağıtarak yargılamanın yapılmasını ve olayın
kendisini soruşturulmasını istedi. Ancak mahkeme sanıkların beraatine ve dosyanın
kapatılmasına karar verdi. BBC'ye bu konuda bir demeç veren Şanar Yurdatapan aleyhinde de
Orgeneral Hilmi Özkök imzalı bir dilekçeyle dava açıldı fakat bu dava da bir erteleme yasası
kapsamına girerek ertelendi.
 
Olayı Korku Tapınağı isimli kitabında anlatan gazeteci Celal Başlangıç da aynı maddeden
yargılandı ve beraat etti. 12 Temmuz 1996 tarihinde Barış İçin Bir Araya Çalışma Grubu olayı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. AİHM'de görülen dava sonucunda Türkiye etkili
soruşturma yürütmediği için mahkum edildi. Öldürülenlerin yakınlarının açtığı davada, 10
kişiye 15'er bin avro manevi tazminat verilmesi kararına varıldı. AİHM, Türkiye'yi İbrahim
Kaya'ya 5160 Avro maddi tazminat ödenmeye mahkum ederken, diğer sekiz kişiye de 3000'er
Avro ödenmesine kararlaştırdı. 16 Güçlükonaklı son olarak 2000 yılında Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda daha bulundular. JİTEM iddiası Dönemin İnsan
Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Ekmen olaydan 13 yıl sonra Yeni Aktüel dergisine
verdiği bir demeçte; katliamı PKK'nın değil JİTEM'in gerçekleştirdiğini savunmuştur. 
 
Ekmen, vücutları elbiseleri ve üzerlerindeki tüm malzemeler yanarak kül olan bu kişilerin
tümünün kimliklerinin sapasağlam ve askerin elinde çıktığını ve görüştüğü bir korucubaşının da
katliamı PKK'nın gerçekleştirmediği iddiasını doğruladığını belirtti.



İnterferon

İnterferon (İFN), vücut hücrelerinin çoğunluğunca
sentezlenen ve bakterilere, parazitlere, virüslere ve
urlara karşı etki gösteren bir proteindir. İnterferon,
virüslere karşı bir savunma tepkisi olarak vücut
hücreleri tarafından üretilen, birbirine yakın birkaç
proteinin adı.
 
Virüslerin hücre içinde çoğalmasını önleyen
interferonlar, vücudun en hızlı üretilen ve bu tür
organizmalara karşı en önemli olan savunmadır.
 
Sitokin olarak bilinen, glikoproteinlerin en büyük
sınıfı altında incelenirler. Dört çeşit interferon
vardır;
İFN alfa - Akyuvarların ürettiği,
İFN beta - Vücudun diğer hücrelerince üretilen,
İFN gama - T lenfositlerce üretilen.
İFN tau - Trophoblast hücrelerince üretilen.
 
Virüs enfeksiyonlarının pek çoğunun insanlarda
yaşamsal tehlike yaratmaması, aslında
interferonların etkisinin sonucudur. Bütün omurgalı
hayvanlar ve olasılıkla da omurgasızlardan bazıları
interferon üretir.
 
İnteferon ancak hücrelerin bir virüs ya da başka bir
yabancı madde tarafından uyarılması sonucu
üretilir; buna karşılık interferon virüslerin doğrudan
doğruya çoğalmasını engellemez.
 
Bir hücrenin virüs saldırısına uğraması, interferon
üretimine ilişkin depo edilmiş bilgiyi taşıyan
DNA’sındaki bir geni etkin duruma getirir; hücre bir
saat kadarlık bir süre içinde çok küçük miktarlarda
interferon üreterek salgılamaya başlar.
 
Bu interferonun uyardığı çevredeki öbür hücreler,
protein sentezi süreçlerini, virüsün hücrelerin
içinde artık bölünemeyeceği bir biçimde değişikliğe
uğrataran proteinler üretir. Bunun sonucu, virüsün
hücre içinde daha fazla üremesi engellenir.

Virüslere karşı bir numaralı savunma
silahımız interferon nedir?



Hayvanlarda virüs hastalıklarının
çoğunun doğal olarak iyileşmesi ile
interferon arasında önemli bir nedensel
ilişki saptanmıştır. İnterferon belirli bir
türe özgü olduğundan, insanların
tedavisinde kullanımı için yine insan
hücrelerinden elde edilme zorunluluğu
vardır.
 
Başlangıçta interferon yarı sınai ölçekte
akyuvarlardan veya dölüt fibroblastı
kültüründen üretilmişti. Bugün İFN (İFN
alfa) genetik mühendisleri tarafından bir
bakteri üzerinden (kolibasili Escherichia
coli) üretilmektedir. Bu amaçla söz
konusu bakterinin genetik hazinesi, yeni
bir düzenleme yapılarak (İFN alfa için
şifreli insan DNA'sı parçası sokulmak
suretiyle) değiştirilir.
 
Kültür, bakterinin önceden dirençli hale
getirdiği güçlü bir antibiyotik olan
tetraksilinin bulunduğu ortamda
geliştirilmektedir. Sınai ölçeğindeki
üretimde kültürler 3500 litrelik
mayalandırma kaplarında yapılmakta ve
ürün art arda birkaç kere
saflaştırılmaktadır.
 
MS (Multipl skleroz) hastaları için
değişik interferonlar kullanılmaktadır.
Çoğunlukla kullanılan beta
interferondur.MS (Multiple Skleroz)
beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan
sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın
(miyelin kılıfı) hastalığıdır.
 
Merkezi sinir sistemi ile organların bilgi
iletişimini sağlayan omuriliğin miyelin
tabakası üzerindeki fiziksel tahribatın bir
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.



Çöl Fırtınası Harekatı
90'lı yılların başında meydana gelen ve ortadoğuda kartların bir kez daha,

bir kez daha ve de bir kez daha dağıtılmasına sebep olan 
Çöl Fırtınası Harekatı nedir?

Saddam Hüseyin güçlerinin 1990’da Kuveyt’i işgali, 1991’de ABD öncülüğünde, Birleşik
Krallık, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır’ın da aralarında bulunduğu 40’a yakın ülkenin
dahil olduğu koalisyon gücünün Irak’a düzenlediği askeri harekat, dünya tarihinde Körfez
Savaşı Basra Körfezi Savaşı, Kuveyt Savaşı, Çöl Fırtınası Harekatı adıyla anıldı. 2003 yılında
başlayan Irak Savaşı’ndan sonra ise bunlara Birinci Körfez Savaşı veya Birinci Irak Savaşı
adları da eklendi.
 
Körfez Savaşı veya Birinci Körfez Savaşı, kod adı Çöl Fırtınası Harekatperatiı (Oon Desert
Storm) 2 Ağustos 1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesiyle başlayan krizin sonucunda ABD
öncülüğünde, Birleşik Krallık, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır'ın da aralarında
bulunduğu 37 ülkenin dahil olduğu koalisyon gücünün Irak'a karşı düzenlediği askeri harekat
(17 Ocak 1991-28 Şubat 1991).
 
Körfez Savaşı, Basra Körfezi Savaşı, Kuveyt Savaşı veya Birinci Irak Savaşı (2003'te başlayan
Irak Savaşı'ndan sonra) gibi adlarla da bilinir.
 
2 Ağustos 1990'da Irak'ın güneydoğu komşusu Kuveyt'i işgal etmesi uluslararası tepkilere
neden olmuş, tepkilerin sonucu olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından
Irak'a karşı bir dizi ekonomik yaptırım uygulamaya konmuştur. ABD Başkanı George H. W.
Bush kendi ülkesinin birliklerini Suudi Arabistan'a yollarken, başka ülkelerden de bölgeye
askeri güç göndermeleri çağrısında bulundu. Bunun sonucu olarak II. Dünya Savaşı'ndan
sonraki en geniş çaplı askeri koalisyon gücü ortaya çıktı.



ABD koalisyon gücünün asıl ağırlığını oluştururken Birleşik Krallık, Fransa, Suriye, Mısır, Suudi
Arabistan diğer başat güçlerdi. Suudi Arabistan savaşın 60 milyar ABD Doları tutan
maliyetinin 36 milyarlık kısmını tek başına karşıladı. Harekat, 17 Ocak 1991'de Irak güçlerini
Kuveyt'ten çıkartmak için yapılan hava bombardımanıyla başladı. Bunu 24 Şubat'taki kara
harekatı izledi. Harekat sonunda Irak'ı Kuveyt'ten çıkaran koalisyon güçleri mutlak bir zafer
elde etti. Kuveyt'in kurtarılmasıyla beraber, kara harekatının başlamasından 100 saat sonra
ateşkes ilan edildi.
 
Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın Irak sınırında süren hava ve kara harekatlarına karşılık
olarak, Suudi Arabistan'daki koalisyon hedeflerine ve İsrail'e karşı Scud füzeleriyle karşılık
verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Nisan 1991'de kabul edilen 687 no'lu kararıyla
ateşkes hükümleri ilan edildi. 687 no'lu kararın uygulanmasına yönelik uygulamalar ve bu
kararı takip eden kararlar 12 yıl sonra başlayacak başka bir savaşa neden oldu. Körfez Savaşı;
Dünya'da televizyonlarda canlı izlenen ilk savaştır ve medyada adeta çığır açmıştır.
 
Çöl Fırtınası (İngilizce: Desert Storm) adı verilen harekat, 16 Ocak'ı 17 Ocak'a bağlayan
geceyarısı ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'a karşı giriştikleri geniş çaplı hava
akınıyla başladı. Savaş boyunca kesilmeden süren hava bombardımanında, 100 bin sorti
gerçekleştirilirken, 88.500 ton bomba atıldı. Koalisyon güçlerinin öncelikli hedefi Irak'ın hava
gücü ve hava savunma sisteminin yok edilmesiydi. Sortiler büyük ölçüde Suudi Arabistan'daki
üsler ile Basra Körfezi ve Kızıl Deniz'de konuşlanmış olan uçak gemilerinden gerçekleştirildi.
 
Hava saldırılarının başlamasından itibaren birkaç hafta içinde Irak'ın komuta ve iletişim
altyapısı, elektrik üretim kapasitesi, havaalanları ve hava savunma sistemi, kimyasal silah ve
nükleer araştırma tesisleri büyük ölçüde yok edildi.



Şubat ortalarına gelindiğinde müttefik hava saldırılarının ağırlığı Kuveyt'te ve Irak'ın güneyinde
bulunan ileri kara kuvvetlerine kaymış bulunuyordu.Bu saldırılar tahkimatların, yeraltı
sığınaklarının, silah depolarının, tankların ve öteki zırhlı araçların yok edilmesini getirdi.
Koalisyonun hava saldırılarına karşı Irak'ın uçaksavar savunması şaşırtıcı biçimde oldukça yetersiz
kaldı. Savaş sırasında Koalisyon güçleri 75 hava taşıtı kaybederken, bunlardan yalnızca 44'ü
Iraklılar tarafından düşürüldü. Bunlardan ikisi, Iraklıların yerden açtıkları ateşten kaçan iki
koalisyon uçağının havada birbirleriyle çarpışmasıyla gerçekleşti.
 
Hava saldırısının başlamasının ertesi günü Irak tarafından sekiz füze ateşlendi. Sekiz hafta süren
savaş boyunca Irak tarafından 88 Scud füzesi ateşlendi. Irak, bu füze saldırılarına İsrail'in karşılık
vermesini sağlayarak savaşın içine çekmeyi, böylece İsrail'le birlikte aynı safta görünmek istemeyen
pek çok Arap ülkesinin koalisyondan çekilmesini sağlamayı hedeflemişti. İlk saldırılardan sonra
İsrail Hava Kuvvetleri jetleri askeri bir misillemeye hazırlık olarak Irak'ın hava sahasının kuzeyinde
devriye uçuşlarına başlamışlardı. Ancak ABD Başkanı Bush olası bir İsrail saldırısının koalisyondaki
Arap ülkelerinin Irak tarafına çekeceğinden endişelenerek İsrail başbakanı İzak Şamir'e karşılık
verilmemesi ve İsrail'in Irak üzerindeki uçuşlarına son verilmesi için baskı yaptı.
 
Irak'ın İsrail'e yaptığı füze saldırısı menzilin uzaklığı nedeniyle fazla etkili olamadı. Füze
saldırılarında çoğu panik nedeniyle 74 İsrailli yaşamın kaybederken, 230 İsrailli yaralandı. Ayrıca
Irak füzelerine sarin gibi sinir gazları yerleştirilebileceği korkusuyla, İsrail hükümeti vatandaşlarına
gaz maskesi dağıttı. 
 
Scud füzelerine karşı ABD yönetimi İsrail'e Patriot füzelerinden gönderdi. Hollanda Kraliyet Hava
Kuvvetleri de Türkiye ve İsrail'e Patriot füzelerinden yerleştirdi. İsrail'e düzenlenenler dışında,
Suudi Arabistan'a 50'ye yakın, Bahreyn ve Katar'a birer füze saldırısı gerçekleştirildi. Suudi
yönetimi Irak'ın kullanabileceği kimyasal veya biyolojik savaş başlıkları nedeniyle ülkesinde
bulunanlara gaz maskeleri dağıttı.
 
25 Şubat 1991'de, Suudi Arabistan'ın Zahran kentindeki Amerikan askerlerinin bulunduğu bir
binaya isabet eden Scud füzesi, 28 askerin ölümüne, 100'den fazlasının yaralanmasına neden oldu



Monte Carlo
Ralli ve kumarhaneleri ile meşhur Monte Carlo nedir?

Monte Carlo, Avrupa Birliği’nin kurucu üyelerinden Fransa’ya bağlı Monako’nun en önemli yerleşim
yerlerinden biridir. Monako, içişlerinde serbest olsa da dışişlerinde Fransa’ya bağlı bir krallıktır. 
 
Dünyanın en popüler yerleşim yerleri arasında yer alan Monako’da bulunan Monte Carlo, sahip
olduğu dünyaca ünlü kumarhaneleri ile meşhurdur. Monako’nun en popüler yerleşim yeri olan
Monte Carlo, Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkenin yaklaşık olarak üçte birini kapsamaktadır. Monte
Carlo adı, ”Mount Charles”dan türetilmiştir. Charles Dağı anlamına gelen Monte Carlo, Alp
Dağları’nın güney doğu Fransa’da uzandığı en son nokta olarak da göze çarpmaktadır. Bu bölgeye
Fransız Rivierası da denilmektedir. 
 
Monako sahip olduğu coğrafi özellikleri itibariyle, dünyanın en dağlık ülkeleri arasında yer
almaktadır. Öyle ki ülkenin neredeyse tamamı dağların üzerine kurulmuştur. Bu anlamda Monte
Carlo bölgesi ise, tam anlamıyla dağların üzerinde yer alır. 6- Bu bölge dünyanın birçok
noktasından zengine çeşitli hizmetler sunmasıyla da meşhurdur. Bölge de çok sayıda beş yıldızlı
otele rastlamak mümkündür. Monako’nun Fransa’nın en güney doğu bölgesinde yer alması, ülkenin
aynı zamanda da İtalya’ya ciddi anlamda yakın olması sonucuna doğurmuştur. Öyle ki, Monako’da
bulunan Monte Carlo, İtalya sınırına sadece ama sadece 8km’lik bir mesafede bulunmaktadır. 
 
Avrupa Birliği üyesi olmayan Monako, Fransa’ya bağlı özerk bir yapıya sahip olması sebebiyle,
ülkeye girişte İtalyanlar ya da Fransızlar Avrupa Birliği yasaları uyarınca herhangi bir sorun ile
karşılaşmamaktadır. Ancak burada bilinmesi gereken en önemli mesele, İtalyan vatandaşlarının
Monako’da girişleri sonrasında en fazla 3 ay süreyle kalabilme hakkına sahip olması hadisesidir.
Burada Avrupa Birliği müktesebatı Monako’da geçerli değildir.



Avrupa’nın en popüler turistik destinasyonları arasında yer alan Monte Carlo, çok pahalı bir
şehir olarak da göze çarpmaktadır. Bölgede şans oyunu oynayabileceğiniz çok sayıda
merkez ve otel bulunmaktadır. Bu oyunlar tamamıyla yasaldır.
 
Monte Carlo, her ne kadar turizm ile yaşayan bir şehir olsa da bölge uzun yıllar boyunca
Dünya Rally Şampiyonası’na da ev sahipliği yapmaktadır. Dünya Rally Şampiyonası
ayaklarından birisi burada gerçekleşmektedir. Pist olarak özel bir parkur bulunmamaktadır. 
 
Günlük yaşamda kullanılan ve dağlardan geçen yollar, yarış zamanı pist olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca bölgede Formula 1 yarışları da düzenlenmektedir. Dünyanın en iyi
turistik mekanları arasında kabul edilen Monte Carlo, yaz ve kış aylarında çok farklı iki hava
şartına sahiptir.
 
Yazları oldukça sıcak bir iklime sahip olan Monte Carlo, kış aylarında ise çoğu zaman kar
yağışı altında kalabilmektedir. Bunda şehrin Alp Dağları’nın uzantısı üzerine kurulmuş
olması ciddi anlamda önemli bir rol oynamaktadır.



Varlık Vergisi

Varlık Vergisi, Türkiye'de 11 Kasım 1942 tarih ve 4305 sayılı kanunla konulan olağanüstü
servet vergisinin adıdır. Servet vergisi, banka mevduatı, birikmiş varlıklar, emeklilik planları
da dahil olmak üzere kişisel varlıkların toplamına ilişkin vergidir. Vergi hesaplanırken kişinin
varlığının yanı sıra borçları da göz önünde bulundurulduğundan net varlık vergisi olarak da
adlandırılmaktadır. Bu mânâda kişisel servete konan vergiden ziyade satın alma gücüne ilişkin
bir vergi görünümünde olup gelir vergisinden ayrılmaktadır.
 
Varlık Vergisi kanununun resmi gerekçesi, hükümet tarafından "olağanüstü savaş koşullarının
yarattığı yüksek kârlılığı vergilemek" olarak dile getirilmiş ve herhangi bir dini veya etnik grup
hedef alınmamıştır. Oysa basına kapalı olarak yapılan CHP grup toplantısında başbakan Şükrü
Saracoğlu'nun vurguladığı gerekçeler farklıdır:"Bu kanun aynı zamanda bir devrim
kanunudur. Bize ekonomik bağımsızlığımızı kazandıracak bir fırsat karşısındayız. Piyasamıza
egemen olan yabancıları böylece ortadan kaldırarak, Türk piyasasını Türklerin eline vereceğiz.
Bu memleket tarafından gösterilen misafirperverlikten faydalanarak zengin oldukları halde,
ona karşı bu nazik anda vazifelerini yapmaktan kaçınacak kimseler hakkında bu kanun, bütün
şiddetiyle uygulanacaktır."
 
Ekonomiye millileştirmeyi amaçlayan bu sistemde her şey normal gibi gözükse de hedefte
gayrimüslimlerin olduğu ve onların mal varlıklarıyla milli bir ekonomi oluşturulmaya çalışıldığı
açıktı. Başbakan Saracoğlu, 5 Ağustos 1942'de okuduğu hükümet programında "Biz Türküz,
Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar ve
laakal o kadar bir vicdan ve kültür meselesidir.Biz ne sarayın, ne sermayenin, ne de sınıfların
saltanatını istiyoruz. İstediğimiz sadece Türk milletinin hakimiyetidir." diyerek yeni
hükümetin sosyal politikasını açıkladı.
 
Cumhuriyet tarihinin tartışılan yasalarından biri olan "Varlık Vergisi", Şükrü Saraçoğlu
Hükümeti tarafından 9 Kasım 1942'de TBMM'ye sevkedildi. Yasa, 11 Kasım'da Genel Kurul'da
kabul edildi ve 12 Kasım 1942'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
17 Eylül 1943 tarih ve 4501 sayılı yasa ile bir kısım mükellefin vergi borçları silindi. 15 Mart
1944 tarih ve 4530 sayılı "Varlık Vergisi Bakayasının Terkinine Dair Kanun" ile o tarihe kadar
tarh edilmiş, ancak tahsil edilememiş vergilerin silinmesiyle "Varlık Vergisi" uygulaması
ortadan kalktı.
 
Varlık Vergisi kanunu ile toplam 314.900.000 TL vergi tahsil edildi. Bu sayının %70'i
Anadolu'dan toplandı. Toplam tahsilat, 394 milyon TL olan 1942 devlet bütçesinin %80'ini
buluyordu. 1935 sayımında Türkiye nüfusuna oranı %1,98 olan gayrımüslim azınlıklar,
vergiden sonra başlayan göç nedeniyle 1945'te %1,56'ya ve 1955'te %1,08'e düştü.

Kimine göre faşizmin Türkiye ekonomisinde vücut bulmuş hali, kimine
göre sosyal hayattaki ekonomik eşitliğin temeli...Büyük tartışmalara yol

açan ve hala tartışılmakta olan varlık vergisi  nedir?



Ulus Gazetesi

 Heyet-i Temsiliye, Sivas’tan ayrılıp Ankara'ya geldikten sonra, mücadelenin durumu hakkında
halkı ve dış dünyayı bilgilendirmek, milli mücadele lehinde propaganda yapmak için Ankara’da
yeni bir gazetenin çıkarılmasına karar verdi.  Gazetenin adı; Sivas’taki İrade-i Milliye'yi
çağrıştırdığı için “Hakimiyet-i Milliye” olarak belirlendi.  Haftada iki gün ve dört sayfalık olarak
çıkarılmaya başlayan gazetenin ilk sayıları, Ankara Valiliği'nin alt katındaki Vilayet
Matbaası’nda basıldı.  
 
 Vilayet Matbaasının bütün makineleri ve çalışanları Hakimiyet-i Milliye'ye devredilmişti.
Gazetenin yazıhanesi Ulus Meydanı'ndaki Veli Han'da bulunuyordu. Gazetenin Mesul Müdürü
Recep Zühtü Bey, yazı işleri müdür Nizamettin Nazif idi.  Yazıların yayınlanması ve dağıtılması
ile Heyet-i Temsiliye üyesi Hakkı Behiç Bey ilgilenmekteydi. Mustafa Kemal kendi
düşüncelerini Hakkı Behiç’e not ettirmekte; diğer yazıları da tek tek incelemekteydi.
 
Yazıların altına Mustafa Kemal’in imzası konmuyordu; bazı yazıların altına yıldız konmuştur;
bu yazıların Mustafa Kemal’in kaleme aldığı veya not ettirdiği yazılar olduğu
düşünülür.  Gazete, başlangıçta 57 x 82 boyutlu kağıdın ikiye katlanışı ile 4 sütun üzerinden
hazırlanıyordu. 
 
10 Ocak 1920 Cumartesi günü gazetenin ilk sayısı yayınlandı. Gazete adının altında “mesleği
milletin iradesini hakim kılmaktır” alt başlığı yer alıyordu.  İlk sayı, iki yaprak olarak çıkmıştı.
Mustafa Kemal’in not ettirdiği başyazı, bütün ilk sayfayı kaplıyordu.
 
 Yazıda, Milli Mücadele’nin hedefleri anlatılmıştı. Bursalı hanımların Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti Temsil Heyeti’ne çektikleri uzun telgraf ile Fransızların Maraş’ı işgallerini protesto
eden Pazarcık Müftüsü, Belediye Başkanı ve halkın telgrafı da ilk sayıda yer alıyordu. 

 Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Ulus Gazetesi nedir?



 Gazete, 47. Sayıdan sonra 18 Temmuz
1920’den itibaren haftada üç gün
yayımlanmaya başladı. Teknik
yetersizlikler yüzünden 6 Eylül 1920 –
30 Ekim 1920 arasında yine haftada iki
gün yayınlandı. 
 
Eskişehir'de Arif Oruç’un çıkardığı Yeni
Dünya gazetesine Çerkez Ethem
Ayaklanması'ndan sonra el konulunca
dizgi kasaları ve makineleri Hâkimiyet-i
Milliye gazetesine devredildi.   Matbaa
makinesinin gelişi ve İstanbul'dan usta
mürettiplerin getirilmesinden sonra
Hakimiyet-i Milliye'nin günlük gazete
halini alması mümkün oldu. Hazırlıklar
için 22 Ocak 1921’de çıkarılan 100.
sayıdan sonra yayına iki hafta ara
verildi; yeni matbaa Veli Han'ın içinde
kuruldu.  6 Şubat 1921'de tek yapraklı
ilk günlük gazete yayımlandı. Gazete,
Cumartesileri hariç her gün çıkmaya
başladı.  6 Şubat 1921'den itibaren
derginin yazı işleri müdürlüğüne
sırasıyla Hüseyin Ragıp Baydur, Nafi
Atuf Kansu ve Ziya Gevher Etili atandı. 
 
  23 Temmuz 1921'de Yunanların Sakarya'ya doğru ilerleyişi nedeniyle gazetenin Cumartesi
günü olmasına rağmen çıkması uygun görülmüştü. Küçük boyutlu bir sayı hazırlandı. Gazete,
kâğıt sıkıntısı nedeniyle 11 Ocak 1922'ye kadar küçük boyutlu olarak yayımlanmaya devam
etti. 
 
2 Eylül 1928'den itibaren gazetenin başlığı Latin harfleri ile, yazılar ise Latin ve Arap harfleri
karışık olarak dizildi. Gazete, 1 Kasım 1928'den itibaren tamamen Latin harfleri ile basıldı. 
 
 Gazete, 28 Kasım 1934’ten itibaren Ulus adını aldı; CHP’nin izlediği tek parti politikasının
sözcüsü oldu.  14-15 Aralık 1953’te Demokrat Parti’nin çıkardığı bir kanun doğrultusunda
CHP’nin mallarıyla birlikte Ulus matbaası ve tesisleri de hazineye devredildiğinden gazete
kapandı. 10 Haziran 1955’te tekrar yayın hayatına dönebildi. 1955-1971 arasında Ulus ismi
ile yayınına devam etti. 
 
 Gazete, 1983 yılında Günaydın gazetesinin sahibi olduğu Haldun Simavi tarafından satın
almasıyla birlikte Ulus adıyla yeniden yayına başladı. 1988 yılında Günaydın ve Tan gazetesi
ile birlikte Asil Nadir satın aldı. Fakat birkaç yıl sonra kapandı.  
 
2008 itibariye gerçek adına geri dönmüş Ulus adıyla yayınlarını sürdürmeye başlamıştır.
Bugün de aynı isimle yayın hayatına devam etmektedir. Bugün için haftalık baskı yapan
gazete, günlük baskı çalışmalarına devam etmektedir. 



Uyku
"Benim bu memleketten 30 yıllık

uyku alacağım var doktor." 
Birhan Keskin//Fakir Kene

Uyku nedir?
Sinir sisteminin aktif olmadığı, gözlerin kapalı
olduğu, postüral kasların gevşediği ve bilincin pratik
olarak askıya alındığı, her gece tipik olarak birkaç
saat boyunca tekrarlayan bir vücut ve zihin durumu.

İlk aşama uyanık olmak ve uykuya dalmak arasında olur. İkincisi, kalp atış hızı ve nefes
ayarlandığında ve vücut ısısı düştüğündeki hafif uykudur. REM uykusunda ise gözler hızla
kapalı göz kapaklarının arkasında hareket eder ve beyin dalgaları uyanıklık sırasındakine
benzer. Uyku, vücudun hücrelerini yeniden canlandırmaya, beyinden atıkları temizlemeye,
öğrenmeye ve hafızayı desteklemeye yarar. 
 
Uyku tüm memelilerde, kuşlarda ve balıklarda gözlenen doğal dinlenme biçimidir. Bu canlılar
günlük işlevlerini gerçekleştirebilmek için uykuya ihtiyaç duyarlar. Uyku tam anlamıyla
şuursuzluk olarak nitelendirilemez.
 
İnsanlarda yeterli uyku alınmaması unutkanlık, asabiyet, dikkat dağınıklığı gibi sorunlara
neden olabilir. Ayrıca gereğinden fazla uyku depresyon gibi rahatsızlıklardan kaynaklanıyor
olabilir. Uyku bozukluğu kimi insanlarda kronik hale gelip çok büyük sorunlara neden
olabilmektedir. Uyku insan ömrünün en az 1/3'ünü oluşturur.
 
Vücudun dinlenmesini ve beynin bir gün önce aldığı bilgiyi işlemesini sağlar. Uyku, 24 saatlik
döngüde doğal olarak yerini almaktadır. Kişinin kolaylıkla uyandırılabildiği, değiştirilmiş
bilinçlik halidir. Kişilerin uykudaki davranışlarını ve EEG kullanarak onların beyin dalgalarını
inceleyen bilim insanları, uyku sırasında gerçekleşen olaylara dair kanıtları ortaya koyarlar.
 
Uyanıkken ya da uyurken beyin dalgaları, beyindeki milyarlarca nöronlar arasındaki elektrik
trafiği sonucunda üretilir. Uyku aynı zamanda hafızanın yeniden yapılandırılması ve psikolojik
yenilenme için gereklidir.
 
Uyku, gece boyunca bir ileri bir geri 4 aşamadan geçer. Birinci aşama, hafif uykudur. Vücut
rahatlar ve nefes yavaşlar. Çoğunlukla ilk yattığınız zamanlarda bu aşamaya girip çıkarsınız.
İkinci aşamada, beyin dalgalarınız daha da yavaşlar göz hareketleriniz durur.
 
Üçüncü aşamada beyninizin delta dalgaları çok yavaşlar ve arada sırada daha hızlı dalgalar
görülür. Bu son derin uyku aşamalarında herhangi bir göz veya vücut hareketi oluşmaz ve
uyandırmak çok zordur.



Derin uyku aşamaları, vücudunuzun onarıldığı ve önemli fizyolojik süreçlerin oluştuğu
zamanlardır. Ancak, uykunun dördüncü aşaması zihnimizi daha çok ilgilendirmektedir.İlk üç
aşamadan bağımsız ve oldukça farklı olan bu evrenin adı REM uykusudur. Adını “Rapid Eye
Movements”tan (Hızlı Göz Hareketleri) almaktadır. REM aşaması boyunca nefesiniz daha
yüzeysel ve düzensiz olur ve kalp hızınızla kan basıncınız artış gösterir. 
 
Rüyalarınızın çoğu temelde bu aşamadayken oluşur. Bu evrede vücuttaki tüm kaslar felçtir.
Birey o süre içinde bilinç oturmadan uyanırsa kendini kalkamayacakmış gibi hisseder. Bu
evrenin en önemli özelliği beyin fonksiyonlarının uyanıklıktaki kadar fazla olmasıdır.
 
Gün içinde öğrenilen her şey ön bellekten alınıp aynı bilgisayardaki işletim sistemi gibi
arşivlenir, dosyalanır ve REM uykusu eksikliğinde depresyon, anksiyete bozukluğu ve ciddi
birçok zihinsel rahatsızlık görülür. Uyku döngüsünün en sonunda REM olduğu için, gecede
sadece birkaç saat uyumak veya uyku hastalıklarından birisine sahip olmak bu hayati aşamayı
kaçırmak anlamına gelir. Ertesi gün iyi hissetmek istiyorsanız, REM uykusuna ihtiyacınız
vardır.
 
Araştırmalar, REM (Hızlı Göz Hareketi) uykusu sırasında vücudun yapabileceklerini şöyle
sıralamıştır; 
Organları, kemikleri ve dokuyu yenilemek, 
Bağışıklık hücrelerini yenilemek,
İnsan büyüme hormonu döngüsünü gerçekleştirmek. 
 
Uyku, kas büyümesi ve fiziksel dinginlik üzerinde birçok etkiye sahiptir.



Deniz Baykal

20 Temmuz 1938 yılında Antalya'da doğdu. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini
bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine 1960 yılında asistan olarak girdi. 1963'te
doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra iki yıl ABD' de kaldı ve Colombia ile Berkeley
üniversitelerinde çalışmalarını sürdürdü. 
 
Siyasetle 1960'lı yıllara doğru Demokrat Parti iktidarına karşı gelişen öğrenci hareketlerine
katılmakla tanışan Baykal 1973 Ekim'inde yapılan Genel Seçimlerde CHP' den Antalya Milletvekili
seçildi.1974 yılında kurulan Ecevit hükümetinde maliye bakanlığı, 1978 Ecevit hükümetinde ise
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı görevlerini üstlendi. Baykal bu dönemde parti meclisi ve merkez
yürütme kurulu, genel sekreter yardımcılığı görevlerinde bulundu.
 
12 Eylül askeri müdahalesinden sonra bir süre Ankara'da Ordu Dil Okulu'nda gözetim altında
tutuldu. 1982 Anayasa'sının 5 yıl süreyle siyasi yasağı getirdiği politikacılar arasında yer aldı.
1983 yılında siyasal partilerin kurulmasına izin verilmesinden sonra "yasaklı olmalarına rağmen
faaliyetlerini sürdürdüğü " gerekçesiyle bir grup önde gelen CHP' li ve AP' li politikacıyla birlikte
Çanakkale Zincirbozan Askeri Tesisleri'nde 2.kez gözetim altına alındı.
 
Eylül 1987' deki genel seçimlerde SHP' den Antalya Milletvekili seçildi SHP' de önce grup
başkanvekilliği ardında da genel sekreterlik görevlerinde bulunan Baykal, Haziran 1988 de göreve
başladığı genel sekreterlikten 10 Eylül 1990' da istifa etti.
 
Deniz Baykal Antalya Milletvekili olarak Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlementolararası Komitesi
eşbaşkanlığını yürüttü. Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi üyeliğine seçildi. TBMM Dışişleri
Komisyon üyeliğinde bulundu.

Bir dönemin popüler siyasi liderlerinden Deniz Baykal kimdir?



Temmuz 1992 'de kapatılan siyasi partilerin açılmasına izin veren yasanın sağladığı imkanla 9
Eylül 1992 tarihinde toplanan CHP Kurultayında Genel Başkanlığa seçildi.18 Şubat 1995 günü
SHP ve CHP' nin "Bütünleşme Kurultayı'"nda aday olmayarak genel başkanlıktan ayrıldı. 
 
9 Eylül 1995 tarihinde birleşmeden sonra yapılan CHP Olağan Kurultayında genel başkanlığa
seçildi.30 Ekim 1995 Tarihinde kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde başbakan yardımcılığı
ve dışişleri bakanlığı görevlerini üslendi.
 
24 aralık 1995 milletvekili genel seçimlerinde yeniden Antalya Milletvekili oldu. Seçimleri
takiben 53.Hükümetin kurulmasıyla dışişleri bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinden
ayrıldı.
 
23 Mayıs 1998 Tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 27.Olağan Kurultayında genel
başkanlığa 3. kez seçildi.18 Nisan 1999 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Deniz Baykal ilk
kez seçim sonuçlarıyla parlamento dışında kaldılar. 22 Nisan 1999 Tarihinde alınan seçim
sonuçları nedeniyle istifa eden Baykal, 30 Eylül 2000 Tarihinde Ankara'da toplanan Cumhuriyet
Halk Partisi 11. Olağanüstü Kurultayında yeniden seçilerek üçüncü kez CHP Genel Başkanı oldu.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'a ait olduğu ileri
sürülen kasetin internette yayınlanmasının siyasette yarattığı depremin ardından dört gün
sessizliğini koruyan Baykal, 
 
10 Mayıs 2010 günü canlı yayında 'kasetteki görüntüler' için komplo dedi, hükümeti suçladı.
Baykal'ın son sözleri ''Hakkınızı helal edin, ben ediyorum'' oldu. Böylece CHP Genel Başkanlığı
görevinden istifa etti. Günümüzde hala CHP'de Antalya Milletvekilliği yapmaktadır.



Divan-ı Lügati’t Türk

Türk Dil Kurumu tarafından 1941’de, Kültür Bakanlığı tarafından 1990’da tıpkı basımı
yapılmıştır.Eser ilk defa Kilisli Rıfat Bilge denetiminde 1915 – 1917 yılları arasında tercüme
edildi. Üç cilt olarak basılması düşünüldü ise de, düşünce gerçekleşmedi.
 
Besim Atalay’ın tercüme ettiği kitap, 4 cilt halinde 1939 – 1943 yılları arasında birinci, 1985 –
1986 yılları arasında ikinci defa basıldı. Arapça olarak da yayınlandı. Dîvânü Lugati’t-Türk; bir
sözlük olmakla birlikte, Türk Milleti’nin yüceliğini de anlatan bir âbide eserdir. Sekiz bölümden
oluşur. Bölümler ve sıralamalar Arap alfabesindeki harflere göredir. Kitapta yaklaşık 8.000
kelime vardır. Kelimelerin anlamlarının iyi anlaşılması için deyimlerden, atasözlerinden ve
şiirlerden, hattâ bâzı Âyet ve Hadis-i Şerif’lerden örnekler verilmiştir. Bu yönüyle eser, bir
kültür hâzinesi değerine kavuşturulmuştur.
 
Eserde yer alan harita ise, Türk Dünyası ile ilgili olarak yayınlanan ilk haritadır. Haritada;
dağlar kırmızı, denizler yeşil, ırmaklar mâvi, kumluk alanlar sarı renkle gösterilmiştir.
Türklerin oturdukları bölgeler ve komşularının isimleri özenle belirtilmiştir. Eser, güneşle
birlikte, kültürün de doğudan dünyayı sardığının önemli bir göstergesidir. Dîvânü Lugati’t-
Türk, Türk Milleti’nin yalnız savaş meydanlarında değil, kültürel alanlarda da önder, öncü ve
örnek olduğunu gösteren bir âbidedir.
 
1915 yılında İstanbul’da tesadüfen Ali Emîrî Efendi, eski maliye nazırlarından Nafiz Bey’in
akrabası tarafından Sahaflar Çarşısı’nda satılması için Burhan Bey’in sahaf dükkânına
bırakılan Dîvânü Lugâti’t-Türk’ün birinci nüshasını 33 liraya satın almıştır. Bir söylentiye göre
de yanında para olmadığı için eve gidip parayı alana dek kitabın başkasına satılmaması için,
dükkân sahibini dükkâna kilitlemiştir.
 
Ali Emîrî yazması, Sadrazam Talat Paşa'nın araya girmesi ile Kilisli Rıfat Bilge Bey'in denetimi
altında 1915 - 1917 yılları arasında üç cilt hâlinde basılmış, Türkoloji câmiâsinda büyük yankı
uyandırmıştır. 

Türk Dilleri Sözlüğü olarak geçen Divan-ı Lügati’t Türk nedir?
Kaşgarlı Mahmud’un ünlü eserinin tam adı: Kitabu
Dîvânü Lugati’t-Türk’tür. Araplara Türkçeyi
öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir
dil olduğunu göstermek amacıyla yazılmıştır.
Kitap için çok kısa bir tanım yapmak gerekirse;
Ansiklopedik Sözlük denilmesi uygun olur.
 
Orijinalinin nerede olduğu bilinmiyor. Bugün
elimizde bulunan Şamlı Mehmed bin Ebu Bekir’in,
1266 yılında kopya ettiği bir nüshası vardır. Bu
nüsha, İstanbul Fatih’teki Millet
Kütüphânesi’ndedir.



Breslav Üniversitesi sâmi dilleri
profesörü Carl Brockelmann 1928
yılında, atasözlerini, halk
edebiyatı örneklerini ve Türk
edebiyatı ve dili ile ilgili bulunan
bütün kısımları ayrıntılı notlarla
sözlüğün Almanca çevirisini
yayımlamıştır. 
 
Besim Atalay'ın modern Türkçe
çevirisi 1940 yılında Türk Dil
Kurumu tarafından basılmıştır.
 
1982 – 1985 yılları arasında
Robert Dankoff ve James Kelly
tarafından yayına hazırlanan ve
çevirisi yapılan önsöz ve fihrist
içerikli İngilizce çevirisi, Harvard
Üniversitesi yayınevi tarafından
yayınlanmıştır.
 
Kâşgarlı Mahmud’un eserinin
keşfedilmesi ve yayımlanması,
Türkoloji tarihinde çığır açan
olağanüstü bir olaydır. Kâşgarlı
Mahmud'un Divanü Lügati’t Türk
döneminde yazdığı ve o döneme
ışık tutan başka bir eseri de
"Kitabu Cevahirü'n Nahv Fi
Lugati't Türk" ise kayıptır.



Mars
Acaba bize yuva olabilecek mi? Bize göre hayır! Çünkü, başka "Dünya" yok.

Peki kızıl gezegen Mars nedir?
Mars, Güneş Sistemi'nin Güneş'ten itibaren
dördüncü gezegeni. Roma mitolojisindeki
savaş tanrısı Mars'a ithafen adlandırılmıştır.
Yüzeyindeki yaygın demir oksitten dolayı
kızılımsı bir görünüme sahip olduğu için Kızıl
Gezegen de denir.
 
Mars, güneş sistemindeki en yüksek dağa ev
sahipliği yapar. Olympus Dağı, 21km
yüksekliğinde ve 600km çapındadır.
Milyarlarca yıl boyunca oluşmasına rağmen,
volkanik lav akışlarından elde edilen kanıtlar o
kadar yakın tarihli ki, birçok bilim adamı hala
aktif olabileceğine inanıyor. Ayrıca Mars'taki
Marineris Vadisi (Valles Marineris) adı verilen
kanyon en büyük kanyondur ve Haziran
2008’de Nature dergisinde yayımlanan üç
makalede açıklandığı gibi Mars’ın kuzey
yarımküresinde 10.600 km uzunluğunda ve
8.500 km genişliğindeki dev bir meteor
kraterinin varlığı saptanmıştır. Bu krater,
bugüne kadar keşfedilmiş en büyük meteor
kraterinin (Ay'ın güney kutbu kısmındaki
Atkien Havzası) dört misli büyüklüğündedir.
 
Ayrıca güneş sistemindeki en büyük toz
fırtınaları Mars'ta meydana gelir. İnce bir
atmosferi olan Mars gerek Ay'daki gibi meteor
kraterlerini, gerekse Dünya'daki gibi volkan,
vadi, çöl ve kutup bölgelerini içeren çehresiyle
bir yer benzeri gezegendir.

Ayrıca dönme periyodu ve mevsim
dönemleri Dünya’nınkine çok benzer. 2 adet
uydusu bulunmaktadır.Mars, Dünya hariç
tutulursa, halen Güneş Sistemi’ndeki
gezegenler içinde sıvı su ve yaşam içermesi
en muhtemel gezegen olarak görülmektedir.
 
Mars Express ve Mars Reconnaissance
Orbiter keşif projelerinin radar verileri
gerek kutuplarda (Temmuz 2005) gerekse
orta bölgelerde (Kasım 2008) geniş
miktarlarda su buzlarının var olduğunu
ortaya koymuş bulunmaktadır.
 
31 Temmuz 2008’de Phoenix Mars Lander
adlı robotik uzay gemisi Mars toprağının sığ
bölgelerindeki su buzlarından örnekler
almayı başarmıştır.
 
Günümüzde, Mars, yörüngelerine oturmuş
üç uzay gemisine evsahipliği yapmaktadır:
Mars Odyssey, Mars Express ve Mars
Reconnaissance Orbiter. Mars, Dünya hariç
tutulursa, Güneş Sistemi’ndeki herhangi bir
sıradan gezegenden ibaret değildir.
 
Yüzeyi pek çok uzay aracına evsahipliği
yapmıştır. Bu uzay araçlarıyla elde edilen
jeolojik veriler şunu ortaya koymuştur ki,
Mars önceden su konusunda geniş bir
çeşitliliğe sahipti;



Hatta geçen on yıllık süre sırasında gayzer
(kaynaç) türü su fışkırma veya akıntıları
meydana gelmişti. NASA’nın Mars Global
Surveyor projesi kapsamında sürdürülen
incelemeler Mars’ın güney kutbu buz
bölgesinin geri çekilmiş olduğunu ortaya
koymuştur.
 
Bilim insanları, 2006'da Mars yörüngesine
oturtulan "Mars Reconnaissance Orbiter"
(Mars Yörünge Kaşifi) uydusundan alınan
veriler sonucu, Mars'ta sıcak aylarda tuzlu su
akıntılarının oluştuğunu bildirmişlerdir.
 
Mars’ın 1877 yılında astronom Asaph Hall
tarafından keşfedilen Phobos ve Deimos adları
verilmiş, düzensiz biçimli iki küçük uydusu
vardır. Mars Dünya’dan çıplak gözle
görülebilmektedir.
 
"Görünür kadir"i −2,9’a ulaşır ki bu, çıplak
gözle çoğu zaman Jüpiter Mars’tan daha
parlak görünmesine karşın, ancak Venüs, Ay
ve Güneş’çe aşılabilen bir parlaklıktır.



Kızıl Ordu, SSCB'nin ve daha sonra Bağımsız Devletler Topluluğu'nun ordusudur. 1917 Ekim
Devrimi'nden sonra İmparatorluk ordusuna karşı savaşmak için 23 Şubat 1918'de işçi ve
köylülerin düzenli orduda eğitime başlaması ile resmen kurulmuştur.Kurucusu daha sonra
Stalin'e karşı yürüttüğü iktidar savaşını kaybedecek olan Lev Troçki'dir. Troçki
önderliğindeki Kızıl Ordu, Çarlık yanlısı Beyaz Ordu'ya ve Beyaz Terör'e karşı mücadele
etmiştir.
 
Kuruluşunda en etkin birimi süvarilerdi. Bunu gelişimi sırasında da korumuş ve tank, uçak,
gemi gibi motorize birliklerini her zaman en etkin en güçlü birimi olarak tutmayı
başarmıştır.
 
Konvansiyonel gücün önemli bir bölümünü oluşturan kara ordusu da son derece gelişkin
tank modelleri ve tank birlikleri yönünden dünyanın en güçlü askeri güçlerinden birini
oluşturuyordu.Orduda subay ağırlıklı askerler yetiştirilirdi. Ordunun II. Dünya Savaşı'nda
bütün halkı bünyesine alarak ülkeyi Moskova sınırlarına kadar gelmiş olan Alman işgalinden
kurtarması ve ülkenin toparlanmasına yardım etmesi en parlak başarısı sayılır.
 
Savaş yılları boyunca ülkenin tüm kaynaklarını seferber eden, topyekün bir savaşı sürdüren
Kızıl Ordu, Nazi Almanyası'nın yenilmesinde ve Almanya'daki Nazi rejiminin yıkılmasında
etkili olan askeri güçtür.
 
Avrupa'da 6 başkenti Nazi Almanyasından almış bir ordudur ve Nazilerle esas olarak
savaşan ordudur öyle ki Almanya SSCB'nin dışındaki cephelerde toplam 69 tümen
kullanmasına rağmen SSCB de kullandığı tümen sayısı 279'dur.

Kızıl Ordu
Bir dönemin sosyalist ordusu Kızıl Ordu nedir?



Kızıl Ordu savaşın başında gelişmiş askeri teknolojiden, yeterli miktarda askeri araçtan ve
mühimmattan yoksun olarak savaşmıştır. 1942'lerin ortalarına kadar esas olarak askerlerin
ve Sovyet halkı zor şartlarda savaşmıştır.
 
11 milyon sivilin ölümü Sovyet halkının da zor şartlarda savaştığının kanıtıdır. Bu yıldan sonra
kendi sanayisinde geliştirdiği tankları, uçakları, silahları ve mühimmatıyla savaşmıştır. Bu
konuda ilerlemiş, o günün üretim koşulları derecesinde gerçekleştirmiştir.
 
Halkın da desteğini alarak Leningrad'ı 30 ay boyunca savunmuştur. Savaşın dönüm noktası;
Almanların ilk defa esir verdikleri, resmi rakamlara göre 750.000, batılı ülkelerin tahminine
göre 1.000.000 insanın öldüğü en büyük direnişlerden biri olan 'Stalingrad Muharebesidir'. 31
Aralık 1991'de Sovyetler Birliği'nin resmi olarak dağılmasıyla birlikte Sovyet askeriyesi
tamamen belirsizlik içinde bırakılmıştır. Bundan sonraki bir buçuk yıllık dönem içerisinde
Sovyet ordusunun bütünlüğünü koruma ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nun ordusu (BDT)
haline dönüştürme çabaları sonuç vermemiştir. 
 
Düzenli şekilde Ukrayna ve diğer birlikten ayrılan cumhuriyetler içinde konuşlanmış birlikler
yeni ulusal hükümetlerine bağlılıklarını bildirdiler; aynı zamanda yeni bağımsızlığını kazanan
devletler arasındaki anlaşmalarla da askeriyenin malvarlığı pay edildi. 1992 mart ayı
ortalarında Yeltsin kendisini Rusya'nın yeni savunma bakanı olarak atayarak askeriyeden
artakalanlarla yeni Rus silahlı kuvvetlerini kurmak için önemli bir adım attı. Eski Sovyet
komuta yapısının son kalıntıları da 1993 haziranında ortadan kaldırıldı.
 
Devrimci “Kızıl Ordu” dönemi, aslında ve aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin nihai olarak
ortadan kaybolmasından çok önce sona erdi. Rusya'da, Anavatan Günü Savunmacısı olarak
bilinen 23 Şubat günü, hala askeri gazileri onurlandırmak kutlanılan resmi gündür.



Köy Enstitüleri

Köy Enstitüleri sadece köyleri hedef alarak köy okullarına öğretmen, köylere tarım ve sağlık
görevlisi yetiştirmek amacına dayanan ve 1940’da açılan eğitim kurumları.
 
İlk öğretimin yaygınlaştırılması için CHP’nin 1935’teki kurultayında alınan kararlardan en önemlisi,
askerliğini çavuş ve onbaşı olarak yapan köylü gençlerin, kısa bir eğitimden geçirildikten sonra
kendi köylerinde görevlendirilmesi oldu. Bu uygulama 1936’da başladı.
 
Açılan kursların başarılı olması üzerine Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan’ın hazırlattığı bir program
çerçevesinde, Eskişehir Çifteler’de, Kastamonu Gölköy’de ve İzmir Kızılçullu’da deneme amacıyla
üç köy öğretmen okulu açıldı. Köy Enstitüleri, eğitim ve öğretim anlamında geri kalmış olan
Anadolu coğrafyasının geliştirilmesini hedef alan eğitim harekatıdır. Sadece Anadolu topraklarında
yaşamakta olan çocukları değil aynı zamanda köylerde yaşamakta olan halkın eğitimini amaç
edinmiş bir harekattır.
 
Köy Enstitüsü adının verilmesinin nedeni ise köylüye sadece okuma-yazma öğretmenin yanı sıra
geri kalmış bölgelerin geliştirilmesi için yeterli ve vasıflı insan gücünün de yetiştirilecekleri daha
kapsamlı eğitim yuvaları olmalarından ötürüdür.
 
Cumhuriyetin ilanı sonrası ülke nüfusunun %80’ine yakını, kırsal nüfusun ise %90’ına yakını okuma
yazma bilmiyordu. Okuma yazma çağındaki genç nüfusun %80’i ise köylerde yaşamaktaydı. Tüm bu
olumsuzlukların yanı sıra savaştan yeni çıkmış Türkiye Cumhuriyeti'nde, mevcut öğretmenlerin
%78'i kentlerde, %22'si ise okulu olan 4-5 bin nüfuslu köylerde eğitim vermekteydi. Tüm bunların
üstüne kimi öğretmenler köy yaşamına tutunamayarak başarısızlık göstermekteydi.

Ülkemize kazandırdığı bir sürü güzel isim sonrasında eğitim öğretim
anlamında atılan en güzel adımlardan biri olan Köy Enstitüleri nedir?



Geri kalan 40000 köyün 35277’sinde öğretmen bulunmamaktaydı. Savaşın yarattığı yükler
neticesinde eğitime yatırım yapmak mevcut şartlarda mümkün değildi. Bunun için halkın kendi
kalkınması için kullanabileceği kendi emeğinden başka hiçbir şeyi yoktu. 
 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, eski kurmay subaylarından Saffet
Arıkan’ı 1935 yılında Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirdi. Aynı yıl içinde Saffet Arıkan da, Köy
Enstitülerinin hem kuramcısı hem de kurucusu olacak olan İsmail Hakkı Tonguç’u ilköğretim genel
müdürlüğüne atamıştır.
 
İsmail Hakkı Tonguç, öncelikle detaylı bir köy incelemesi yapmış, rakamları ve eski yapılanları
değerlendirerek, 20 yıllık bir plan taslağı hazırlamıştır. Bu plan taslağına göre 1954 yılına kadar
öğretmen, koruyucu, tarım teknisyeni ve sağlık hizmeti ulaşmamış köy kalmayacaktır.
 
İsmail Hakkı Tonguç, ilk olarak askerliğini yapmış, okuma-yazma bilen gençlerden seçtiği bir
grubu, 'geçici öğretmen' olarak görevlendirmek amacıyla, 1936 yılı yaz aylarında Eskişehir’in
Çifteler bucağındaki Mahmudiye köyünde ilkokulda 6 aylık bir kurs açmıştır. Burada verilen kursu
bitirenlere öğretmen yerine 'eğitmen' denilecekti. Bu kursları tamamlayarak Ankara köylerinde
görevlendirilen ilk 84 eğitmen son derece başarılı olmuş ve eğitmen kursları kısa süre içinde
ülkenin başka yerlerinde de açılarak çoğaltılmıştır.
 
Böylece köy gençlerine ülkenin eğitim sorunlarının çözümünde yer verilerek ilk adım atılmıştır.Bu
ilk deneyimde olumlu sonuç elde edilmesinden sonra, 11 Haziran 1937'de çıkartılan "Köy
Eğitmenleri Kanunu" ile eğitmenliğe yasal işlerlik kazandırılmıştır. Bu yasaya dayanılarak
Eskişehir'in Çifteler bucağı, İzmir'in Kızılçullu bucağı ve Edirne ilinin Karaağaç bucağında birer
eğitmen kursu açılmıştır. Ertesi yıl bu eğitmen kurslarına üç yeni kurs daha eklenmiştir.
 
Zamanla eğitmen kursları ile köylerde ilkokul düzeyinde bir öğretimin sürdürülemeyeceği
düşünülerek 3704 sayılı yasa ile "Köy Öğretmen Okulları"nın açılması öngörülmüştür. Milli Eğitim
Bakanı Saffet Arıkan'ın sağlık sorunları sebebiyle görevinden ayrılmasının ardından Arıkan'ın
yerine 28 Aralık 1938'de Hasan Ali Yücel getirilmiştir.
 
Köylerde yaşayan vatandaşın eğitiminde yalnızca okuma-yazma öğreten bir öğretmenin yeterli
olmayacağı; köy öğretmeni yetiştirecek kurumların çok yönlü insan gücü yetiştirmesi gerektiğine
karar verilerek, yeni açılacak kurumlara "Köy Enstitüsü" adının verilmesi uygun bulunmuştur.



Köy Enstitüleri bireylere bilinçli olmayı öğretirken, toplum bireylerini yönetmekte olan başta
toprak ağaları olmak üzere kimi çıkar çevrelerini korkutmaya başlamıştı ve bu durum genel
siyasete ve meclise yansımaya başlamıştı. 1946 yılında yeni hükümetin kurulmasıyla Milli Eğitim
Bakanlığına Hasan Ali Yücel'in yerine Reşat Şemsettin Sirer getirildi. Yeni Milli Eğitim Bakanı'nın
ilk işi, Köy Enstitüleri'nin kurulmasında büyük payı bulunan İsmail Hakkı Tonguç'u görevinden
uzaklaştırmak olmuştur. Önce Talim ve Terbiye Kurulu'na atanan Tonguç, çok geçmeden bir
ortaokulun resim öğretmenliğine gönderilecektir. Bunu diğer enstitü yöneticileri ile öğretmenlerin
görevden alınıp, başkaca yerlere atanmaları izlemiştir.
 
Enstitülerdeki bu tasfiye hareketi hızla devam ederken, suçlamalarda da önemli oranlarda artışlar
göze çarpmaya başladı. Enstitü öğrencileri arasında sağcı-solcu, milliyetçi-komünist ve ilerici-
gerici ayrımı ve sürtüşmeleri de baş göstermeye başlamıştır. 1947 yılında Köy Enstitülerinin
program ve yönetmelikleri değiştirilerek ilk öğretmen okulu geleneğine dönüldü ve sistemin işleyişi
bütünüyle aksamaya başladı. Sirer'in yerine Milli Eğitim Bakanlığı'nı üstlenen Tahsin
Banguoğlu'nun döneminde ise bu aksama hız kesmeden devam etti. 1950'de iktidara gelen
Demokrat Parti'nin yeni Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri döneminde çıkarılan 27 Ocak 1954 gün ve
6234 sayılı kanunla Köy Enstitüleri kapatılmışlardır.
 
Eğitim Enstitüleri sayesinde 6 yıl gibi kısa bir sürede 21 köy enstitüsünden toplamda 33398 kişi
mezun olmuştur. 8756 eğitmen, 7300 sağlık memuru, 1398 kadın öğretmen, 15943 erkek
öğretmen yetiştirilmiş, 210 öğretmen evi, 20 uygulama okulu, 150 büyük inşaat, 36 ambar ve
depo, 48 ahır ve samanlık, 12 elektrik santralı, 16 su deposu, 12 tarım deposu, 3 balıkhane ve
7000 köy okulu inşaa edilmiştir. Enstitülerde günlük çalışma düzeni,  ulusal oyunlar veya spor, her
gün öğleden önce 45'er dakikalık 4 ders veya iş saati, öğleden sonra yine 45'er dakikalık 4 ders
veya iş saati, her gün iki saatlik etüt ve 45 dakikalık serbest okuma zamanı, 8 saatlik uyku zamanı
şeklindedir.
 
Köy Enstitüleri, ezberci olmayan, yaparak-deneyimleyerek öğrenmeyi metot edinmiştir. Bir iş, bir
üretim yapmanın somut uygulamasının gerçekleştiği, öğrenmede, olanaklar ölçüsünde, çok araçlı
etkinliklerin yer aldığı bir uygulama. Gelenekçi eğitimin aksine, bilimsel yaklaşımı, yetiştiriciliği,
somut yaşantı, profesyonel olmayı, üreticiliği ve demokratik gibi çağdaş eğitim modelini hedef
almış ve uygulamıştır.



Tahtakale
Bir dönemin önemli ticaret merkezlerinden Tahtakale nedir?

Eminönü’nde, Mısır Çarşısı - Hasırcılar Caddesi ve Mercan Rüstem Paşa Camii arasında kalan
Tahtakale, 500 yılı aşkın mazisine rağmen dar sokakları ve mimarisi ile eski dokusunu sürdürmeyi
başarmış bir bölgedir. Bir zamanlar Yahudi tüccar ve esnafın çoğunlukta olduğu bu açık hava
çarşısı, ticari merkez olma özelliğini günümüzde de korumaktadır. Bazı kaynaklarda, geçmişte bu
bölgede ‘tahta bir kale’ bulunduğu ve adının bu olayı yansıttığı ifade edilirse de söz konusu kale
veya kalıntılarına veya konuyu teşvik edecek herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. Diğer bir
yaklaşıma göre sözcüğün aslı Arapça ‘kalenin altı’ anlamında,  ‘Taht-ı kale’ veya ‘Tahte-i kale’ olup
kale dışındaki bir yerleşim merkezini belirtmektedir. 
 
Arapça, taht-ı sınıf (alt sınıf), taht-ı şube (alt şube) ve benzeri sözcükler dikkate alındığında bu
ikinci sav daha gerçekçi gözükmektedir. Tahtakale bir liman içi semt ve en önemli ticaret
iskelelerinin hemen arkasında uzanan bir bölge olarak Bizans ve Osmanlı dönemleri boyunca ve
günümüzde, bir ticaret ve iş bölgesi olma özelliğini sürdürmüştür. 
 
Semtin adının ne zaman ve neden Tahtakale olduğu kesinlik kazanmamıştır. İlk akla gelen burada
tahta bir kale olabileceği ise de Taht-el Kala`nın (kale altı) bozulmuş şekli olduğu akla daha
yakındır. Günümüzde Tahtakale son derece hareketli bir ticaret hayatına tanık olmaktadır.
İstanbul`un en eski sokak dokusunun iyi korunduğu, az sayıdaki semtinden biri olarak, çoğu yokuş
ve dar sokaklarında girift bir araç ve insan trafiği görülür.
 
1980 öncesinde gayriresmi döviz işlemleriyle de ünlü olan semt, ``Tahtakale Borsası`` teriminin
doğmasına neden olmuş, ancak 1980`lerin ortasından itibaren döviz işlemleri üzerindeki yasağın
kalkmasıyla bu özelliğini kaybetmiştir.



Devrimci Gençlik
Gençliğin devrimci isyanı Devrimci Gençlik yani Dev-Genç nedir?

Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu daha yaygın ismiyle DEV-GENÇ, 1965'in sonlarında kurulan
Fikir Kulüpleri Federasyonu'nda yer alan öğrenciler tarafından kimi fikirsel ve mücadele pratiğine
dair ayrılıklar üzerine kurulan, üniversiteli sosyalist gençlik örgütlenmesidir.
 
9-10 Ekim 1969'da toplanan Fikir Kulüpleri Federasyonu Olağanüstü Kurultayı'nda, federasyonun
tüzüğüyle birlikte adı da değiştirildi ve "Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu" yani Dev-Genç
olarak bilinen, örgütlenme oluşturulmuş oldu. Bu örgütlenmenin yeni tüzüğünün 2. maddesinde
"Dev-Genç emperyalizme ve feodal kalıntılara karşı verilen halkımızın devrim mücadelesinde
sosyalist gençliğin düşünce ve eyleminin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. 
 
Yasal olarak bir dernek formunda olsa da daha sonraları genişleme göstermiş, yaygınlaşmış ve
üniversite dışına da taşmıştır.
 
Emperyalizme, Faşizme ve Oligarşiye karşı mücadele eden ve devrimci çizgide olduğunu belirten
Dev-Genç, 70'li yıllar boyunca başta üniversiteler olmak üzere gençliğin içerisinde yer aldığı bir
örgüt haline gelmiştir.
 
Dev-Genç'in 1968 kuşağı ile birlikte içerisinde farklı grupların çeşitliliği bir yandan Türkiye devrimci
tarihine THKP/C, THKO ve TKP/ML gibi örgütleri kazandırıp, bu örgütlerin birbirleriyle dayanışma
içerisinde olmasını sağlarken; diğer yandan Türkiye'nin dört bir yanında onlarca gençlik önderi
çıkarmıştır.
 
1974'ten sonra ise THKP-C tutuklularının cezaevinden çıkmasının ardından bu yapılanmanın siyasi
iradesinin egemenliği ve örgütlenmesi sürmüştür.
 
Darbeye gelinen süreçte Dev-Genç'liler Devrimci Yol örgütünün kadroları haline gelmiş, sonraki
dönemlerde devrimci harekete ideolojik olarak koşutluğunu sürdürmekle birlikte kendi politik
bağımsızlığını korumuştur.

1980 yılından sonra faaliyetlerini üniversitelerdeki
öğrenci dernekleri bünyesinde parçalı olarak devam
ettiren Dev-Genç, 1989'dan itibaren faaliyetlerini
merkezileştirmeye başlamış ve ilk yayınını 1990 yılında
"Faşizme ve Oligarşiye Karşı Devrimci Gençlik" ismiyle
çıkarmıştır.
 
1990'dan bu yana bu yana THKP/C geleneğini
sürdürdüğünü ifade eden Devrimci Gençlik, aynı adlı
yayını çıkarmaya devam etmektedir. Haziran 2013
yılında "Devrimci Yol'da Devrimci Gençlik" adında bir
yayın daha çıkmaya başlamıştır.



Böbrek Nakli
Organ nakillerinde en çok yapılan tür olan Böbrek Nakli nedir?

Böbreklerimiz hayati organlardır. Kronik böbrek yetmezliği ise böbreklerin işlevlerinin kalıcı
olarak bozulması anlamına gelir. Günümüzde kronik böbrek yetmezliğinin bilinen tek tedavisi
en sık yapılan organ nakli olan böbrek naklidir. Ancak kronik böbrek yetmezliği hastalarının
bir kısmı diyaliz seçeneğini kullanmaktadırlar. Diyaliz, böbrek fonksiyonlarının sadece bir
kısmını yerine getirebildiği için böbrek nakline alternatif olarak düşünülmemelidir. Üstelik
diyalizdeki hastalar için katı diyetler, su kısıtlaması, seyahat engeli, sosyal hayattan
soyutlanma, iş veya eğitimden geri kalma, çocuk hastalarda gelişme geriliği gibi birçok
olumsuzluk söz konusudur. 
 
Diyalizdeki hastalar böbreklerin yerine getirdiği görevlerin çoğundan yoksun olduklarından
yoğun olarak ilaç kullanmak zorundadırlar. Bu nedenlerden dolayı da böbrek nakli olan
hastaların, diyalizdeki hastalara oranla yaşam kaliteleri ve süreleri çok daha iyidir.
 
Hastalar, başarılı bir böbrek nakli ve ameliyat sonrası takip ile sağlıklı bireyler olarak
hayatlarını sürdürebilmektedir.Çağımızın en sinsi hastalıklarından olan ve hiçbir belirti
vermeden ortaya çıkabilen böbrek yetmezliği her geçen gün hızla yayılıyor.
 
Dünya genelinde 2 milyon, ülkemizde ise 60 binin üzerinde hasta diyalize bağlı yaşıyor ve
nakil için sıra bekliyor. Kronik böbrek yetmezliklerinin en önemli sebepleri diyabet, yüksek
tansiyon ve böbrek iltihabı(nefrit) olarak sıralanmaktadır. Hiçbir belirti vermeden ilerleyen
hastalık böbreklerin 85-100’lerde olması gereken süzme fonksiyonunun 30’un altına düşmesi
ile belirti vermeye başlar.



Sabah uyandığı zaman göz kapaklarının altında şişme, ellerde ve ayaklarda hafif ödem,
halsizlik ve idrar yaparken meydana gelen aşırı miktardaki köpürme belirtilerin en önemlisidir.
Kişinin idrarında önemli miktarda protein bulunması köpüklü idrar oluşmasına neden olur.
 
İdrarda az miktarda protein bulunabilir (günlük 1- 14 mg/dl) Fakat idrarda büyük miktarda
protein bulunması anormal bir durumdur ve bu durum proteinüri ya da mikroalbuminüri
olarak bilinir. İdrardaki köpürme böbrek hastalığının başladığını hatta hastalığın ilerlediğini
gösterir. Gerekli önlemler alınmadığı için hızla ilerleyen hastalık, 10-20 sene düzgün
çalışabilecek böbreğin işlevini 2-3 senede içinde bozabilir. Süzme fonksiyon hızı 10’nun altına
düştüğünde kronik böbrek yetmezliği hastalarının bir destek tedavisi olmadan yaşama
tutunmalarını şanslarını zorlaştırır. 
 
Diyaliz ve nakilden başka hiçbir tedavi imkânı kalmayan hastalara yaşam kalitesini artırması
ve kısa sürede kalıcı iyileşme sağlaması için genel olarak böbrek nakil tavsiye edilir. İlerleyen
tıbbi imkanlar, hekim tecrübeleri artık 5 yaşın altındaki çocuklara ve 65 yaş üstü insanlara da
nakil yapılabildiğini göstermiştir. Bu nedenle imkanı olan 7’den 70’e her hastaya böbrek nakli
olması gerekmektedir. 
 
Amerika’da 86, Türkiye’de ise 82 yaşındaki hastaya nakil yapılarak hayatlarına sağlıklı bir
şekilde devam ettikleri görülmüştür. Tüm dünyada gösterilen bütün çabalara rağmen beyin
ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılan kadavra nakilleri belli bir sayıya ulaşmıştır ve bu
rakamlar yıllar içerisinde çok yavaş bir biçimde artmaktadır. 
 
Organ yetersizliğine bir çözüm olarak canlı vericilerden yapılan böbrek nakilleri gündeme
gelmiştir. Canlı böbrek vericilerinin sağlığı ve ameliyat sonrası konforu düşünüldüğünde kapalı
yöntemle böbreğin alınması (laparoskopik metod) günümüzde altın standarttır. 
 
Kapalı yöntemle ameliyat, hastanın vücudunda büyük bir ameliyat kesiği açılması yerine,
hastanın karnına açılan küçük deliklerden yapılmaktadır. Bu teknik tüm dünyada son 10 yılda
yaygınlaşmış, eskiden açık şekilde yapılan birçok cerrahi, laparoskopik yöntemle uygulanmaya
başlanmıştır. Kapalı yöntemle böbrek alınması operasyonu dünyada ilk kez 1995 yılında
ABD’de uygulanmış ve yaygınlaşarak tüm dünyada standart tedavi yaklaşımı olmuştur.
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