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Mahya

 Ramazan ayının en güzel görsel şöleni
olan mahya, nedir ve nasıl ortaya
çıkmıştır?

Mahya, özellikle Ramazan ayında birden fazla
minaresi olan camilerin iki minaresi arasına konulan
ışıklı yazıdır. Kelime anlamı olarak Arapça’da “hayat”
aynı zamanda da “aylık” demektir. 
 
Osmanlılar döneminde yağ kandilleri ile yapılan
mahyalar, günümüzde elektrik ampulleri ile
yapılmaktadır.  Ramazan aylarında camilerin
minareleri arasına gerilen ışıklı yazı şeritlerine
mahya, bu yazıları hazırlayan sanatçıya da mahyacı
denir. 
 
Eskiden mahyacılık, büyük bir ustalık isteyen gerçek
bir sanat dalıydı. Bu alanda yetişmiş büyük ustalar,
yerlerini alacak olan çıraklara işin bütün inceliklerini
öğretirlerdi. 
 
Mahya kurmak için caminin en az iki minareli olması
gerekir. Eskiden büyük camilerde, iki minare arasına
ip veya tel gerilir, mahya ustası da, genellikle
zeytinyağ doldurulmuş kandilleri veya mumlu
fenerleri ipin üzerine dizerek istediği dinî yazıyı
yazar, hatta resimler yapardı. 
 
Bütün ramazan boyu bu kandiller, rüzgâra rağmen
geceleri pırıl pırıl yanardı. Camilerin elektrikle
aydınlatılmaya başlamasından sonra, mahyacılık
kolaylaştı ve ayrı bir sanat olmaktan çıktı. 
 
Kandil yerine renkli elektrik ampulleriyle ve yeni
yazıyla mahya kurma geleneği bugün hâlâ
sürdürülüyor.  Mahyaların kurulmasındaki temel amaç
insanları iyiliğe ve sevaba yönlendirmek, insanlara
güzel mesajlar vermekti. 
 
Mahyacı mahya üzerinde göstereceği tasarımı önce
kağıda çiziyor, kağıt üzerinde kandillerin yerini
belirliyor ve sonrasında da üretime geçiyordu. Eski
usul mahyaların üretimi için bütün gün çalışmak
gerekiyordu .
 



Her akşam değişik bir mahya ile mahyacılar sanatlarını ortaya koyuyorlardı. Bütün bir
ramazan ayı boyunca her akşam yanan mahyalar, rüzgara karşı da dayanıklıydı. Genellikle
mahyaların üretiminde zeytinyağı ya da mum kullanılırdı .
 
Ancak bu kandillerin yanma ömrü ortalama 3 saat olduğu için, bütün camilerdeki
mahyaları bir gecede görmek oldukça zor oluyordu. Kesin olarak bilinmemekle birlikte
mahyacılığın tarihi 16.YY. ikinci yarısına kadar uzanmaktadır. 
 
En ünlü Mahyacı ise Abdüllatif Efendi’dir (ö.1977). Ramazanın onbeşinci gecesi
Süleymaniye Camii’ne astığı “Hünkar Kayığı” mahyası ile ünlenmişti. Abdüllatif Efendi
sadece cami minarelerine değil gemi direklerine de mahya asmasıyla bilinirdi .
 
Gene Süleymaniye Camii’ne kurulan ve “gezici mahya” olarak adlandırılan hareketli
mahya büyük ilgi toplardı. Mahya üzerinde yürüyen araba, hareket eden kayık ve yüzen
balıklar gibi hareketli görüntüler yer alırdı. 



Burjuva, köylü, işçi ya da soylu sınıfına
sahip olmayıp sosyal statüsünü ve gücünü
eğitiminden ve zenginliğinden alan kentli
kişidir.  
 
 Üretim araçlarının mülkiyetini elinde
bulunduran, geçimlerini el emeği ile
sağlamayan ve iktidarların karar
mekanizmalarını etkileme gücüne sahip
olan sermayedarları içine alan
sosyoekonomik sınıf olarak da
tanımlanabilir burjuva 
 
Özellikle 13. yüzyıldan itibaren
kullanılmağa başlanan ve kökü “bourg”
(şehir) kelimesine dayanan bir ifadedir.
Şehir ve kasabalarda oturan ve geçimini
zanaat veya ticaretten sağlayan kişilere
“burgensis” denmiştir.  

Zamanla kent ve kasabalarda yaşayan ve
geçimini ticaret ve zanaatle sağlayan
bağımsız toplumsal gruplar “burjuvazi”
terimi ile ifade edilmeye başlanmıştır. Orta
Çağın sonlarına doğru kasabalar ve kentler
gelişmiş ve buralarda yaşayan insanlar
arasında sınıf bilinci uyanmıştır. 
 
Kilisenin ve feodal senyörlerin yönetiminde
ve hukukî hakimiyetinde bulunan kentlerde,
tüccar, esnaf, zanaatkar ve gayrimenkul
sahipleri, aristokratların ve senyörlerin
baskısından ve etkilerinden kurtulabilmek
için mücadele vermişlerdir .
 
Feodalitenin çözülmesi ile bağımsız kalan
şehirlerin yönetimine, tüccar, esnaf,
zanaatkar ve gayrimenkul sahiplerinden
oluşan “burjuvazi” sınıfı üstlenmiş ve bu
sınıf giderek Batı toplumlarında
güçlenmiştir.  

Burjuva

 Sınıflandırmalar yıllar önce
kaldırılsa da hala kullanılan
kavramlardan biridir burjuva.
Acaba nedir, nasıl ortaya
çıkmıştır?



14.yüzyıldan itibaren burjuvazi, belirli bir
refah içerisinde yaşayan, taşınır ve
taşınmaz mallara sahip olan ve bunların
verdiği güçle toplumsal-siyasal hayatta
belli haklar elde eden bir sınıf ifade etmek
için kullanılmaya başlanmıştır. 
 
Kapitalizm anlayışında proleterya ve
burjuvazi olmak üzere iki sınıf
vardır.Burjuvaların oluşturduğu sosyal
sınıfa burjuvazi denir.Burjuva önceleri
şehirlerde yaşayan kişi anlamında
kullanılırken daha sonra Marks ve Engels
tarafından kapitalist orta sınıf anlamında
kullanılmıştır 
 
Burjuva sözcüğü Türkçeye 19. yüzyılda
Fransızcadan geçmiştir. Türk Dil Kurumu
burjuvaya karşılık olarak kent soylu
sözcüğünü önermiştir ve bunu da şöyle
tanımlamıştır: Şehirde yaşayıp özel
imtiyazlardan yararlanan kişi.  
 
 Burjuva kelimesinin kökeni Latince burgus
(kale burcu) sözcüğüne dayanmaktadır.
Orta Çağ Avrupa’sında kentlerin surlarla
çevrili olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda,
köylüler çoğunlukla surların dışındaki
çiftliklerde, yani kalenin dışında
yaşarlardı. 
 
Burjuvalar ise surların içindeki kentte
yaşarlardı. Bu sözcük Fransızcada
1560’larda orta sınıf anlamında
kullanılmaya başlanmıştır. Komünizmdeki
“kapitalist” anlamında kullanılması ise
1883’te ortaya çıkmıştır. 
 
Marksist terminolojide burjuvazi,
kapitalist sistemde üretim araçlarına
sahip olup emekçilerin artı-değerine el
koyan sınıf olarak kullanılır. İngiltere’de
başlayan Sanayi Devrimi’nin ardından,
burjuvalarla, işçi ve köylü sınıfı çatışmaya
başlamıştır. 
 
Bunda makinelerin ve fabrikaların
sayısının artması, çok önemli bir rol
oynamıştır. Burjuva ile işçi ve köylü sınıfı
arasındaki mücadelenin nedenleri, hak ve
inisiyatifler ile yönetimde söz sahibi olma
iddialarından kaynaklanmıştır. 



Çernobil

HBO’nun yaptığı mini diziyle
gündemimizi belirleyen Çernobil
nedir, ne olmuştur ve nükleer
santral tehlikeli midir? Bunu
öğrenirsek belki #Akkuyu
santraline tepki gösterebiliriz

Çernobil Reaktör Kazası son derece korkunç
sonuçları olan nükleer bir kazadır. 26 Nisan
1986 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı
Ukrayna’nın kuzeyindeki Pripyat kenti
yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nde
4 numaralı yüksek güçlü kanal tipi reaktörde
patlama meydana geldi.
 
 Patlama gece geç saatlerde istasyonda
elektrik kesintisi testi simülasyonu yapıldığı
sırada meydana geldi. Denemeler sırasında
kritiklik kazası yaşandı. Su buharı çok kuvvetli
bir patlamaya sebep oldu ve ardından yangın
çıktı. 
 
  Dokuz gün boyunca devam eden yangın
yukarı yönlü hava akımı yaratarak atmosfere
ciddi oranda nükleer füzyon maddesi ve kül
gönderdi. Atmosfere karışan radyoaktif
madde Sovyetler Birliği'nin batısına ve
Avrupa'ya kadar ulaştı. 
 
 Buhar sebepli patlama nedeniyle Çernobil
Nükleer Santrali'nde bir kişi olay yerinde
yaşamını yitirdi, bir kişi de aşırı radyasyona
maruz kaldığı için yaşamını kaybetti. Çernobil
Faciası'ndan birkaç gün sonra 134 çalışan
hastanelere sevk edildi. 
 
 Birkaç gün içinde hastanelere sevk edilen 28
itfaiyeci aşırı miktarda radyasyona maruz
kaldığı için hayatını kaybetti. Ayrıca 14 kişi
radyasyon sebepli kanserden dolayı hayata
gözlerini yumdu. 



Çernobil Faciası'nın etkileri 1996 yılına kadar ciddi anlamda hissedildi. 2011 yılında bile
Çernobil Faciası sebebiyle olumsuz etkilenen 15 çocuk, tiroit kanseri sebebiyle yaşamını
yitirdi. Çernobil Faciası'nın etkilerinin araştırılması günümüzde bile devam etmektedir.
 
  Türkiye'nin Karadeniz kıyılarındaki illerinde yaşayan bazı vatandaşlar, Çernobil
Faciası'nın ardından yaşadıkları bölgelerde kanser vakalarının arttığını söylüyor. 
 
 Çernobil Faciası tarihin en büyük nükleer santral kazasıdır. Hem maddi hem de manevi
açıdan çok büyük zarara ve kayba sebep olmuştur. Çernobil Faciası dünyada 7
büyüklüğünde sınıflandırılan iki nükleer santral kazasından birisidir. 
 
Uluslararası Nükleer Olay Ölçeği tarafından açıklanan en büyük nükleer kaza
sınıflandırması 7'dir. 7 büyüklüğündeki nükleer kazalardan diğer ise 2011 yılında
Japonya'daki Fukuşima I Nükleer Santrali kazalarıdır. 
 
 Çernobil Faciası'nın yaralarını sarmak ve bölgeyi radyoaktif maddeden temizlemek için 500
bin kişi görev yapmış ve toplamda 18 milyon Rus rublesi harcanmıştır. 
 
Çernobil Nükleer Santrali'ndeki 4 numaralı reaktör ve çevresi bir tür lahitle kapatılmıştır.
4 numaralı reaktörün kapatılmasının sebebi, tesiste olması muhtemel radyoaktif maddenin
atmosfere salınımını engellemekti 
 
Lahit Aralık 1986'da tamamlandı ve reaktör kapatıldı. 4 numaralı reaktörün etrafının
çevrilmesi rasyasyondan tamamen korunma amaçlı yapılmış olmasa da santralde bulunan
zarar görmemiş reaktörlerin faaliyetini sürdürmek amacıyla yapılan bir tür iş güvenliği
önlemiydi.
 
Çernobil Nükleer Santrali'ndeki 3 numaralı reaktör 2000 yılına kadar elektrik üretmeyi
sürdürdü.  Çernobil Kazası'nın ardından Sovyet yapımı tüm nükleer reaktörler için güvenlik
geliştirmeleri yapıldı. 



Mors kodu ya da mors alfabesi, uzun ve
kısa işaretler (- ve •) ile bu işaretlere
karşılık gelen ses veya ışıkları kullanarak
bilgi aktarmayı sağlayan bir yöntemdir.  
 
Mors alfabesi, telgraf ile ilgilenen Samuel
Morse tarafından 1835 yılında
oluşturulmuş ve 1837 yılında da
kullanılmaya başlanmıştır. Bu alfabenin ilk
hattı Amerika’da Maryland, Baltimore ile
Washington arasında kurulmuştur.  
 
İlk mesaj ise İncil’ den bir cümle içeriyordu
ve bu mesaj 24 Mayıs 1844 yılında
gönderildi. Orijinal mors alfabesi uzun ve
kısa sinyallerin kombinasyonlarının bir
sayıya denk gelmesinden oluşmuştur.
Ayrıca her sayı da bir harfe karşılık
gelmiştir. 

Tüm bunlara rağmen Morse’un bulduğu bu
sistemin kullanılması pek kolay değildi. Bu
konuyla ilgili asistanı Veil ile çalışmaya
başlayan Morse, ilerleyen dönemlerde Veil
tarafından önerilen sistemin daha kolay
olduğuna ikna oldu.  
 
Bu sistemde uzun ve kısa sinyallerin
yanında duraklamalar da kullanılmaktaydı
ve daha sonra Amerikan Mors Kodu olarak
adlandırıldı.
 
 Mors alfabesi; radyo sinyallerinin açılıp
kapatılması ile sesli olarak, mekanik
yollarla, telgraf tellerinden geçen elektrik
akımı ile ya da ışıkların yanıp sönmesi yani
görsel gibi farklı yollarla iletilebilir. 
 
Bu sistem genel olarak Mors alfabesi
şeklinde isimlendirilse de, uygulamada
İngiliz alfabesi ile bu alfabeye bağlı olan
noktalama işaretlerini anlatmak amacıyla
iki değişik türde mors kodu kullanılmıştır.  

Mors Alfabesi
 Telgrafın ortaya çıkmasına vesile olan Mors Alfabesi nedir, nasıl ortaya
çıkmıştır?



 Bunlardan ilk olan Amerikan Mors alfabesi genel
olarak telgraf sistemlerinde kullanılırken,
Uluslararası alfabe ise araları görmezden gelerek
yalnızca uzun ve kısa sinyallere göre çalışmaktadır. 
 
Telgraf sistemlerinde kullanılan alfabe hakkında
telgraf şirketleri şikayetçi oluyordu ve bu nedenle 5
koddan meydana gelen kısaltmalar geliştirildi. 
 
Mors kodları, radyo cihazı yoluyla yayımlanmak
istendiği zaman öteki radyo bazlı iletişim
aygıtlarından daha kolay bir düzenek kullanmak
yeterli olmaktadır. Düşük frekanslı ve hatta yüksek
cızırtılı ortamlarda bile kullanmak mümkündür. 
 
Bir başka avantajı ise daha düşük bir bant
genişliğine gereksinim duymasıdır. Örneğin, sesli
iletişim için 2400 Hz değerinde bir bant genişliği
kullanılırken, Mors kodu için 100-150 Hz (tek
taraflı) bant genişliği yeterlidir.  
 
Mors alfabesinin geliştirilmesinden sonra
kullanıldığı bir başka alan Q kodlarıdır. Amatör
radyocular, Q kodlarını sıklıkla kullandıkları
mesajları kısaltarak oluşturmuşlardır ve bu kodları
radyo frekansı yoluyla haberleşmek amacıyla
kullanmışlardır. 

Mors alfabesi yoluyla haberleşme, yazılı
mesajlaşmadan bile hızlıdır, hatta cep telefonu
şirketlerinin bazıları mors alfabesi uyumlu telefon
üretmektedirler.  
 
 ABD’de 1991 yılında FCC’nin radyocu lisansı
alabilmesi için, bir dakika içinde 5 kelimeyi Mors
alfabesi ile alarak göndermesi gerekiyordu .
 
Amatör radyo lisanslarının en üst düzeyi olan
Extra Class için kelime sayısı 20’ye kadar
çıkıyordu. 2000 yılında sonra ise bu lisans için de
5 kelime kafi sayılmıştır. 
 
Radyo iletişimcilerinin 2003’de aldığı karar
sonucu Uluslararası Mors alfabesini bilmek,
telsizci sertifikası alma şartı olmaktan
çıkarılmıştır. Deneyimli bir Mors operatörü, 40’ın
üzerinde kelimeyi bir dakika içerisinde okuyabilir. 
 
 Tam ve yarı otomatik cihazların, geleneksel
cihazlar yerine kullanılması ile mors sinyallerinin
gönderilme hızı da artmıştır. 
 
 ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), 24
Mayıs 2004’de “@” işaretini de Mors alfabesine
eklemiştir. Bu işaret, At Commercial sözcüğünün
“AC” harflerini ifade etmektedir. 



Kort adı verilen dikdörtgen bir saha üzerinde, iki
ya da dört kişi ile oynan bir spordur. Tenis oyunu,
1873 yılında İngiliz Walter C. Wingfield tarafından
başlatıldı. Başlangıçta çim sahalarda zevk için
oynanan tenis, zamanla geniş çaplı turnuvaları
yapılan bir spor halini aldı.  
 
1877 yılında Londra’da yapılan ilk tenis
turnuvasının ardından, zaman içinde ABD,
Avustralya ve Kanada yayılarak yaygın bir biçimde
oynanmaya başlandı. İlk profesyonel tenis
karşılaşması ise 1926 yılında oynanmaya başlandı.
Ülkemizde ilk tenis oyununu ise, İngilizler
oynamıştır. 
 
1900 yılında İstanbulda bulunan İngilizlerin kendi
aralarında tertipledikleri maçlarda üç yıl üst üste
kazanana “Çelenk Kupası” verilmesi şartı ile
turnuvalar düzenlediler. Ülkemizde düzenlenen ilk
turnuvalarda Çelenk Kupasını alan ilk Türk tenisçi
si Suat Subay’dır. 

Ülkemizde yapılan turnuvalar sonrasında
1924 yılında, Türkiye Tenis Federasyonu
kuruldu. Federasyonun kurulması ile
ülkemizde farklı bir konum alan tenisin, yurt
içi ve yurt dışı müsabakaları da
düzenlemeye başlandı. 
 
Ülkemizde düzenlenen tenis turnuvalarında
birinci olan Suat Subay dan sonra da,
Ülkemiz farklı oyuncular ile 1930 yılında ilk
milli tenis karşılaşmasına katılarak Balkan
Şampiyonu olmayı başarmıştır. 
 
Teniste uzun yıllar şampiyonluğu
bırakmayan ülkemiz 1951-1965 yılları
arasında aralıksız 14 yıl Türkiye Şampiyonu
olan Nazmi Bari ise, bu alanda kırılması güç
bir rekor kırmayı başarmıştır.  
 
23,77m uzunluğunda, 8,2 m genişliğindeki
kort üzerinde isteğe göre iki (tek) ya da dört
(çift) kişi ile oynanabilen teniste gaye,
topun bir kez sekerek yada hiç sekmeden
karşı taraftaki oyuncunun
karşılayamayacağı bir şekilde atış
yapabilmektir. 

Tenis
Ülkemizde ‘zengin sporu’ olarak lanse
edilen Tenis, nedir, nasıl oynanır ve
nasıl ortaya çıkmıştır?



Sahanın tap ortasında da 0,91m yükseklikte
bir ağ bulunmaktadır. Topa vuruş şekilleri,
servis ön ve arka sürüşler, küt inme ve vole
olarak beş çeşittir. Ön ve arka sürüşler,
topun yatay vuruşla karşı tarafa
gönderilmesidir. 
 
Vole topu raket ile durdurulması iken, küt
inme ise, yüksek gelen toplara sevis vuruşu
şeklinde vurulmasıdır.   Oyunun başlangıcı
para atışı ya da raket çevirme yöntemi ile
yapılır. 
 
İlk servis hakkını kazanan oyuncu, dip
çizgisinin dış sağından, çapraz sağ servis
atışı ile oyun başlatılır. Başarısız servis
atışlarına Fault (hata) denir. Atılan serviste
topun ağlara çarparak saha içine düşmesine
let denilmekte ve lette servis
yenilenmektedir. 
 
 Bir servis içinde yapılan hatada tekrar servis
hakkı verilir fakat hata ikinci kez de
tekrarlanması durumunda puan karşı tarafa
verilir. Servis atışı sırasında ayağın servis
çizgisini geçmesine Foot Fault (ayak hatası)
denilir. Bu hatada da ikinci servis hakkı
verilir. 
 
Tenis oyununda puanlama sistemi sayı, oyun,
set ve maç olmak üzere dört şekilde
sınıflandırılır. Oyunda topu karşı tarafa
sekmeden geçiremeyen kaybederek, karşı
tarafa puan kazandırır. Taraflardan birinin
oyunu kazanabilmesi için dört sayı alması
gerekmektedir. 
 
Puanlama 15-30-40 ve oyun olarak
adlandırılır. Her oyunun 40 da eşitlenmesi
durumunda son bir set daha yapılmaktadır. 



Çeşitli sekmelerde yer alan, konularına göre
sıralanmış binlerce içerik Onedio’nun editörleri
tarafından günlük hazırlanıyor. Öncelerde
msn.com gibi genel bilinen sitelerden
okuduğumuz haberleri, makaleleri burada
rahatlıkla bulabiliyoruz.  
 
Arayüzü sürekli güncellenen, okuyucularına,
takipçilerine yeni bir soluk getiren Onedio
aslında bir nevi Instagram, Facebook gibi sosyal
platform.  
 
Haberler, galeriler, testler, videolar gibi ana
sekmelerin dışında yer alan kategoriler var.
Bunlar; Onedio özel, Türkiye, Dünya, Eğlence, İş
Dünyası, Yaşam, Teknoloji, Kültür ve Spor. 
 
Onedio’yu bu denli farklı kılan, hiç şüphesiz
editörlerinin değindiği konuların, insanların
aklından geçirdikleri hemen hemen her şey
hakkında içerik oluşturuyor olmaları.  
 
 

Son yıllarda popülaritesi artan, Türkiye’de
sosyal medyayı aktif kullanan herkesin bildiği ve
günlük incelediği platformlardan biri olan
Onedio sitesi güncel haberleri bulabileceğimiz
sosyal bir mecra .
 
Aktif kullanıcı sayısı 5 milyonu geçkin olan bu
site, tam olarak 2012 yılında Kaan Kayabalı
tarafından kuruldu. ODTÜ elektrik mühendisliği
mezunu olan Kayabalı, Onedio’yu kurduğunda
sadece 4 çalışanı vardı ve zamanla bu kadar
popülerleşebileceğinin farkında değildi. 
 
Dünya çapındaki benzer örneği olarak Buzzfeed
gösterilse de, Onedio’nun da kendine özgü
farkları ve özellikleri var.  Gündemdeki haberlere
ulaşmak istediğinizde Google’da arama
bölümüne yazdığınızda, ilk çıkan sayfalardan biri
Onedio oluyor.  
 
 

Onedio
Ülkemizden de internet girişimleri
çıkıyor dedirten @onediocom nedir,
nasıl kurulmuştur, ne işe yarar?



Hazırlanan aktüel konulardaki testler ile hem
psikolojik hem eğlence alanında farklı bir içerik
sunuyor. Bununla birlikte, haftanın en çok
izlenen videolarına, en çok tıklanan
haberlerine ya da en çok merak edilen magazin
olaylarına değinebilen sosyal platformlardan
biri. 
 
 Hem IOS, hem Android kullanıcıları için
uygulama oluşturmuş olan platform,
kullanıcılarına bu şekilde takipte kalın imajı
verir. Ayrıca kendi sitesinden bizzat
erişebilmek için, onedio.com sitesine tıklayıp,
incelemediyseniz inceleyebilirsiniz. 
 
 

 Bu arada kurulduğu günden 2014 yılına kadar ülkede daha evvelden eşi benzeri görülmemiş
şekilde yükselmiş ve aylık bazda 4.5 milyon tekil hite ulaşmıştır.  
 
Hatta öyle ki 2 milyonu aşkın Google indexine sahip olmuştur. Bunun dışında Kaan Kayabalı
Onedio’ya Revo Capital adlı şirketten 1.2 milyon dolar yatırım desteği bulmuştur. 



 Zeplin, puro biçiminde içinde hafif
gaz bulunan bir tür hava aracıdır.
Birden fazla kullanım alanı olan bu
hava aracı günümüzde Helyum gazı
ile şişirilmektedir.  
 
31 Mayıs 1915 gecesi bir Alman
zeplini kuzey Londra’da görülmüş ve
karanlık sokaklara bombalar
yağdırmaya başlamış. Bu olay
Londra’nın ilk havadan bombalanışı
olmuştur.  Zeplin aracının ismini aldığı
kişi Kont Ferdinand von Zeppelin
emekli bir Alman generaldir. 
 
 Zeplin kelimesinin İngilizce karşılığı
da benzerdir ve “zeppelin”
dir.  Ülkemizin zeplinle ilk tanışması
1929 senesinde olmuştur. Bu tanışma
Graf Zeppelin’in Türkiye üzerinden
Orta Doğu’ya geçişi esnasında
olmuştur. 
 
Zeplinler içerinde bulunan Helyum
gazının uçucu özelliği sayesinde
havada hareket edip uçarlar. Puro
şeklinde olan bu aletlerin alt
kısımlarında yolcu seyahat bölümü
vardır. Bu yolcu seyahat bölümünde
kişi sayısına göre taşıma yapılabilir. 
 
Aracın havalanması, inmesi ve
havada hareket yönünün belirlenmesi
için özel kısımları vardır. Bu özel
kısımlar sayesinde kontrol edilebilir
bir yapısı vardır. Bu da zeplinlerin
kullanım alanlarının genişlemesini
sağlamıştır.  

Ancak zaman zaman yaşanan zeplin kazaları, bu aletin
kullanımının sınırlanmasına neden olmuştur.  Zeplin çalışma
prensibi itme kuvveti prensibidir. Farklı büyüklüklerde
olabilen bu aletlerin havada yol alması için itme
prensibinden yararlanılır.  
 
Zeplinlerin yapım aşamalarında ve kullanımlarında
içlerindeki gazın kuvveti ve itme prensibine yeterliliği göz
önüne alınmalıdır. Zeplinlerin havada uçarken manevra
yapması için özel dümenleri vardır. Kontrol eden kişi bu
dümen ile kolay bir şekilde aracı yönlendirebilir. 
 
Zeplinlerin yapım aşamalarında ve kullanımlarında
içlerindeki gazın kuvveti ve itme prensibine yeterliliği göz
önüne alınmalıdır. Zeplinlerin havada uçarken manevra
yapması için özel dümenleri vardır. Kontrol eden kişi bu
dümen ile kolay bir şekilde aracı yönlendirebilir. 
 
 

Zeplin
 Adını bildiğimiz ama tam olarak
ne işe yaradığını bilemediğimiz
bir araç olan Zeplin, nedir,
nasıl ortaya çıkmıştır, nasıl
çalışır?



 Zeplin’in icadından önce benzer
şekilde araçlar icat edilmiş ve bu
araçlar ile uçuş denemeleri
yapılmıştır. Bu uçuşlardan ilk olarak
başarılı olanı 24 Kasım 1852 yılında
Henri Giffard tarafından
gerçekleştirilmiştir .
 
Henri Giffard, 160 kilo ağırlığındaki
bir buhar makinesini 12 metre
çapında 43 metre uzunluğunda
hidrojenle dolu bir torbanın altını
takıp bu uçuşu gerçekleştirmiştir.
Paris’ten havalandırılan bu araç 30
km uzaklıktaki Trappes’e kadar
uçarak gelmiştir. 
 
 İlk zeplin yapım yılı ise 1900 yılı
olarak kabul edilir. 2 Temmuz 1900
tarihinde harakete geçirilen zeplin
400 metre yükseklikten uçarak 6
kilometrelik bir yolu 17 dakika 30
saniyede aldı. 
 
11 metre çapında ve 128 metre
genişliğinde olan bu zeplinin
alüminyum iskeleti vardı ve içi
hidrojen gazı ile doluydu.  Zeplin,
içinde gaz bulunan ve bu gaz ile
havalanan bir araçtır. İlk başlarda
Hidrojen gazı ile havalanan bu
araçlarda zaman zaman kazalar da
meydana gelmiştir.  
 
Bu kazaların daha aza indirilmesi
için Helyum gazı kullanılarak
aletlerin havalanması sağlanmıştır.
Farklı nedenler ile gerçekleşmiş çok
sayıda zeplin kazası tarihte yer
etmiştir. Ancak hiç birisi 6 Mayıs
1937′de New Jersey, ABD’de
gerçekleşen kaza kadar kayıp
vermemiştir.  

O dönemlerin modern imkanları ile tasarlanan zeplin ile
yolculuk yapıldıktan sonra iniş sırasında aracın alev alması
sonucu 36 kişi hayatını kaybetmiştir. O tarihten sonra
zeplinler yolcu taşımak için kullanılmamıştır. 
 
36 kişinin hayatını kaybettiği Hindenburg Felaketi
sonrasında zeplinler taşıma aracı olarak kullanılmamıştır.
Günümüzde bu araçlar en fazla reklam için
kullanılmaktadır.  
 
 Zeplinlerin üzerine yazılan marka ismi ve logosunun
havada belli bir süre kalmasını ile yapılan bu reklamlar,
ülkemizde çok fazla kullanılmamaktadır. 



İşçilerin ya da işverenlerin ortak
ekonomik ve toplumsal çıkarlarını
korumak ve geliştirmek amacıyla
kurdukları, tüzel kişiliği olan
örgüt. Bir işçi sendikası ya aynı
işyerindeki ya da aynı işkolundaki
çeşitli işyerlerinde çalışan işçileri
kapsar.  
 
Buna göre de işyeri ve işkolu
esasına göre örgütlenmiş
sendikalardan söz edilir. Aynı
işkolunda çalışan işverenler de
ortak çıkarlarını korumak için
sendika kurabilirler. Değişik
işkolundaki sendikalar birleşerek
konfederasyon oluşturabilir.  
 
Sendikalar giderlerini üyelerden
alınan ödentilerle
karşılarlar.  Sendikal örgütler 19.
yüzyılda Avrupa'da ortaya çıktı. 
 
Bu yüzyılda gerçekleşen sanayi
devrimi, küçük atölyelerin yerini
büyük imalathanelerin ve
fabrikaların alması ve çok sayıda
işçinin birlikte çalışması
sonucunu doğurdu.  
 
Ağır çalışma koşulları, ücret
sorunları vb. nedenler zamanla iş
anlaşmazlıklarında işçilerin
birlikte hareket etmelerine yol
açtı. İlk işçi örgütleri, amacı,
işçiler arasında meslek
dayanışması kurarak karşılaşılan
güçlükleri yenmek olan yardım
sandıkları biçimindeydi.

Başlangıçtaki bu geçici amaçlar
zamanla çalışma koşullarının
düzeltilmesi, tek tek işçilerin
işverene karşı korunması,
grevlerde ortak davranışların
yürütülmesi gibi sürekli
amaçlara yöneldi.  
 
Sendikalar giderek gelişip
güçlendiler ve Batı
demokrasilerinde aynı
zamanda siyasî bir etkinlik
kazandılar. Bugün de sürmekte
olan bu etkinliğin, siyasî
partileri demagojiden uzak,
gerçekçilik temelinde tutmaya
yarayan olumlu bir denetim
gücü olduğu kanısı yaygındır.  
 
 Uluslararası Çalışma Örgütü
1944'teki 26. toplantısında
aldığı kararla, Birleşmiş
Milletler Örgütü 10 Aralık 1948
tarihli İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi'nin 23.
maddesiyle sendika kurma ve
bunlara katılma hakkını
tanımıştır.  
 
Türkiye'deki sendika
hareketleri, 1870'lerden sonra
başladı. Sendika niteliğindeki
ilk işçi örgütü 1871'de kurulan
Ameleperver Cemiyeti'dir. II.
Abdülhamit döneminde bütün
diğer demokratik faaliyetler
gibi sendikacılık da ağır
baskılar altına alındı.  
 
 

Sendika
Günümüzde pek etkisi olmayan sendikaları bir çoğumuz sadece eski filmlerden
biliyoruz. Peki sendika nedir, ne işe yarar?



1908'de Meşrutiyet'in ilânından sonra 1876 Anayasası'na toplanma ve dernek kurma
özgürlüğüne ilişkin bir madde eklendi (1876 Anayasası'nda bu haklar yer almamıştı). Bu durum
sendikalaşma çalışmalarını hızlandırdı.  
 
1909'da çıkarılan bir kanunla kamu görevi yapan kurumlarda sendikal çalışma yasaklandı. 1924
tarihli ilk Cumhuriyet Anayasası 70. maddesiyle dernek kurma hakkını tanıdıysa da sendikalarla
ilgili hiçbir hükme yer vermedi.  
1938 tarihli Cemiyetler Kanunu'nun 9.
maddesinde sınıf esaslı derneklerin
yasaklanması sendikal çalışmaları
bütünüyle olanaksız hale getirdi. Bu
hüküm ancak 1946'da çok partili
dönemin başlamasıyla kaldırıldı.  
 
1947'de "İşçi ve İşveren Sendikaları ve
Sendika Birlikleri Hakkında Kanun"
yürürlüğe girdi. 1952'de ilk işçi
sendikaları konfederasyonu olan Türk-
İş kuruldu.  
 
Bunu daha sonra Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu, Milliyetçi
İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve
Hak-İş gibi başka konfederasyonların
kuruluşu izledi (Türk-İş dışındaki bütün
konfederasyonların çalışmaları 12 Eylül
1980'den sonra alınan bir kararla
durduruldu).  
 
1960 başlarında Türkiye'deki sendika
sayısı 432, sendikalı işçi sayısı da
yaklaşık 300.000'di. 1961
Anayasası'nın 46. maddesi sendikal
faaliyetleri yeniden düzenledi.  
 
Bu anayasaya göre sendikacılığı düzenlemek üzere 1963 yılında 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve
275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu çıkarıldı.
 
1961 Anayasası'nın 46. maddesinde 1971 yılında yapılan değişiklik, işçi niteliği taşımayan kamu
görevlilerinin sendikal çalışmalarda bulunmalarını yasakladı. 1979'da Türkiye'de 802 işçi, 108
işveren sendikası ve 3.700.000 dolayında sendikalı işçi bulunmaktaydı.  
 
 1982 Anayasası'na göre işçiler ve işverenler önceden izin almaksızın sendika ve üst kuruluşlar
kurma hakkına sahiptirler. Sendikalar kanunla belirtilen bilgi ve belgelerin yine kanunla belirtilen
yetkili makamlara verilmesiyle kurulurlar.
 



Birden fazla sendikaya üye olunamaz.
Sendikalar, devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünün, millî
egemenliğin, Cumhuriyetin, millî
güvenliğin, kamu düzeninin, genel
asayişin, kamu yararının, genel ahlâkın
ve genel sağlığın korunması amaçlarına
aykırı hareket edemez.  
 
Ayrıca siyasi amaç güdemezler, siyasi
faaliyette bulunamazlar, siyasi
partilerden destek göremezler ve
onlara destek olamazlar; derneklerle,
kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ve vakıflarla bu amaçlarla
ortak hareket edemezler.  
 
Sendikalar gelirlerini amaçları dışında
kullanamazlar, tüm gelirlerini devlet
bankalarında muhafaza ederler. İşçiler
ve işverenler toplu iş sözleşmesi yapma
hakkına sahiptirler. Grev ve lokavtın
kuralları kanunla düzenlenir.  
 
  

Grev hakkı ve lokavt iyiniyet kurallarına aykırı biçimde, toplum zararına ve millî serveti tahrip
edecek şekilde kullanılamaz. Grev ve lokavtın yasaklanabileceği ya da ertelenebileceği haller ve
işyerleri kanunla düzenlenir.
 
Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, işi
yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişler yapılamaz. 



1941 yılında dünyaya gelen Şener Şen, şu
an 78 yaşındadır. Babası yine Türk
sinema tarihinin usta isimlerinden 15
Aralık 1989 yılında İstanbul’da yaşamını
yitiren Ali Şen’dir.  Şener Şen’in gerçek
ismi Ali Haydar Şen’dir.  
 
İstanbul Bakırköy Ortaokulu ve İstanbul
Erkek Lisesi’ni tamamlamış, gençlik
dönemlerinde işportacılık, minibüs
şoförlüğü gibi işlerde çalışmıştır. Baba
tarafından aslen Adana‘lıdır. 
 
Bir dönem İlkokul öğretmenliği’de yapan
usta isim, 1967 senesinde tiyatro
oyuncusu Ergun Köknar’ın desteği ile
İstanbul Şehir Tiyatrosu’na adım atmış
ve 13 sene kadar çalışmalar
gerçekleştirmiştir.  
 
 İlk olarak Yeşil Sahne’de amatör olarak
tiyatro oyunculuğuna adım atmış,
Yeşilçam’da seslendirme yapmış ve çeşitli
filmlerde küçük roller üstlenmiştir.
Sinema dünyasına giriş yaptıktan sonra
figüranlık dahil birçok işi beraberinde
devam ettirmiştir.  

Şener Şen
 Ali Haydar, Badi Ekrem gibi tiplemelerle tanıdığımız, duruşuyla gönlümüzde
taht kuran Şener Şen kimdir, nerede okumuştur, nasıl oyuncu olmuştur?

Yeri gelmiş, rol aldığı filmlerde dans etmiş, yeri gelince de başrol oyuncusundan dayak yemiştir.
Bu zorlu süreçlerin üstesinden başarı ile gelmiş ardından o dönemlerde Yönetmen Ertem Eğilmez
tarafından keşfedilmiştir. 
 
İlk olarak Hababam Sınıfı filminde Badi Ekrem karakteri ile 1975 senesinde dikkatleri üzerine
çekmiş, bu film’de birlikte rol aldığı yine usta oyuncu Kemal Sunal ile sonraki bir çok sinema
filminde müthiş ikiliyi oluşturmuşlardır.  
 
 Birlikte Davaro, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Çöpçüler Kralı ve
Kibar Feyzo sinema filmleri ile tüm sinema severlerin gönlünü fethetmeyi başarmışlardır.  Özellikle
1983 yapım Şalvar Davası adlı sinema filmi ile büyük çıkışını gerçekleştirmiştir.



Züğürt Ağa, Namuslu, Milyarder, Muhsin Bey gibi çizgisinden uzak sinema filmleri ile de büyük
başarı yakalamıştır.  İki kez evlenen Şener Şen’in ilk evliliğinden 1975 doğumlu Bengü isminde
bir kızı vardır.  
 
 İkinci evliliğini ise 1989 yılında Eşkıya filmindeki Keje ve Ekmek Teknesi dizisindeki Ayhan
karakteri ile tanınan Şermin Hürmeriç ile gerçekleştirmiş ancak 1997 yılında boşanmıştır. 
 
Geçmişten günümüze Değirmen, Selamsız Bandosu, Zengin Mutfağı, Amerikalı, Çıplak
Vatandaş, Gülen Gözler, Şekerpare, Davaro, Aşık Oldum, Tosun Paşa, Arabesk, Banker Bilo,
Av Mevsimi, Çiçek Abbas, Yol Ayrımı ve daha birçok sinema filminde rol almış, birçok ödülün
sahibi olmuştur. 



CNN
 Hemen hemen dünyanın belki de en önemli haber kaynaklarından biri olan CNN
nedir, nasıl kurulmuştur, açılımı nedir?

ABD kökenli bir kanal olan CNN; belki de dünya televizyonculuğunun en köklü kanallarından biridir. 1980
yılı gibi erken dönemde yayın hayatına başlayan CNN; Ted Turner tarafından kurulmuştur. İsmini de
Cable News Network‘ün baş harflerinden oluşur.  
 
CNN kanalının kuruluş amacı diğer rakiplerinden farklıdır. Zaten dizi, reality show, sinema gibi hizmetler
veren diğer kanalların aksine CNN; 7 gün 24 saat tüm dünyadan haber yayını yapan ilk kanaldır.  
 
Aradan geçen 39 yıl içinde ABD ve Kanada’da milyonlarca haneye ulaşmayı başaran CNN’in, dünyanın
dört bir yanında yayın yapan kardeş kanalları mevcuttur.
 
Merkezden 19 yıl sonra; 1999 yılında yayına başlayan CNN Türk; ABD’li CNN ile Doğan Yayın Grubu
ortaklığında kurulmuştur.   CNN Türk; ABD merkezinden farklı olarak haber dışında yayınlar da
yapmaktadır. 
 
Bunlardan en meşhuru; 2005-2008 yılları arasında yayınlanan Formula 1 yarışlarıdır.  Habercilik alanında
Türkiye’nin önde gelen güçlerinden olan CNN Türk’ün başlıca programları ise 5N1K, Oradaydım ve Bir
Yudum İnsan olarak kabul edilebilir. 



Aynı zamanda CNN, Konvolüsyonel Sinir Ağı
(Convolutional Neural Network) kalıbının da
kısaltmasıdır. Yapay Zekada kullanılan bu terim,
makine öğrenmesinde konvolüsyonel sinir ağı
(CNN), görüntülerin analiz edilmesine başarıyla
uygulanmış derin ileri beslemeli yapay sinir ağıdır. 
 
CNN’ler minimal önişleme gerektiren bir çok
katmanlı algılayıcı varyasyonu kullanırlar. Paylaşım
ağırlıklı mimarisi ve çeviri değişmezlik özelliklerine
dayalı olarak, vardiya değişmez veya uzay değişmez
yapay sinir ağları (SIANN) olarak da bilinirler. 

 
 
Farklı düğümlerin alıcı alanları, kısmen çakışır ve
böylece tüm görsel alanı kaplarlar. CNN’ler, diğer
resim sınıflandırma algoritmalarına kıyasla nispeten
az ön işleme uygularlar. Bu, ağ geleneksel
algoritmalara göre elle tasarlanan filtreleri
öğrenebilir. 



Kola

Kiminin çok sevdiği kiminin
zararlarından dolayı uzak durduğu
kola, nedir, nasıl yapılmıştır, ana
malzemesi nedir?

Coca-Cola'nın bir zamanlar tüketicide bağımlılık
yaratan bir malzeme, kokain kullandığını duymuş
olabilirsiniz. İçeceğin adındaki "coca", Atlantalı
kimyager John Pemberton'un koka yaprağından
çıkardığı özü şeker şurubuyla karıştırarak elde
ettiği ürünü ifade eder. 
 
19. yüzyılın sonlarında, koka yaprağı özü şarapla
karıştırılıp içilirdi. Pemberton'un elde ettiği
karışım ise o zamanlar uygulanan alkollü içki
yasağını delmenin yollarından biriydi. 
 
 Fakat ismin diğer yarısı daha az kötü üne sahip,
ama tuhaf bir tesiri olan kola çekirdeğini ifade
ediyordu.  Kola çekirdeğinin 5 cm büyüklüğünde
yeşil bir kabuğu vardır. İçindeki çekirdek
kestaneye benzer beyaz veya kırmızı renklidir.
Kola çekirdeği Batı Afrika'da yetişir.
 
Yerliler onu uyarıcı özelliğinden dolayı çiğnerler.
Çünkü çekirdek kafein ve teobromin maddeleri
içerir. Bunlar çay, kahve ve çikolatada da olan
maddelerdir. Kola çekirdeğinde ayrıca şeker ve
kolanin de vardır ve bunlar kalp uyarıcısı olarak
bilinir.  
 
 Batı Afrika'da yetişen kola çekirdeği değerli
olduğu için tüccarlar tarafından yüzlerce km
taşınırdı.  Kola Batı Afrika'da yüzyıllardır yetişen
bir bitki. Tarihçi Paul Lovejoy kola ağaçlarının
mezarlıklara ve erginliğe ulaşmanın işareti olarak
dikildiğini anlatıyor.
 
 Çekirdeklerin nemli kalması gerekirken ve ulaşımı
bu nedenle zor olduğu halde tüccarlar ormandan
ve savanadan yüzlerce mil uzaklara taşımıştır. 



1581'de batı Sahil kuşağında Songhay
İmparatorluğu kralı, Timbuktu'da yapılan camiye
hediye olarak altın, deniz kabuğu ve kola çekirdeği
göndermişti.  Avrupalılar 1500'lere gelinceye dek
bu bitkiden haberdar değildi.  
 
Portekiz gemileri bu tarihlerde Sierra Leone
sahillerine geldiğinde başka ürünlerin yanı sıra
kola çekirdeği ticaretine de el atmıştı. 1620'lerde
İngiliz kâşif Richard Jobson Gambia'ya vardığında
bu çekirdek onun için yeni bir üründü.  
 
İngiltere'ye götürmek istemiş, ama çekirdekler
yolda çürümüştü.  Batı Afrikalılar kola çekirdeğini
eskiden beri biliyor ve uyarıcı olarak kullanıyordu.  
19. yüzyıla gelindiğinde ise kola çekirdekleri
gemilerle Avrupa'ya ve Amerika'ya akıyordu artık. 
 
 Çoğu kuvvet verici tonik ve şurup yapımında
kullanılıyordu. Burroughs Wellcome şirketi, "kola
çekirdeği ve koka yaprağı karışımı" ile hazırladığı
ürünleri "fiziksel yorgunluk ve ruhsal sıkıntılara
karşı" enerji hapları olarak pazarlıyordu. 
 
Fransızların koka özü ve kırmızı şarap
karışımından yaptığı Vin Mariani adlı içecek ise
oldukça tutmuştu.  
 
1863'te bir Fransız kimyagerin hazırladığı bu
karışım Papa 13. Leo'nun yanı sıra Kraliçe
Victoria, Thomas Edison ve ünlü İskoç yazar
Arthur Conan Doyle'un da gözde içecekleri
arasındaydı.  Fakat o sıralar benzer malzemeler
kullanılarak farklı içecekler üretmek yaygındı.  

Amerikalı kimyager Pemberton'ın hazırladığı karışım
da bunlardan biriydi. İçeceklerde kokain kullanımı
giderek gözden düşünce, "kola" olarak da anılan kola
özlü sodalar yaygınlaşmıştı.   Coca Cola bugün dünyanın
üçüncü en büyük markası olarak biliniyor. 
 
  Coca-Cola ilk çıktığında Atlanta'da satışlar çok azdı.
Bu içecek popülerlik kazandıktan sonra, ulaşımı
kolaylaştırmak için şirket şişeleme hakkını sattı. Bugün
Coca-Cola'nın günlük satışı 1,9 milyar adet. 
 
Coca-Cola öyle benimsenmişti ki 1985'te satışları
artırmak için tadını değiştirme girişimleri geri
tepti.  Coca-Cola'nın tarifi hala gizli tutuluyor. Fakat
artık kola çekirdeği özü içermediği, onun yerine yapay
tatlar kullanıldığı söyleniyor.  Gerçek kola çekirdeğinin
tadı acıdır.  
 
 Bu tadı örtmek için portakal çiçeği, portakal esansı,
karamel ve vanilya gibi karışımlar kullanılır. Fakat
koladaki kafein etkisi hemen hissedilir. Batı Afrika'dan
Atlanta'ya ve bütün dünyaya bu çekirdeğin yayılması
da bundan dolayı olmalı. 



Yazı
 Şu an bu kelimeleri okuyabilmemizi ve anlaşabilmemizi sağlayan yazı
nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?

Belli işaret ve işaret sistemlerinden yararlanarak insanların meydana getirdikleri bir ifade
tarzıdır. İnsan topluluğunun ortak buluşu sayılır.  Binlerce yıl süren gelişmeden sonra bugünkü
şeklini alabilmiştir.  
 
Yazı ihtiyacı Yontma Taş devrinde kendisini hissettirmiş, insanlar önce resimlerle yazılı ifade
yolları aramışlardır. İlk sayılar da iplere vurulan düğümler, ağaçlara çekilen çentiklerle
gösterilmiştir.  
 
 İnsan bilgisi genişledikçe, soyut şeylerin ifadesi zarureti de kendiliğinden ortaya çıkmıştır.
Tarihte resim - yazıların önce Mısır, Sümer, Asur ve Kaidelilerde geliştiği görülür.  En tipik
örneği de Mısır Hiyeroglifidir.  
 
Önce taşlara, sonra tahtaya, daha sonra da papirüs denen bir cins bitkinin yaprağından
yapılmış kağıtlara çizilmiştir. Bu gelişme önce «hiyeratik» sonra daha da sadeleştirilmesi İle
«demotik» yazı türünü meydana getirmiştir. Sümerlerde ise gelişme çivi yazısı ile olmuştur. 
 
Resim-yazının gelişmesinde en büyük rolü Çinliler oynamışlar, kavramlar için harf yerine şekil
kabul edilmiş, fakat Çin alfabesi daha sonra ilerlemediği için, bugün çok zor bir yazı olarak
kalmıştır. 
 
Resim - yazı ve şekil - yazının da yetersiz kalması, alfabenin doğmasına yol açmıştır.
Kelimeleri vücuda getiren her sesin ayrı bir işaretle gösterilmesi sonucu, «fanatik yazı - ses
yazı» doğmuştur. Bunun da «hece yazısı» ve «harf yazısı» olmak üzere iki türü vardır.  
 
Birinci türün en köklü örneği Sanskritçe ile belirli bir ölçüde Çince ve Japoncadır. İkinci türde
her ses ayrı bir işaretle belirtilir. Türkler de dahil birçok ülke bugün alfabe yazısını
kullanmaktadır.  Bu yazı da ilk defa Fenikeliler tarafından meydana getirilmiştir.  
 
M.Ö. 20-15. yüzyıllarda düzenlenmiştir. Daha sonra İyonya ve Yunanistan'a geçmiş, sesli
harflerin de katılması İle daha kolaylaştırılmıştır. Yunan alfabesi Roma tarafından da
benimsenip geliştirilmiş ve ortaya Latin alfabesi çıkmıştır.  
 
Bugün dünyada mevcut 100'den fazla alfabe içinde Latinceden sonra önemli olanlar, Çin -
Japon, Arap, Rus, İsrail, Ermeni, Habeş alfabeleridir. Türkler de tarihleri boyunca Göktürk,
Uygur ve Arap harflerini kullanmışlar.
 
1928'de yapılan harf inkılabı ile Latin alfabesinin uygulanmasına başlanmıştır.  Yazı sözcüğü,
sözü çizgilerle gösterme sistemi anlamında düşünülürse en eski yazı örnekleri insanla birlikte
başlar. En ilkel toplumlar bile sesten başka anlaşma yöntemlerine gerek duymuşlardır.  
 
Yazı öncesi toplumlarda insanın konuşma dilinden başka birçok iletişim tekniğinden de
yararlandığı biliniyor. İşaret ve resimler, haberleşme simgesi olarak kullanılan belli nesneler,
düğümler anlaşma için başvurulan seçeneklerden bazılarıdır. 



İncelemelere bakılarak, en eski insan topluluklarının bu seçeneklerin hepsini kullandıkları
varsayılabilir. Kuşkusuz bunların kullanımı ve geliştirilmesi, insanoğlunun doğal çevresi ile
olan ilişkisinin ve yarattığı toplumsal çevrenin düzeyi ile ilgilidir. 
 
 Örneğin; düğüm atarak hesap yapma, hesabı tutulacak alışveriş ilişkilerinin olmasını
gerektirir. Figür öncesi şekillerden stilize resimlere doğru bir çizim/resim geleneğini
yaratanlar, resim kökenli ilk yazı biçimlerine hazırlık aşamasını oluştururlar. 
 
 Bugün kullanılan yazının ataları olan hiyeroglif ve çivi yazısının kökleri paleolitik çağlara
uzanır. Duygu ve düşüncelerin sözcüklerle kavramlarla ifade edilebilecek şekilde kayıt
edilmesi biçimindeki yazı, M.Ö. 3000'lere doğru Mezopotamya'da hemen sonra da Mısır'da
ortaya çıkar .
 
Yazı, tarih boyunca kullanılış şekillerine göre birçok sınıfa ayrılır. Bunlar resimlerle ifade
(ikonografi); konuyu seri haldeki resimlerle anlatan (ideografi); kısmen resim, kısmen fonetik
ifade (analitik sistem);  sesin grafik şeklini ifade eden yazı(fonetik sistem); hecelerin ayrı ayrı
sembollerle ifadesi (heceleme) ve sesli sessiz 20-40 harften meydana gelen (alfabe)
yazılarıdır.
 
Türkler bugüne kadar çeşitli yazıları kullanmışlardır. Bunlar sırası ile Göktürk, Uygur, Arap ve
Latin alfabeleridir. Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra 10. yüzyıldan, 20. asra kadar Arap
alfabesini kabul etmişlerdir.  
 
Bütün ilim eserleri Arapça yazıldığı için Arapça ilim lisanı olmuş ve yazılar bu dilde yazılmıştır.
Önce devletin yazısı Uygur yazısıyken daha sonraları devletin resmi yazışma dilinin de Arapça
olmuştur. 
 
Uzun seneler Arapça ve Uygurca yazılar birlikte kullanılarak nesillerin örf ve adetlerinin,
teknik ve bilgilerininin birbirlerine aktarımı sağlanmıştır. Türkler Arap alfabesini kendilerine
mal edercesine kabul ederek kullanmışlar ve hat denilen bir yazı sanatı meydana çıkmıştır.  
 
Hat sanatı ile yazılmış binlerce yazı kitaplarda, tablolar halinde binalarda mevcuttur. Bin
seneyi aşkın Türk tarihi Arap harfleriyle yazılı ve arşivlerde saklıdır.  
 
Arap alfabesiyle yazılan yazı sağdan sola doğrudur. Latin alfabesinde yazı soldan sağa; Çin ve
Japon alfabesinde yukarıdan aşağıya doğrudur.  



Edward Bernays

Bir paket sigara ile dünyayı değiştiren Edward Bernays kimdir?

Edward Bernays 1891-1995 yılları arasında yaşamış ve reklamcılığa başka bir boyut getirerek
bugünkü halkla ilişkilerin temelini oluşturmuştur.  
 
Sigmund Freud’un yeğeni olan Edward Bernays modern propaganda, kitle psikolojisi ve ikna
yöntemlerin de uzmanlaşarak kitleleri istediği doğrultuda yönlendirebilmektedir. 
 
Amcasının psikanaliz yöntemlerinden yararlanan Bernays propagandanın olumsuz
çağrışımlarından kurtulabilmek için insanların bilinçdışı arzularıyla çeşitli ilişkiler kurup
ihtiyaçları olmayan şeyleri istemeleri için insanlar üzerinde bir etki ile onları ikna edilebilen bir
adamdır .
 
 Farklı tanıtım çalışmalarına ve faaliyetlerine başvuran Bernays tüketim toplumunun ve tüketim
çılgınlığının temelleri atmıştır. İnsanların ihtiyacı olduğu şeyleri ihtiyaç olarak görmesini
sağlayarak koşullandırmış ve satın alma eğilimlerinde ve isteklerin de fark yaratmıştır. 
 
Lucky Strike firması için yaptığı kampanya da; kadınların sigara içme nedenlerini araştıran
Bernays erkeklerle eşit statüye sahip olmak biçiminde algılandığını tespit etmiştir.  



Feminist gruplardan birkaç kadınla ortak
çalışan Bernays, erkeklerin ayrıcalığı olarak
algılanan sigaranın, kadınların özgürleşme
hareketinin sembollerinden biri haline
getirmiştir.  
 
Kadınların, özgürleşmesi adına, o güne dek
mesafeli durdukları bir maddeye bağımlı hale
gelmeleri sürecini başlatmıştır.  
 
Feministlerin çeşitli yürüyüşler düzenlemesine
yardımcı olan Bernays genç kızların New York
‘un en kalabalık yerlerinden sigara içerek
dolaşmalarını sağlayarak sigara içen kadın
imajını normalleştirmeye çalışmıştır. 
 
Yine yapılan araştırma sonuçlarına göre
kadınlar Lucky Strike sigarasını yeşil
paketinden dolayı genel olarak kıyafetleriyle
uyumsuz olduğu için tercih etmediğini tespit
etmiştir. O zamanlar sigaranın paketinin
değiştirilmesi firma için baya masraflıdır. 

Edward Bernays bunun yerine modacılarla anlaşarak yeşil rengini moda yapmak için çeşitli
faaliyetler gerçekleştirmiştir. Vogue, Harper’s Bazaar gibi moda dergilerinde yeşil renkli
kıyafetlerin yer almasını sağlamıştır.  
 
Çeşitli balolar düzenleyerek bazı saygın insanların ve bazı insanların yeşil kıyafet giymesini
sağlayarak kadınları yeşil renkli kıyafetlere yönlendirmiştir. Bu iki kampanyanın sonunda Lucky
Strike firmasının satışları artış göstererek istenilen sonuçları almıştır. 
 
Bernays, İvory Sabun firmasının satışlarını artırmak için çocukların katılabileceği sabundan
heykel yarışması düzenlemiştir.  
 
Jüride mimar ve heykel tıraşların yer aldığı yarışma ulusal çapta ses getirince Bernays yarışma
sonun da yapılan eserlerin bir sanat müzesinde sergilemesini sağlamıştır.  
 
Basında çokça yer alan olayın ardından yarışma her yıl geleneksel bir hale getirilerek firmanın
satışlarını bilinirliğini artırmıştır. 
 
Bir domuz pastırması toptancısının satışlarını artırmak için Edward Bernays, farklı farklı bilim
adamlarına insanların kahvaltıdan hafif şeyler tüketmek yerine ağır şeyler tüketerek daha
enerjik olacağı ve güne daha iyi başlayacakları üzerine bir çalışma hazırlatmıştır.  
 
Araştırmaların basında ve televizyonlarda yer almasını sağlayarak insanları buna ikna etmiştir.
O sıra firmanın reklamlarını da piyasa süren Edward Bernays bu gün bile   Bacon ‘nun (domuz
pastırması ve yumurta) Amerika kahvaltılarının vazgeçilmezi olmasını sağlamıştır. 
 
Edward Bernays kendi yazdığı “Propaganda” isimli kitabında çeşitli faaliyet ve çalışmaları nasıl
gerçekleştirdiğini anlatmakla beraber reklamcılara ufuk açacak taktik ve teorilerden de
bahsetmektedir. 



World Wide Web
 İnternetin hayatımıza girmesiyle tanıştığımız World
Wide Web nedir?

World Wide Web (kısaca WWW veya Web), İnternet üzerinde yayınlanan birbirleriyle
bağlantılı hiper metin dokümanlarından oluşan bir bilgi sistemidir. 
 
Bu dokümanların her birine Web sayfası adı verilir ve Web sayfalarına İnternet kullanıcısının
bilgisayarında çalışan Web tarayıcısı adı verilen bilgisayar programları aracılığıyla erişilir.  
 
Web sayfalarında metin, imaj, video ve diğer multimedya ögeleri bulunabilir ve diğer bağlantı
ya da link adı verilen hiper bağlantılar ile başka Web sayfalarına geçiş yapılabilir. İnternet ve
Web terimleri aynı olguyu tanımlamaz.  
 
Zira Web sadece İnternet üzerinde çalışan bir servistir. Web kavramı, CERN'de bir bilgisayar
programcısı olan Tim Berners-Lee'nin HTML adlı metin işaretleme dilini geliştirmesiyle
oluşmuştur.  
 
Bugün de kendisinin başkanı olduğu W3C (World Wide Web Consortium) tarafından
standartları belirlenmektedir. Web sadece internet üzerinde çalışan bir servis olduğundan
İnternet ve Web terimleri aynı olguyu tanımlamazlar.
 
Web kavramı Tim Berners-Lee’ nin HTLM adlı metin işaretleme dilini geliştirmesiyle
oluşmuştur. Tim Berners-Lee Cern’ de bir bilgisayar programcısıdır. 
 
Berners-Lee bir gün okuldan eve dönerken babasının bilgisayarların insan beyniyle benzer bir
şekilde bağlantılar oluşturabileceğini araştırdığını görmüş ve babasıyla kısa bir görüşme
yaptıktan sonra ömrü boyunca bu fikir üzerinde yoğunlaşmıştır. 
 



Berners-Lee 1973 yılında Oxford Üniversitesi’ nde Fizik okumaya başladı ve henüz öğrenciyken
kendisine ait ilk bilgisayarını yaptı. Eğitimini tamamladıktan sonra hayatına bir programcı olarak
devam etti.  Avrupa Parçacık Araştırma Merkezi’ ne gitti ve İsviçre’de Cern’ de çalışmaya başladı
ve kendisine bir program yazdı. Çocukluğundaki eski model bir ansiklopedi anısına Berners-Lee
programa İngilizce araştırmak anlamına gelen ‘ Enquire’ adını verdi.  
 
Program dipnotlarıyla beraber bir ansiklopedi gibi çalışıyordu. Türkçede ‘bakınız’ anlamına gelen
see orada birçok bilgi olduğunu göstermekteydi. Enquire’ deki bağlantılar aynı kelimelerden
oluşan farklı belgelerin listelenmesini beraberinde getirdi .
 
Bağlantılara Hiperlink yani üst-köprü adı verildi. Berners-Lee’ nin yazılımı sadece Cern’ deki bir
bilgisayarda çalıştırıldı. Böylece World Wide Web’ in temelleri atıldı. Berners-Lee bunun bir
bilgisayarla sınırlı kalmaması diğer bilgisayarlarca da kullanılmasını istedi.  
 
Her ağ kullanıcısının hangi sistemde çalışırsa çalışsın mevcut verilere ulaşabilmesini istiyordu ve
bu fikir World Wide Web’ i ortaya çıkardı. Böylece bir ağ yapısı yani internet oluşacaktı. 1984 de
Cern’e bu fikirle döndü.  
 
Tüm dünyadaki Cern çalışanlarının belge ve bilgilerini paylaşabilecekleri bir bilgi sistemi kurmak
amacındaydı böylelikle World Wide Web’ in ilk yapıtaşını oluşturdu ve buna HTML ve URL adını
verdi.  
 
HTML Hyperlext Markup Language’ nin URL ise Universal Resource Loca Tor’ un kısaltılmasıdır.
HTML bütün metin belgelerine kolayca ulaşılmasını sağlar.  HTML’ nin tasviri için bilgisayarda
Browser adındaki uygulama kullanılır. Browser’ ın görevi ağa göz atmak ve bunlara erişmektir. 
 
Bu erişim için her belgenin bir adresi olmalıdır ve bu da URL’dir. Bir URL www ile başlar, daha
sonra sunucu gelir. URL’nin sonunu aranan bilgi oluşturur. Bu yöntem ile her belge açıkça
gözlemlenebilir. 
 
 Böylelikle World Wide Web adındaki bilgi kümesi sistemi oluştu ve World Wide Web’ in ilk
sunucusu Berners-Lee’nin bilgisayarı oldu.  



Uçurtma
Uçurtmayı Vurmasınlar filmi ile içimizi sızlatan Uçurtma nedir, nasıl
ortaya çıkmıştır?

İlk uçurtmanın nerede ve nasıl yapıldığı kesin olarak bilinmiyorsa da, 2000 yıl önce ilk kez
Çin'de uçuruldukları sanılıyor. Bir efsaneye göre rüzgarlı bir havada bir Çinli şapkasının
uçmasını önlemek için ona bir ip bağlar ve böylece de ilk uçurtmayı yapmış olur. 
 
Uçurtma Çin'den Kore ve Hindistan'a giden tüccarlar tarafından tüm Asya kıtasına
yayılmıştır.Asyadaki memleketlerin her biri kendi stillerini katarak yaptıkları uçurtmaları farklı
amaçlarla uçurmuşlardır Uçurtmanın Japonya'ya budist rahipler vasıtasıyla 7. yy'da ulaştığı
söylenir .
 
Rahipler uçurtmaları kötü ruhların yönlerini değiştirmek için ve o sene hasatın bereketini
arttırmak için kullanırlardı.  Japonya'da uçurtmanın popülerlik kazanması ise Edo dönemine
rastlar.  
 
O dönemde ilk kez samuray sınıfının altındaki insanlara da uçurtma uçurmaları için izin
verilmiştir.  Yine bir hikayeye göre, 300 yıl önce, Nagoya Kalesi'nin çatısındaki altın bir heykeli
çalmak isteyen bir hırsızın çatıya çıkmak için kendisini bir uçurtmaya bağladığına inanılır.  
 
Hırsız sadece heykelin az sayıda küçük parçalarını çalabilmiş ama daha sonra yakalanarak
cezalandırılmıştır. Uçurtmalara dair Hindistan'daki ilk kayıtlara ise 1500'lü yıllarda Mogul
Dönemindeki minyatürlerde rastlanmıştır.  
 
Bu resimlerde genç bir adamın görüşmesine izin verilmeyen sevgilisine mesaj ulaştırmak için
uçurtmayı beceriyle kullandığını görürüz.  Uçurtmalara ait hikayeler , Avrupa'ya 13.yy sonlarına
doğru Marco Polo tarafından taşınmıştır.



Ayrıca 16. ve 17.yy larda Japonya ve Malezya'dan Avrupa'ya
dönen gemicilerin de yanlarında uçurtma getirdiklerini görüyoruz.
Uçurtmanın Avrupa'ya geldiği bu ilk dönemlerde insanlarda bir
merak uyandırdığını ama Avrupa kültürüne çok az etkisi olduğunu
söyleyebiliriz. 
 
18. ve 19. yylarda ise uçurtma bilimsel araştırmalarda kullanılan
aletlerin arasında yer almaya başlamıştır. Benjamin Franklin,
Alexander Wilson uçurtmaları rüzgar ve hava akımları üzerindeki
bilgilerini arttırmakta kullanmışllardır. 
 
Sir George Caley, Samuel Langley, Lawrence Hargrave, Alexander
Graham Bell ve Wright Kardesler uçurtmalarla deneyler yapmış ve
bu deneyler uçakların yapılmasında çok faydalı olmuştur. 
 
Uçurtmanın kullanıldığı belki de en garip yerlerden biri, bir at
arabasını çekmek için ondan yararlanılmasıydı. George Pocock adlı
bir öğretmen 1822de bir at arabasını, uçurtma yardımıyla saatte
hızını 20 mile ulaştırarak çekmeyi başarmıştı. 
 
I. Dunya Savaşı sırasında, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Rus orduları
düşmanların yerlerini belirlemek ve işaretleşmek için
uçurtmalardan yararlanmışlardır. 
 
 II. Dunya Savaşında ise, Harry Saul'un Hücum Uçurtması(Barrage
Kite) uçakların hedeflere yakın olabilecek kadar alçaktan
uçmalarını önlemiştir. Denizde kaybolan pilotlar bir Gibson Girl-
box uçurtması uçurmuşlar ve böylece yerleri tespit edilmiştir.  
 
Uçaklardan yararlanılan yerler arttıkça, uçurtmalar daha az
kullanılır olmuş ve daha çok eğlence maksatlı uçurulmaya
başlanmışlardır.  Son 50 yılda ise uçurtmalara duyulan ilgi
artmıştır. Uçurtma yapımında ripstop naylon, fiberglas ve karbon
grafit gibi yeni materyaller kullanılmış ve bu da uçurtmaların daha
sağlam daha hafif daha renkli ve daha dayanıklı olmasını
sağlamıştır.  
 Francis Rogallonun -kanatlı uçurtması ve Domina Jalbert'in Parafoil uçurtması gibi önemli buluşlar,

modern Delta Kanatların ve spor yapmakta kullanılan paraşütlerin gelişimine faydalı olmuşlardır. 
1972’de Peter Powell iki kumandalı stunter adlı bir oyuncağın tanıtımını yapmış ve insanlar
uçurtmayı sadece eğlence için değil aynı zamanda da bir spor aracı olarak kullanmaya başlamıştır.
 Meraklıları manevra yapabilen, daha hızlı uçabilen ya da karmaşık numaralar yapan yeni modeller
üretmeye başlamışlardır.  Daha buyuk ve daha güçlü uçurtmalar yapılmış ve 1980'lerde Yeni
Zellandalı Peter Lynn bu uçurtmaların çekebileceği, ismine buggy denen üç tekerlekli bir araç
yapmıştır.  
 1990'larda tekerlekler üstünde, su kayağı yaparken ya da buz üstünde kayarken uçurtma uçurmak
çok populer hale gelmiştir. 1999’da bir grup insan, Kuzey Kutbu’nda kızaklarını çekmek için
uçurtma kuvvetinden yararlanmıştır. 



Flamenko
 Bir isyanın sanatla buluşma hali olan Flamenko
nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?

Flamenko, güney İspanya'nın Endülüs
bölgesine özgü ama bu bölgeyle sınırlı
kalmamış bir müzik ve dans türüdür. 14. YY.
sonrasında çingenelerin, arapların, yahudilerin
ve toplumdışı bırakılmış hristiyanların,
toplumun dış çevresinde kaynaşması sonucu
meydana gelmiştir.  
 
 
Her ne kadar flamenko Endülüs bölgesine özgü olsa da sadece bu bölgeye veya İspanya'ya ait
değildir. Dünyanın her yerinden gönül verenlere, flamenko için içten olarak bir şey yapanlara
aittir.  Halkların problemleri vardır ve kendilerini bir şekilde ifade etmek isterler.  
 
Yıllarca zulüm gören, yoksulluk çeken, ezilen, toplumsal sorun olarak nitelendirilen, bütün tarihleri
boyunca mal mülk edinemeyen, adi işlerde, tarım ya da maden ocaklarında çalıştırılan çingeneler
hırs, şefkat, özgürlük ruhu, isyan gibi etkenlerle Flamenko'yu oluşturdu.  
 
Flamenko'nun özü şarkıdır. Gitar ve doğaçlama dans şarkıya eşlik eder. 3 sınıftan oluşur. En ağır
başlısı "cante grande" (büyük şarkı) adıyla anılan ve ölüm, keder ve din konularını işleyen "cante
jondo" dur (derin şarkı)  ara sınıfta "cante intermedio" (orta şarkı) bulunmaktadır.  
 
Gene dokunaklı ama daha az ağırbaşlı ve çoğunlukla doğu müziğinden esintiler taşıyan
flamenko'lar yer alır.  En hafif tarz olan "cante chico" (küçük şarkı) konuları ise aşk, kırsal yaşam ve
eğlencedir. her tarzın kendine özgü bir ritmi ve akor yapısı bulunmaktadır.  
 
Vurgu ve duygusal içerik farklarıyla da birbirlerinden ayrılmaktadır.  Flamenko terimi, tam olarak
nereden çıktığı tesbit edilememiştir, elde edilen teoriler ise şunlardır;  İspanyol yahudiler dini
şarkılarını, rahatsız edilmeden söyleyebilecekleri yerlere göç etmişler ve bu şarkılar İspanya'da
kalan yahudilerce "Flamenko" olarak adlandırılmıştır.
 
Flamenko kelimesi, "fellah minküm" diye okunan "sizden olan çiftçi" anlamına gelen arapça
kelimelerden edinilmiştir.   19. YY. başlarında kibirli, küstah insan anlamına gelen bir argo kelime
olarak kullanılmıştır. 



 
 

Ekinoks
 Takvimin belki de en özel zamanı olan Ekinoks nedir? Hangi tarihlere
ekinoks denir?

Dünya, Güneş sisteminin bir üyesi olmakla birlikte Dünya’nın hem kendi ekseni etrafında, hem
de Güneş etrafında dönme özelliği vardır. Bu durum, geceyle gündüz ve de mevsimler gibi
kavramların doğmasını sağlamıştır. 
 
Özellikle de Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketlerine bakıldığında, önceden belirli bazı
tarihler oldukça büyük önem taşır. Bu tarihlerin en önemlilerinden bazıları ise, 21 Mart ve de
23 Eylül tarihleridir.  
 
Bu tarihlerde, Güneş ışınları Dünyayı ikiye bölen paralel olan Ekvatora dik bir şekilde
düşmektedir. Bu tarihlerde Dünyanın her yerinde gece ile gündüz saatleri eşit olmaktadır. İşte
bu duruma coğrafya biliminde “ekinoks” adı verilmektedir. 
 
 Ekinoks, bir diğer adı olan “gün dönümü” olarak da anılabilmektedir. Ekinoks durumunda,
güneş ışınları Ekvator paraleline 90 derecelik bir açıyla vurur. Bu açı, Güneş ışınlarının
Ekvatora tam dik bir şekilde vurması anlamına gelmektedir.
 
 Dünya hem kendi eksenindeki hareketi, hem de Güneş etrafındaki hareketi sonucunda, gece ile
gündüzler meydana gelmektedir. Bu da, aynı anda Dünya’nın bir tarafının aydınlık, bir
tarafının ise karanlık olduğu anlamına gelmektedir.  
 
Karanlık ve aydınlık noktayı birbirinden ayıran olguya ise, aydınlanma çemberi adı
verilmektedir. Bu aydınlanma çemberi, Güneş ışınlarının Ekvatora dik vurması neticesinde
kutuplardan geçer.  
 
Aydınlanma çemberinin bu hareketi, Dünyada o an gece ile gündüzün eşit olması manasına
gelmektedir. Bu durum ise, bir yıl içerisinde sadece iki kez tekrarlanmaktadır.  21 Mart ve 23
Eylül Ekinoks tarihleri, Kuzey ve Güney Yarım Kürede farklı anlamlara gelmektedir.   Öyle ki,
Kuzey Yarım Küre için değerlendirildiğinde 21 Mart Ekinoks tarihi Bu küre için İlkbahar
mevsimini müjdelemektedir. Yine Kuzey Yarım Küre için değerlendirildiğinde 23 Eylül Ekinoksu
ise, bu küre için Sonbahar mevsimi anlamına gelmektedir.
 
Güney Yarım Kürede ise durum farklıdır. Güney Yarım Küre için 21 Mart ekinoksu Sonbahar
anlamına gelirken, 23 Eylül ekinoksu ise İlkbahar anlamına gelmektedir. Ekinoks tarihleri,
sayılan bu mevsimlerin başlangıç tarihleri olarak nitelendirilen tarihlerdir. 
 
 23 Eylül Ekinoks durumunda, bazı olaylar meydana gelmektedir. Bu tarihte, Güneş öğle
saatlerinde Ekvatora dik açılarla düşmektedir. Bu nedenden dolayı da, Ekvator boylarında
gölge boyu sıfıra düşer.  
 
 23 Eylül Ekinoksunun ardından, Güneş ışınları Ekvator çizgisinin güneyi olan Güney Yarım
Küreye dik düşmeye başlamaktadır. Bu da, Güney Yarım Küre için ilkbahar mevsimi anlamına
gelmektedir. Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Kürede ise Sonbahar mevsimi başlamaktadır.  



Yine bu ekinoks tarihinin ardından, Güney
Yarım Kürede gündüzler gecelerden uzun
olmaya başlamaktadır. Bu durum, Kuzey
Yarım Küre için ise tam tersidir.
 
Dünyanın karanlık yarısı ile aydınlık
yarısını birbirinden ayıran aydınlanma
çemberi, Dünyanın her iki kutup noktasına
da teğet geçer. Bu da, iki kutup
noktasında da Güneşin görülmesi
anlamına gelmektedir.
 
Diğer ekinoks, tarihi olan 21 Mart
tarihinin özellikleri daha detaylı
incelendiğinde ise, öncelikle Güneş
ışınlarının bu tarihten itibaren Kuzey
Yarım Küreye dik düşmeye başlandığı
görülmektedir. Yine bu tarihte Kuzey
Yarım Kürede gündüzler gecelerden uzun
olmaya başlamaktadır. 
 
Bu durum, Güney Yarım Küre içinse tam
tersi bir durumdur. 23 Eylül itibariyle
Kuzey Yarım Küre Sonbahar, Güney Yarım
Küre ise İlkbahar mevsimine girmektedir. 

Ekinoks tarihleri, Dünyanın iki yarım
küresi için İlkbahar ve de Sonbahar
mevsimlerinin başlangıç tarihleri olup,
bu tarihlerde gerçekleşen olaylar
birbirleriyle çeşitli benzerlikle
göstermektedir.  
 
Bu tarihlerde Güneş ışınları, Ekvatora
dik açıyla düşer ve yarım küreler için
mevsim başlangıcını müjdelemiş olur.
Ekinoks kelimesinin kökeni Latince
aequinoctium (aequi- “eşit” ve -noct
“gece”) kelimesine dayanır. 



M a r i e  C u r i e

Tarihte nobel ödüllü ilk kadın
biliminsanı Marie Curie, kimdir,
nasıl yaşamıştır, bilime katkıları
nelerdir?

1891 yılının Kasım ayında başladığı eğitiminde bir
buçuk yıl sonunda sınıfının birincisi olarak fizik
diploması aldı. 1894 yılında matematik alanında
ikinci diplomasını aldı. 
 
1896 yılında öğretmenlik diplomasını aldıktan
sonra 1897 yılında daha önce Henri Becquerel'in
duyurduğu, uranyum tuzlarının yaydığı, sonraları
radyoaktivite olarak adlandırılacak olan ışın
üzerinde detaylı bir şekilde çalışmaya başladı. 
 
1898 yılının Temmuz ayında Curie, yeni radyoaktif
bir element olan ve uranyumun radyoaktif
bozunmasından ortaya çıkan polonyumu
bulduğunu duyurdu. 
 
1898 yılının Eylül ayında Fransız kimyacı Eugène-
Anatole Demarçay'ın spektroskopi yöntemiyle
tanımlanmasına yardım ettiği, doğal radyoaktif
element radyumu duyurdular. 

Marie Curie, 7 Kasım 1867'de Polonya'da
dünyaya geldi.  Curie kardeşleriyle birlikte
annesinin müdürlük yaptığı yurtta
kalıyordu. Ülkesindeki mevcut eğitim sistemi
yüzünden kadınların üniversiteye gitmesi ve
teknik eğitim almaları için yurt dışına
gitmeleri gerekmekteydi. 
 
 Kardeşi Bronya ile para biriktirdiler. 1885
senesinde Bronya, Sorbonne'da tıp eğitimi
görmeye başladı. Mezuniyetinin ardından
Bronya, Marie'ye matematik ve fizik eğitimi
alması için yardım etti. 
 
 



1904 yılında doktorasını verdi ve
Fransa'da gelişmiş bilim alanında
doktora unvanı alan ilk kadın
oldu.  Aynı yıl radyoaktivite
konusundaki araştırmalarından
ötürü, kocası ve Becquerel ile
paylaştığı Nobel Fizik Ödülü'nü
alarak, tarihte Nobel Ödülü alan ilk
kadın oldu. 
 
1911 yılında radyum ve polonyumun
keşfi ve araştırılmasındaki rolünden
dolayı Nobel Kimya Ödülü'ne layık
görülen Curie, tarihte iki Nobel
Ödülüne sahip ilk kişi oldu.  Halen 2
Nobel Ödülüne sahip tek kadındır. 

Bu dönemde laboratuvar
çalışmaları sırasında maruz
kaldığı aşırı radyasyondan
dolayı hastalık yaşamaya
başlayan Curie 1934 yılında
Fransa'da kan kanserinden
hayatını kaybetti ve bu hastalığı
da aşırı radyasyona maruz
kalmasına bağlandı.  
 
Ölümünden sonra kendisine
"Bilim İçin Ölen Kadın"
denildi.  Marie'nin radyokaktivite
çalışmalarından dolayı,
radyokativite birimine "curie"
denilmektedir. 
 
Marie Curie'nin not defterleri o
kadar çok radyasyona maruz
kalmıştır ki, ancak kurşun kaplı
bölmelerde muhafa edilip
radyoaktif korunma
malzemeleri ile
incelenebilmektedir. 



Microsoft
 Hemen hemen hepimizin
hayatında olan Microsoft, nedir?
Nasıl kurulmuştur?

Amerikalı girişimci Gates iki kişilik şirketini
(Microsoft) başta gelen bir yazılım şirketine
dönüştürdü. Gates 20. yüzyılın son döneminde en
başarılı şirket patronlarından biri oldu.  
 
Seattle'da avukat bir babayla öğretmen bir
annenin oğlu olarak dünyaya gelen Gates, henüz
on iki yaşındayken özel bir okulda ilk informatik
kurslarına gitti. Okul arkadaşı Paul Allen ile
birlikte boş zamanlarını çoğunlukla bilgisayar
yazılımları üzerinde çalışarak geçiriyordu. 
 
Yakınlarındaki bir şirketin büyük bilgisayarını
para ödemeden kullanabilmek için, iki arkadaş
kullanıcılar için yazılım hatalarını arayıp
buluyorlardı. Bu şekilde bilgisayar konusunda
uzmanlaşan öğrenciler, 1972'de ilk şirketlerini
(Traf-O-Data) kurdular.  
 
Bu şirket bir trafik sayım ve kontrol sistemi için
yazılımlar üreterek hemen 20.000 dolarlık satış
yaptı. Gates bundan bir yıl sonra TRW adlı silah
işletmesinde staj gördü.  Kişisel bilgisayarlar 70'li
yılların ortasında henüz gelişimlerinin ilk
aşamasında bulunuyorlardı.  
 
MITS şirketinin Altair adını verdikleri en önemli
numunesi henüz tekbiçim, kullanılabilir bir
yazılıma sahip olmayıp ancak tamamlanmamış bir
işletim sistemine sahipti.  
 
Gates ve Allen'ın Altair için 1974'te geliştirdikleri
yazılım dili BASIC sayesinde bilgisayar
kullanıcıları programlarını kendileri
yazabiliyorlardı. MITS şirketi genç
araştırmacılardan pazarlama ruhsatını satın
alarak kendilerine sistemi daha da geliştirmeleri
için sipariş verdi 
 
 

Gates bunun üzerine tahsilini bırakarak Allen
ile birlikte Albuquerque/New Mexico'da
Microsoft adlı şirketi kurdu.  Microsoft, kendini
sebatla mikro bilgisayarlar için yazılımı
geliştirmeye adayan ilk işletmelerden biridir.  
 
Aradan kısa bir süre geçtikten sonra General
Electric gibi şirketler, devamlı müşterileri
arasında bulunmaktaydı.
 
Gates 1977'de, aletlerini BASIC ile
donatabilmek amacıyla, Apple, Tandy ve
Commodore gibi PC (Personal Computer -
Kişisel Bilgisayar) üreticileriyle lisans
sözleşmeleri imzaladı.  
 
Ayrıca FORTRAN, COBOL ve Pascal gibi yazılım
dillerini geliştirmekle, Microsoft'a bir üstünlük
ve uluslararası pazar yolunun kendilerine
açılmasını sağladı. Gates 1979'da yalnızca 13
çalışanıyla yaklaşık 3 milyon dolarlık bir satış
gerçekleştirebildi. 
 
PC'ler için yazılması gereken işletim sistemi
teklifinin Gary Kildall tarafından
reddedilmesinin ardından IBM, Gates'e
yöneldi. 
 
 Gates, Seattle Computer Products şirketinden
50.000 USD karşılığında DOS işletim sistemini
satın aldı ve SCP'de DOS yazılımcılarından biri
olan Tim Paterson'ı kadrosuna dahil etti. DOS
işletim sistemi IBM'in ihtiyaçları doğrultusunda
değiştirilerek MS-DOS adını aldı.
 
MS-DOS (Microsoft Disc Operating System -
Diskli İşletim Sistemi) 80'li yıllarda dünya
çapında satış rekorları kırdı (120 milyon
nüsha)  Gates akıllıca bir öngörüyle haklarını
mahfuz tutarak diğer donanım üreticilerine de
satış yapabildi.  
 
Bunu izleyen zamanda giderek daha çok şirket
IBM ile bağdaşan aygıtları piyasaya sürünce,
geliştirdikleri işletim sistemi bütün bilgisayarlar
için tekbiçim hale geldi. Bu arada 1.000 çalışanı
olan şirket, 80'li yılların ortasından sonra
Avrupa'da şubeler kurdu.



 Şirketin başkanlığını yürüten Gates, tutarlı ekip çalışmasına ve katı bir verim ilkesine önem
veriyordu. Bütün çalışanların verimleri altı ayda bir değerlendirilmekteydi. 
 
Gates işletim sistemine paralel olarak uygulama yazılımları alanında da son derece başarılı
çalışmalar ortaya koyuyordu. Multiplan Çizelge Hesap Yazılımından (1982) sonra, 1983'te ilk
kez fareyi (mouse) kullanan Word adlı metin işleme sistemini başlattı.  
 
Özellikle Word Avrupa'da çok satılırken, ABD'de Lotus 1-2-3 ve WordPerfect adlı rakipleri
karşısında, ancak yavaş yavaş başarıya ulaşabildi.  Microsoft'un yazılım alanındaki kesin
başarısı, Apple şirketinin kendilerine verdikleri siparişle gerçekleşti.  
 
Macintosh adını verdikleri örnek oluşturacak nitelikteki bilgisayar için çeşitli uygulama
sistemleri (örneğin Word ve Excel) geliştirildi. Gates şirketini 1986'da anonim şirkete çevirdi.
Aradan çok geçmeden yalnız kendi payının (% 45) borsa değeri 1 milyar doların üzerindeydi. 
 
MS-DOS işletim sisteminin grafik bir iyileştirmesi olan Windows'un geliştirilmesi çalışmalarına
Gates 1985 yılında başlamıştı. Windows'u piyasaya sürdükten (1987) üç yıl sonra bir
pazarlama kampanyasıyla başarılı oldular.  
 
Microsoft bu sistemi sürekli olarak daha ileri yazılım elemanlarıyla genişletiyordu. Gates
özellikle Windows'u daha basit ve daha kullanışlı bir biçime sokmaya önem veriyordu.
 
Microsoft 1993'te tartışmasız piyasanın lideriydi. Gates'in kişisel serveti yaklaşık olarak 62
milyar (2007 Son Ay Forbes göre) dolar olarak tahmin edilmektedir. 



 Birinci Dünya Savaşı sürerken Alman
bilimciler kendiliğinden parlayan
fosforlu bir boya bulmuşlardı. Geceleri
ışıl ışıl parladığından, askerlerin
saatlerinin kadranları bu boya ile
boyanmaya başladı. Bu iş için 20’li
yaşlarda genç kızlar işe alınıyordu.  
 
1917-1926 yılları arasında yaklaşık 4
bin kadın bu şirkette çalışmıştı. 1927’ye
gelindiğinde bu kadınlardan ellisi
korkunç bir şekilde ölmüştü.  Birinci
Dünya Savaşı sürerken Alman bilimciler
kendiliğinden parlayan fosforlu bir
boya bulmuşlardı. 
 
 

 İşçi ve çalışma koşullarının
iyileştirilmesi konusunda
canlarını ortaya koyan Radyum
Kadınları kimlerdir, neler
yaşamışlardır?

Geceleri ışıl ışıl
parladığından, askerlerin
saatlerinin kadranları bu
boya ile boyanmaya
başladı. Böylece
cephedeki askerler
karanlıkta kaldıklarında
bile saatin kaç olduğunu
görebiliyorlardı. Savaş
bittikten sonra da bu
parıltılı boyanın modası
devam etti.
 
Undark ismi verilen bu
boyadaki madde
radyumdu. Amerika’da
ABD Radyum adlı şirket,
ürettiği saatlerin
kadranında bu boyayı
kullanıyordu. Bu iş için
20’li yaşlarda genç kızlar
işe alınıyordu. 1917-1926
yılları arasında yaklaşık 4
bin kadın bu şirkette
çalışmıştı. 

1927’ye gelindiğinde bu
kadınlardan ellisi korkunç
bir şekilde
ölmüştü.  Fabrikada çalışan
genç işçi kadınlar saatlerin
kadranlarını daha güzel ve
hızlı boyayabilmek için
fırçayı dudaklarına sürüyor,
hafifçe ıslatıp
sivriltiyorlardı.  
 
Günde belki binlerce kez bu
hareketi yaptıklarından
radyoaktif bir madde olan
radyumu yutuyor,
ciğerlerine çekiyorlardı.
Hatta eğlenmek için
saçlarına, ciltlerine,
tırnaklarına, dişlerine
sürüyor, süs olarak
kullanıyorlardı.  

Radyum Kadınları



Gece aynaya baktıklarında saçlarının ve ciltlerinin parladığını görüyorlardı. İşçi kızların sağlığı
ise ABD Radyum şirketinin umurunda değildi. Kızların çeneleri erimeye, dişleri dökülmeye,
kemikleri ufalıp kırılmaya başladığında kendilerini sorumlu hissetmediler.  
 
 Kızlar esrarengiz bir biçimde ve korkunç acılar çekerek ölmeye başladıklarında da durum
değişmedi.  Çene tümörleri yüzünden kızların yüzü göğüslerine kadar sarkar hale geliyor,
ağızlarındaki korkunç yaralar iyileşmek bilmiyordu. 1924 yılında fabrikada 9 kadın yaşamını
yitirdi.  
 
Basının “Radyum Kızları” ismini verdiği beş genç kız çok hastaydılar ve şirketle mücadele
etmeye kararlıydılar. Saat fabrikasını dava ettiler. Davaya hastalanmış başka eski çalışanlar da
katıldılar. Fabrikanın sahipleri politik ve maddi açıdan çok güçlüydüler.
 
Şirket direniyor, davayı uzatıyordu. Dava sürerken kızların hastalıkları ağırlaşıyor, yürüyemez
hale geliyorlardı. 13 kız bu sürede hayatını kaybetti. Sonunda kızlara düşük bir tazminat ödendi
ama sağlıkları ve ölen arkadaşları geri gelmedi.
 
Ölmek üzere olanların tek isteği bir daha kimsenin kadran boyamaması ve cenazelerinde çiçek
olmasıydı. İşyerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği mevzuatının oluşturulması için Radyum
Kızlarının feci şekilde can vermesi gerekmişti!  
 
Ama bu ölümler bile Undark boyasının kullanılmasına engel olmamıştı.  Dava kapandıktan sonra
şirket mağdur olduğunu iddia ederek işçileri suçlayacaktı.
 
 ABD Radyum Şirketi Başkanı Clarence Lee utanmadan şunları söylemişti: “Maalesef fiziksel
olarak sanayinin diğer dallarında istihdam edilemeyecek kadar uygunsuz olan çok ama çok
sayıda insana iş verdik. Kötürümler ve benzer şekilde engelli kişiler işe alındı



İspanyol bazlı giysi ve aksesuar markası
olan Zara; 1975 yılında Amancio Ortega
Gaon tarafından ortaya çıkartıldı.Amancio
Ortega Gaona, 1963’ yılında La Coruna’da
yani Galicia kendi yağında kavrulacak
kapasiteli bir konfeksiyon atölyesi açarak
ilk atılımını yapmış oldu.
 
Bu yola karısı Pepita, erkek kardeşi ve
baldızıyla birlikte girdi. Bir süre sonra
pijama ve sabahlık üzerinde adeta
uzmanlaştılar. Zara başlığı altında ilk
mağaza 1975 yılında La Coruna’da açıldı.
 
Açılan bu mağaza; yüksek trendli ve
popüler ürünleri düşük fiyatlara satarak
başarısını kısa zaman içerisinde kanıtlama
imkanına sahip oldu. Çok geçmeden,
İspanya genelinde birçok Zara mağazası
açılmaya başlandı.

ZARA
Modanın öncü firması Zara nedir, nasıl kurulmuştur?

1980’lü yıllara gelindiğinde ise; Amancio
Ortega Gaon, ürünlerin teslim sürelerini
minimalize etmek ve “anlık moda” olarak
adlandırdığı moda değişimini daha hızlı bir
şekilde gerçekleştirebilmek adına yeni
trendler ve yeni tasarımlar ortaya çıkardı.
 
Böylece podyum ve sokak trendlerini
yakından takip eti ve rakiplerinden çabuk
davranarak gözlemlerini kreasyona
dönüştürdü.Amancio Ortega Gaon, yurt
dışındaki ilk mağazasını 1989 yılında New
York’ta açtı.
 
1999 yılına gelindiğinde Zara adı altında
Zara Fragances ismiyle parfüm ve Zara
Textures ismiyle kozmetik serisi piyasaya
sürüldü.



1979 yılında Amancio Ortega Gaona’nın kuruculuğunu üstlendiği İnditex grubu (Zara, Pull&Bear,
Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho) ürün çeşitliliğinin yanında, kaliteli sunumları ile de
göz doldurdu.
 
Amaç ise hiçbir zaman şaşmamış; otuz üç ülkede birden bini aşan butik sayıları ile birlikte modayı
demokratikleştirmek olarak tanımlanmıştır.
 
Zara 1998-2002 yıllarında %146 oranını yakalayarak dünyanın en hızlı büyüyen moda firması
olmuştur, bu oranı %103’lük oranla yine İspanyol Mango markası ve %91’lik oran ile İsveç markası
olan H&M izlemiştir.
 
Zara’nın başarısının sırrı, değişen zamanlarda sokak modasına ayak uydurmasıdır. Marka, modanın
her geçen gün nasıl değiştiğini izliyor. Yeni tasarımlar yapmakta ve bunları bir iki hafta içinde
vitrinine koymakta.
 
Diğer moda markaları ise yeni tasarımlarını piyasaya sürmek için altı ay harcamakta. Zara’nın en
çevreci şirketlerden biri olduğu da halihazırda biliniyor. La Coruna’daki karargahta güneş panelleri
ve rüzgar türbinleri kullanılıyor.
 
Kansere neden olan azo boyalarının kıyafetlerde nasıl kullanıldığına bağlı olan kargaşa sonrasına
kadar, Zara’nın %100 toksiksiz kıyafet üreten şirketlerden biri olduğu bilinmektedir.
 
Zara, 8800’ün üzerinde ülkede, 6500’den fazla satış mağazasına sahip. New York’ta Beşinci
Cadde’de, Londra’da Oxford Caddesi’nde, Madrid’de Calle Serrano’da, Roma’da Via del Corso’da,
Paris’te Champs-Élysées’de, Saint Petersburg’da Nevsky Prospect’de, Vladivostok’ta GUM’da,
Tokyo’da Shibuya’da, Seul’de Myeongdong ve Ginza bölgelerinde amiral gemisi mağazalarına sahip.
Ayrıca kendi web sitesi üzerinden internet aracılığıyla da satış yapabilmekte.



Hasan Sabbah
 Suikastın Atası olarak bilinen Hasan
Sabbah kimdir ve neler yapmıştır?

Nizamülmülk devlet kademelerinde tepelere çıktıktan sonra, bu sözünü tutmuştur. Ömer
Hayyam ondan kendine emeklilik maaşı bağlanarak serbest ve rahat bir hayat sürmek istemiştir.
Hasan Sabbah ise saray içinde çok daha yüksek bir makama gelmek istemiştir.
 
Vezirlik mevkisine gelmeyi arzulayan Hasan'ın ayağını kaydırmak adına, vezir tarafından
şerefine laf getirici söylentiler çıkarılmıştır. Bunun üzerine Hasan Sabbah, Mısır'a yerleşmiştir.
Fakat anlatılan bu hikaye, efsane olmaktan öteye geçememiştir.  
 
 Çünkü Nizamülmülk ile Hasan ve Hayyam arasında, yaklaşık 30 senelik bir fark bulunmaktadır.
Bu yüzden hikayenin gerçeklik payı yok denecek kadar azdır.  Yaklaşık 3 yıl boyunca Mısır'da
kalan Sabbah, daha sonra ise Kuzey Afrika'ya sürülmüştür. 
 
Buradan da Suriye'ye gitmiş ve 10 Haziran 1081 tarihinde İsfahan'a ulaşmıştır. Hizmet için de 9
sene boyunda İran'ı dolaşmıştır. Sabbah İran'ın kuzey taraflarında yer alan Deylem bölgesi ile
fazlaca ilgilenmiştir.  
 
Bunun sebebi ise bu bölgenin İslam dinini kılıç zoru ile kabul etmemiş olması ve sahip olduğu
toprakları çok zor fethedilen, savaşçı insanlara sahip ve köklü geleneklerini sürdürebilen yerli
halkın kontrolü altındaydı. 

 İsmaililik mezhebi inancına dayalı olarak
oluşturduğu Haşhaşiler tarikatı ile tanınmış Hasan
Sabbah, Orta Çağ'ın en ilginç liderlerindendir.
Otoriter bir lider olan Sabbah, dini bilgisi ile hem
farklı, hem de derinlikli bir karakterdir.
 
 Sabbah, Kumm şehrinde dünyaya gelmiştir. Doğum
tarihi net olmamakla birlikte 11. yüzyılın
ortalarında dünyaya geldiği düşünülmektedir. Rey
şehrinde din eğitimini alan Sabbah, Kufe'den gelen
babasının On İki İmam inancına gönül vermiş ve
Yemen kökenli olduğu düşünülmektedir.  
 
Bir başka rivayete göre de Himyer soyundan
geldiği söylenmektedir. Anlatılanlara göre Hasan
Sabbah, Ömer Hayyam ve Nizamülmülk, aynı
zamanda eğitim görmüş ve arkadaşlardır.
Birbirlerine verdikleri sözlere göre, içlerinden
hangisi başarılı olursa, diğerlerine yardımcı
olacaktır. 



Hasan Sabbah, dikkatini çeken Deylem
bölgesinde faaliyetlerde bulunabilmek adına
Kazvin'e göçmüştür. Yerleştiği bölgede, yerli
halkın arasından çok sayıda mürit bulan
Sabbah, Elbruz Dağları'nda bulunan Alamut
Kalesi'ne uzun süreli yerleşmeye karar
vermiştir. 
 
 Alamut Kalesi çok geniş bir vadiyi gören bir
kayalık alan üzerindedir. Yüksekliği iki bin
metreyi bulur. Oldukça sert, sarp ve dolambaçlı
bir yolu vardır. Bu yüzden ulaşılması zor bir
kaleydi. Bir rivayete göre bu kale Deylem
hükümdarlarından biri için inşa edilmişti.  
 
Rivayete göre kalenin inşa edilmesinden önce
kral, kartalını havaya bırakmış ve kartal kalenin
olduğu kayalıkta durmuştur ve o noktaya kale
inşa edilmiştir. Adı ise kartalın öğretisi
anlamını taşıyan Aluh Amut adından
gelmekteydi.  
 
Sabbah kaleye vardığında, Alevi Mehdi isimli
hükümdar, kalenin hakimiydi. Halkı kendi
tarafına çekmeyi başaran Hasan Sabbah, kaleyi
almak için çalışmalara başladı. 4 Eylül 1090
tarihine, gizli bir çalışmayla kale ele geçirildi.  
 
Kaleye hükmeden Alevi Mehdi, kaleyi terk
etmek zorunda kaldı. Bir kısım İranlı tarihçilere
göre Sabbah, Mehdi'ye büyük bir meblağ
değerinde altın vermiştir. Fakat bu noktada
önemli olan, Sabbah'ın bu tarihten itibaren
Haşhaşin tarikatını kurmuş olmasıdır. 
 
Sabbah'ın Alamut Kalesi'ne yerleştiğinden
itibaren toplam 34 yıl boyunca kaleden
neredeyse hiç çıkmadığı, hatta kale içindeki
odasını bile çok az terk ettiği rivayet
edilmektedir.  
 
Alamut Kalesi'ni aldıktan sonra, Büyük Selçuklu
Devleti ve Abbasiler'e karşı planlar yapan
Sabbah, yetiştirdiği haşhaşlı suikastçiler ile
yalnızca kendi döneminde neredeyse 50'ye
yakın suikast gerçekleştirmiştir. 

Bu suikastlerin bazı kaynaklara göre ilki
Nizamülmülk'ün öldürülmesi olayıdır. Diğer
suikastler ise, Büyük Selçuklu Devleti'nin
üst kademedeki yöneticileri ve Abbasiler'in
önemli din adamlarına yönelik olarak
gerçekleştirilen suikastlerdir.  
 
Nizamülmülk'ün öldürülmesinin ardından,
Melikşah'ın da ölümü üzerine Sencer,
Berkyaruk ve Muhammed Tapar arasında
yaşanan taht kavgaları nedeniyle Büyük
Selçuklu Devleti çöküşün içine girmiş ve
gerilemeye başlamıştır. 



Hasan Sabbah, yaşanan bu olumsuzlukları
kendi lehine çevirmiş ve döneminde başka
kalelerin de alınmasını sağlamıştır. 1124
senesinin mayıs ayında hastalanan Sabbah,
kendinden sonra kuvvetlerini yönetmesi için
Lemeser Kalesi komutanı Kiya Buzrug Ummid'i
halefi olarak seçmiştir.  
 
Ebu Ali'yi de misyonerlik faaliyetlerinin başına
geçirmiştir. Kasranlı Adem'in Oğlu Hasan'ı ve
Kiya Ebu Cafer'i de yanına alarak, halefi
konusundaki buyruğunu vermiştir. Sabbah 23
Mayıs 1124 tarihinde ölmüştür.  Hasan
Sabbah'ın ölümü, liderliğinin de doğal olarak
sonu oldu. 
 
 Sabbah keskin zekalı, becerikli, aritmetik
düşünebilen bir lider olmasının yanı sıra
astronomi ve büyü gibi alanlarda da yetkin biri
olarak bilinirdi. "Suikast"in atası olan Hasan
Sabbah, tarihin ilk teröristlerini yetiştiren kişi
olarak da tanınır. 



Belediye
 Bugün ikinci kez sandığa gittiğimiz
belediye kavramı nedir, ne işe yarar?

 Bir kent ya da kasabanın temizlik, aydınlatma,
su vb. kamu hizmetlerine bakan ve tüzel kişiliği
olan örgüt.  
 
Ülkemizde yürürlükteki 1580 sayılı yasa
gereğince, nüfusu ne kadar olursa olsun, bütün
il ve ilçelerde, ayrıca nüfusu 2.000'den fazla
olan öteki yerleşim merkezlerinde belediye
örgütü kurulması zorunludur.  
 
Belediyeler, belediye meclisleri ve belediye
başkanları tarafından yönetilen ve yönetimde
özerkliği, yani gerek yönetim, gerekse parasal
bakımlardan serbestliği olan kuruluşlardır.  
 
Hükümetin, belediye işleri ve örgütü üzerinde
yalnızca "idarî vesayet"i, yasalarla belli edilmiş
bazı denetim hakları vardır. 1580 sayılı yasa,
belediyelere birçok görevler vermiştir.  
 
Bunların başlıcaları şunlardır: Herkese açık olan
yerlerin temizliğine bakmak, yenilecek, içilecek
ve herkesin sağlığıyla ilgili olarak kullanılacak
şeylerle, bunların bulundukları yerleri
denetlemek,  lokanta, gazino, kahve, meyhane
gibi yerlerin sağlığa uygun biçimde
çalışmalarına dikkat etmek, kasaplık
hayvanların mezbahalarda kesilmesini
sağlamak, belediye sınırları içindeki taşıtların
miktarını düzenlemek, yangınlara karşı
önlemler almak, çöpleri toplatmak,  içme ve
kullanma suyu getirtmek, beldenin harita ve
planını yaptırarak imar programına bağlamak,
sokakları ve alanları plana göre düzenlemek,
yolları aydınlatmak, ekmek, et gibi zorunlu
gereksinim maddelerine narh (en yüksek fiyat)
koymak.  



Belediyeler, belde sınırları içinde görev yaparlar. Belediyeleri, halk tarafından seçilen belediye meclisi
ile belediye encümeni, belediye başkanları ve varsa yardımcıları yönetir.  
 
 Nüfusça kalabalık olan yerlerde kurulan belediye şubelerini ise şube müdürleri ve şube heyetleri idare
eder. Belediye meclisi, seçim hakkı olan belde halkınca, doğrudan doğruya seçilir. Nüfusu 3.000'e
kadar olan yerlerde meclise 12 üye seçilir.  
Nüfus arttıkça seçilecek üye sayısının ne şekilde hesaplanacağı da yasa ile belirtilmiştir. Belediye
meclisinin, hazırlanan bütçeyi incelemek, üzerinde konuşmak ve kabul etmek, belediye resimlerinin
tarifelerini hazırlamak,  imar programı, havagazı, su, elektrik işlerini düzenlemek ve belediye adına
verilecek ayrıcalık (imtiyaz) anlaşmaları hakkında karar almak gibi birtakım görevleri vardır. 
 
Belediye encümeni, belediye başkanından, belediye meclisince kendi aralarından seçecekleri encümen
üyelerinden, yazı işleri müdürü, muhasebeci, sağlık müdürü, veteriner müdürü, fen işleri, teftiş kurulu
başkanları gibi belediye daire amirlerinden oluşur.
Belediye encümeni devamlı olarak çalışır ve kendisinin belirleyeceği günlerde düzenli olarak toplanır.  
Meclise sunulacak bütçe tasarısını incelemek, bütçede aktarmalar yapmak, taşıt araçları ücret ve
tarifeleriyle ekmek, et gibi maddelere konulacak narhları belirlemek gibi işlerle uğraşır.
1984'te kabul edilen kanuna göre, belediye sınırları içinde birden çok ilçe bulunduran kentler büyük
şehir olarak tanımlanmakta ve büyük şehir belediye sınırları içinde kalan ilçelerde de ilçe belediyeleri
kurulmaktadır.  Büyük şehir belediye başkanı belediye başkanlarına verilen öteki yasal görevler
dışında ilçe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesinde birliği sağlamakla da görevlidir. Osmanlı
devrinde, Tanzimattan önce belediye görevleri "kadı"larla "muhtesip"ler tarafından görülürdü.
 Kadılar, esnafın başvuracağı yer idi. Kadı, şikâyetler üzerine yargılama yaparak hüküm verir, ihtisap
ağaları ise bugünkü belediye zabıtasının görevini yaparlardı.  1825'te yeniçerilik kaldırıldıktan sonra
ihtisap işleri genişletilmiş ve ihtisap ağasının unvanı ihtisap nazırı olmuştur.  1855'te bu nazırlık
(bakanlık) kaldırılarak yerine "Şehir Emaneti" kurulmuştur. Bugünkü tarzda belediye idaresi,
İstanbul'da 1869'da, öteki illerde de 1870'ten itibaren kurulmuştur. 



İsmail Hakkı Tonguç
Köy Enstitüleri’nin kurulup gelişmesini sağlayan İsmail Hakkı Tonguç
kimdir, eğitime katkıları nelerdir?

İsmail Hakkı Tonguç, 1893 yılında Bulgaristan‘nın
Silistre şehrine bağlı bugünkü adı Sokol olan Tatar
Atmaca Köyü’nde doğdu. Babası Kırım
göçmenlerinden Hacı Velioğlu İdris, annesi ise
Dobrucalı bir Türk olan Vesile Hanım’dı. 
 
Biri kız 8 kardeşin en büyüğü olan İsmail Hakkı
Tonguç, eğitim hayatına kendi köyünde başladı ve
4 yıllık ilkokulu bitirdikten sonra Silistre’de
rüştüye’ye devam etti. Köyünde bir süre tarım ile
uğraştıktan sonra 1914 yılında İstanbul’a giderek
eğitimine devam etti.  
 
Ardından Maarif Nazırı Şükrü Bey’in yardımlarıyla
parasız yatılı olarak Kastomonu Öğretmen
Okulu’na gönderildi. Bu esnada Osmanlı Devleti I.
Dünya Savaşı‘na girmesi sebebiyle zorlu bir eğitim
hayatı yaşamaktaydı.  
 
 5 Mayıs 1916‘da İstanbul Öğretmen Okulu’na
geçiş yaptı ve buradan mezun oldu.  1981 yılında
açılan bir sınavı kazanara Almanya’ya öğrenime
gönderildi.  

1 Ekim 1918 ile 27 Nisan 1919 tarihleri arasında Karlsruhe-Ettlingen‘deki Öğretmen Okulu’nda Türk
öğrenciler için düzenlenen özel eğitim programına katıldı. I. Dünya Savaşı’nın bitmesi ile Almaya’daki
diğer Türk öğrenciler ile yurda döndü. 
 
 İsmail Hakkı Tonguç, İstanbul’a geldikten kısa bir süre sonra Eskişehir Öğretmen Okulu Resim-Elişi ve
Beden Eğitimi Öğretmenliği’ne atandı. 1921 yılının Haziran ayında Eskişehir’in Yunanlılarca işgal
edilmesi üzerine Ankara’ya gitti.
 
Ülkenin işgal altında olmasından dolayı tekrara Almanya’ya dönerek Kalsruhe’de Güzel Sanatlar
Yüksek Okulu’nda grafik, tahta işleri ve illüstrasyon eğitiminin yanı sıra Ettlingen Beden Eğitimi
Enstitüsü’nde beden eğitimi derslerine devam etti. 1925 yılında Ankara’da Muallim Mektebi’ne
atandıktan sonra 11 Mart 1926‘da Maarif Vekaleti Levazım ve Alatı Dersiye Müzesi Müdürlüğü’ne
getirildi.   İsmail Hakkı Tonguç, 10 Temmuz 1926‘dan 26 Ağustos 1926‘ya kadar İlköğretim
müfettişleri ve ilkokul öğretmenleri için Ankara’da açılan “İş ilkesine dayalı öğrenim kursu”
başlatarak yabancı eğitimciler ile birlikte Köy Enstitüleri projesinin temelini attı. 



1927 yılında Nafia Kamil ile evlenen Tonguç bu evlilikten Engin ve Yalım adında iki çocuk
sahibi olmuştur.  1929–1933 yılları arasında Gazi eğitim Enstitüsü’nde etkin görevlerde
çalışarak hem öğretmenlik hem de daha sonra kurumun müdürlüğünü yaptı.  
 
1935 yılında Köy Enstitüleri’nin kurmasını sağlayacak İlköğretim Genel Müdürlüğü’ne
getirildi. Dönemin kültür bakanı Saffet Arıkan ile birlikte hazırladığı raporla Köy Enstitüleri
programını hazırladı. 
 
Ertesi yıl Kayseri, Çorum ve Yozgat’a giderek buralarda eğitmen kurslarıyla ilgili çalışmalar
yaptı ve 1936‘da Köy Enstitüleri’nin ilki sayılan Eğitmen Kursu’nu Eskişehir’e bağlı
Mahmudiye’de açtı. 
 
1937 yılında Köy Eğitmenleri yasası çıktıktan sonra İzmir’de ve Eskişehir Çifteler’de ilk köy
öğretmen okulları açıldı. Yurtdışında yaptığı incelemeler neticesinde kurum geliştirildi ve
Hasan Ali Yücel‘in Milli Eğitim Bakanı olmasıyla çalışmaları hız kazandı. 
 
17 Nisan 1940‘da Köy Enstitüleri Kanunu çıktıktan sonra açılan kurumlar ile bizzat ilgilendi.
1946 yılında Köy Enstitüleri hakkında açılan davalar sebebiyle görevinden alındı ve Talim
Terbiye Kurulu üyeliğine getirildi.  
 
Dönemin cumhurbaşkanı İsmet İnönü çalış çeşitli yerlerine sürgün olarak gönderilmesine
engel olamadı. Tüm bu olanalar neticesinde 1954 yılında kendi isteği ile emekli oldu. 
 
Hayatının geri kalan yıllarında Avrupa’daki eğitim sistemini incelemekle geçirdi ve 27 Mayıs
Devrimi‘nden sonra hazırlanan yeni Anayasa için eğitimle ilgili madde taslakları hazırladı.  
 
Bir süredir Almanya’da hastalığı içi tedavi görmekte olan İsmail Hakkı Tonguç, 24 Haziran
1960‘da Ankara’da vefat etti, cenazesi Ankara Cebeci Gömütlüğü’ne defnedildi. 



Şamanizm

Mistik inançların başı olan Şamanizm
nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?

 Şamanizm, neredeyse taş devrine, hatta
daha da gerilere kadar uzanan, ilkel
kavimlerde görülen, bir çeşit inanç
sistemidir. 
 
İnsan ve ruh arasında aracılık yapan ve her
türlü hastalığı iyileştirdiği zannedilen
Şaman isimli simgesel görevlilerin etrafında
yoğunlaşan bu ilkel dinde, ölmüş ataların
ruhlarına ve doğa figürlerine tapınma da
bir başka noktalar bütünüdür. 
 
Kimi kaynaklarda, büyücülük ya da sihir
işleri ile ilgili de bir tutulabilen bu inanış,
Orta Çağ ve daha önceki zamanlardaki
benzer sihir inanışlarından farklı olarak,
geniş kesimlere hitap etmektedir.
Şamanizmin, ilk olarak nerede ve ne zaman
ortaya çıktığı ise bilinmemektedir.
 
Dinin temelindeki “Şaman” kavramının da,
anlam olarak farklı yorumları vardır.
Örneğin, bir yorumda Şaman ismi,
Hindistandaki Pali dilinde, “ruhlardan
esinlenen kişi” karşılığı bulunan “samana”
kelimesinden türetilmiştir.
 
Çin kaynakları incelendiğinde, eski Orta
Asya Şamanizm temellerinde Gök Tanrı,
güneş, yer, su, atalar ve ateş kavramlarının
bulunduğu görülmektedir. Buradan
anlaşılan ise, Şamanizme inanan Orta Asya
halklarında, insan ve doğa uyuşması önemli
yer teşkil etmektedir. 
 
Şamanizm, yeryüzündeki en eski inanç
sistemidir. Orta Asya ‘nin, Moğolların ve
Asya göçebelerinin kitleler halinde bu
inanca sarılması, bilinen bir başka
gerçektir.



Öğretiler üzerinden değerlendirildiğinde,
bir tarafta gökyüzündeki iyilik Tanrıları,
diğer tarafta yeraltının karanlığındaki
kötülük Tanrıları ve de ağaçlarda, taşlarda,
dağlarda, sularda, ateşlerde, hatta Ayda
ve Güneşte uyuyan ruhların varlığına olan
inanç, ortaya çıkmaktadır.  
Yine bu inanışa göre Şamanlar, bahsedilen
Tanrılar ve ruhlarla, insanların arasında
aracılık yapmaktadırlar.  Şamanizm
geleneklerinde, bilhassa Orta Asya Türkleri
inancında, iyi ruh “Ülgen”, kötü ruh da
“Erlik” şeklinde anılmıştır.  
 
Gökte yaşadığına inanılan Tanrısal en
büyük ruh, insanları, ovaları, suyu, ateşi,
yeryüzünü, Güneşi, Ayı, gökyüzündeki
yıldızları yaratmış ve evrenin mutlak
düzenini sağlamıştır. 
 
Şamanizm geleneklerinin önemli bir ritüeli
de, ağaçlara, taşlara, su kaynaklarının
yakınlarına “bez” bağlamaktır. Gökteki
Tanrılar için beyaz renkli bezler, yer ve su
ruhları için kırmızı renkli, yer altındaki
Tanrılara ve ruhlara da siyah renkli bez
parçaları adanmaktadır.  Böylece,
istedikleri Tanrılara dileklerini
ulaştırabildiklerine inanmaktaydılar.  
Şamanizm temellerinde bir başka önemli
görev ise, Şamanların hasta insanları
iyileştirmesi durumudur.  Şamanlar,
hastaları genellikle psikolojik ve ruhsal
açıdan etki altına alarak, bir takım
gerçeklikleri aşmalarını sağlayabilmelerine
çabalamaktadırlar. Hasta kişiyi yalnızlık
hissinden kurtulmaya, her an başka bir
kişinin iyiliği için kendini feda edebilmeye
kadar birçok yöntemlere sahip olan
Şamanlar, bu inanç sistemin merkezini
oluşturmaktadırlar.  
 
 Modern zamanlarda, Şaman yöntemlerine
“büyücülük” gözüyle bakılsa da, kendi
zamanları adına adeta bir doktor görevi
üstlenmiş olan şamanlar, kendi
yöntemlerinin yayılması ile de pek çok
kültüre etki etmişlerdir.  



Günümüzdeki bir takım gelenekler, o
çağlardaki bazı uygulamaları temel alarak
yaşatılmaktadır.  Bilimsel çalışmalar ve bir
takım arkeolojik kazılar, Şamanizm
geleneklerinin neredeyse 30.000 - 40.000
yıllık uygulamalar olduğunu saptamıştır.
 
Bu araştırmaların bizlere gösterdiği ilginç
taraf ise, yukarıda tek tek yazılan ve
dünyanın neredeyse en uzak noktalarında
bile yaşatılmış olan Şamanizmin
ritüellerinin, bütün toplumlarda çok benzer
oluşudur.  Yani Şamanizm, toplumdan
topluma büyük değişimlere uğramamış ve
aslına sadık kalabilmiştir. Ortaçağ ve
Rönesans zamanında ise, özellikle Batı
Avrupada, Şamanik bilgiler ve uygulamalar,
Engizisyon Mahkemelerince yok edilmeye
çalışılmıştır. 
 
Günümüz dinlerindeki bir takım gelenek ve
uygulamalar, Şamanizmde de benzer
şekillerde yer almaktaydı. İnsan ruhunun
ölümden sonra göğe çıkabilmesi adına ilgi
çekici cenaze törenleri icra edilmekte,
kurbanlar kesilmekte ve ölen kişilerin
mezarlarına kıymetli eşyalar konulmaktaydı
 
 İlginç bir başka inanış ise, cenaze töreni
sırasında çalınan davulların içine, ruhların
toplanıyor olmasıydı.  Son yüzyılda ve yakın
geçmişte, bu uygulamaları yeniden
canlandırılmak istenen inanış şekline ise,
neo-şamanizm denmektedir. 
 



Çizgi Film
 Çocukluğumuzun erken uyanma sebebi çizgi film nedir,
nasıl ortaya çıkmıştır?

 Çizgi film (animasyon), birkaç resmin arka arkaya hızlı bir şekilde gösterilmesiyle elde edilen
hareketli görüntüdür. Çin’in ve Türklerin eski gölge oyunlarına dayanan çizgi film, 19. yüzyılın
başlarında Fransız Emile Reynaud’un çalışmalarıyla hız kazandı.  
 
 Emile, "Theatre Optique" adında Paris’te ilk sinema salonunu açtı. 1830 senelerinde, resimleri
hareket ediyormuş gibi gösteren bazı oyuncaklar yapıldı.  
 
Bu oyuncaklar, 1832’de Joseph Plateau adlı bir Fransız ve "hayat tekerleği" anlamına gelen
Zoetrope’un yapımcısı Pierre Devignes tarafından geliştirildi. 1930 senelerinde ses ve desenin
az bir zaman sonra da rengin bulunmasıyla çizgi film bütün dünyaya yayıldı. 
 
 İlk çizgi film denemelerini 1908 senesinde Fransız Emile Cohl yaptı. Beyaz bir kağıt üzerine
siyah renkle çizdiği çöpten adamlarını filme aldı. Ancak projeksiyonda negatif film kullanarak
siyah fon üstünde hareket eden beyaz figürler elde etti.  
 
Bunu, Amerikalı Winson Mclav "Gertie the Trained Dinasaur" adlı filmi takip etti. 1913-17
yılları arasında ise, dünyada yeni sanatçılar ve yeni filmler ortaya çıktı. Artık seyirci, çizgi
filmi bir eğlence çeşidi olarak görüyordu. 
Sesli sinemanın ortaya çıkmasıyla, çizgi filmde yeni bir altın dönem başladı. 1923 senesinde
stüdyosunu kuran Walt Disney (1901-1966) Mickey Mouse adlı ilk sesli filmini ve Donald Duck
dizisini ve nihayet Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler adlı uzun bir çizgi film yaptı.
Disney’in hayvan tiplerine insan karakteri vererek, gerçeğe yakın bir biçimde filme hareketlilik
kazandırması ve çocukları eğlendiren, güldüren, canlı ve müzikli oyunlar sergilemesi, kısa
sürede şöhret bulmasına sebep oldu. Disney’in bu çalışmalarını, Norman Mc. Laren, Alex
Alexieff ve Claire Parkef yeni tekniklerle takip ettiler.  Büyük kitlelere hitap eden bu sektör ilgi
çekici olmakla beraber yalnızca belli bir yaş ortalamasına değil büyük, küçük herkesi etrafında
toplamayı başarmıştır.  



 Birkaç resmin art arda hızlı bir şekilde oynatılması sonucu oluşturulur. Günümüzde çizgi film
sektörü daha rahat nefes almakta ve işler daha kolay gerçekleşmektedir. Bilgisayar ortamında
yapılan çizimler ve animasyonlar bu sektörün işini daha da kolaylaştırmaktadır.  
Ülkemizde ilk çizgi film Vedat Ar’ın 1947’de 15 öğrenci ile gerçekleştirdiği ‘Zeybek Oyunu’ adlı
yapımdır. 
  Çizgi filmin safhaları:
  Sinopsis: Senaryonun ana teması doğrultusunda, senarist ve yönetmen tarafından hazırlanır.
Story-board (Resimli senaryo): Yönetmenin düşündüğü çizgi film sahneleridir.  
Timing (Zamanlama): Planlanan sahnelerin süresinin tespitidir.  
Fon müziği: Filmin atmosferine ve ritmine göre besteci tarafından hazırlanır.  
Lay-out: Yönetmen veya vazifelendireceği bir yardımcı tarafından story- board’a uygun
olarak dekor ve tiplerin son şeklini almasıdır.  
Animasyon (hareketlendirme): Story board’daki hareketli sahneler animatörler tarafından
gerçekleştirilir.   Bir saniyelik çizgi film elde edebilmek için 24 kare resim çizmek lazımdır.
Gözümüzün görme özelliğinden faydalanarak daha az resimle (24 kare yerine 12 kare çekim
yapılmaktadır). 
Dekorlar: Bacg-round Story-board’daki sahnelerin geri planları, hadiselerin geçeceği yer ve
mekanlar, Bacg-roundcular tarafından çizilir. 
Kopya ve renklendirme: Animatörlerce hazırlanan hareketli figürler, çini mürekkeple veya
fotokopi ile asetat’a kopye edilir. Renklendirmeciler tarafından boyanır. 
Görüntüleme: Çizgi filmi meydana getiren şahıslar ve hadiseler geçeceği mekanlar, çekim
planına göre tek kare çekim yapılabilecek bir kamera yardımıyla 8 mm-16 mm-35 mm veya
video olarak görüntülenir.  Kurgu: Görüntü, ses, gürültü, müzik, Story-board’a göre yerlerine
konur.  
 Eşleme: Değişik seslerin sahnelerdeki dozlarının ayarlanması.
  Laboratuar: Çekim video dışında film olarak yapılmışsa, negatiflerden pozitif filmler elde
etme. 



Tetris

Çocukluğumuzun en iyi yol
arkadaşı Tetris nedir, nasıl
ortaya çıkmıştır?

SSCB Bilimler Akademisi'nde çalışan Aleksey Pajitnov, sanal zeka ve dil algılama
problemleriyle uğraşırken, beyni çalıştıran bir bilgisayar oyunu yazmaya karar verdi.  Her biri
beş kareden oluşan figürlerle oynanan Pentomino adlı oyundan esinlenen Pajitnov,
figürlerden birer kare eksiltti ve sonuçta 1984'te adını eski Yunancada 'dört' anlamına gelen
'tetra' kelimesinden alan Tetris ortaya çıktı.  Oyunun ünü, iki yılda SSCB'yi aşarak, Avrupa ve
ABD'ye de yayıldı. Ancak hakları devlette olduğu için, Pajitnov bu sürede tek kuruş
kazanmadı.  Ta ki, Nintendo'nun ilk RPG oyunu Black Onyx'i üreten Henk Rogers'ın, 1988'de
Tetris'in haklarını satın alarak kendisiyle ortaklık kurana kadar.  
 
Zaman içinde başta Game Boy, PC, PlayStation ve cep telefonları olmak üzere 30'un üzerinde
platforma uyarlanan Tetris, bu özelliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı tarafından en çok farklı
platforma uyarlanan ve en çok taklidi üretilen oyun olarak tanınıyor.  Piyasaya çıkalı 28 yıl
olmasına rağmen, Tetris'in cep telefonlarına indirilme sayısı, günümüzün en popüler
oyunlarından Angry Birds'le neredeyse aynı. Geçmişte pek çok belgesele ve şarkıya konu olan
Tetris, Türkiye'deki popüler kültüre de damgasını vurdu. 1990'lı yıllarda Aykut Gürel, Mustafa
Sandal gibi isimlerin şarkısını seslendiren ve Tuğrul Arsever'in de üyesi olduğu Grup Tetris
adlı bir müzik grubumuz vardı.  
 
Oxford Üniversitesi'nde 2009'da yapılan bir araştırmaya göre, travmatik olayların ardından
Tetris oynamak, acıların unutulmasını sağlıyor ve travma sonrası stres bozukluğu ihtimalini
azaltıyor.
 



Tıp literatüründe, Tetris etkisi adlı bir sendrom da mevcut.  Uzun süre Tetris oynayanların zihninde,
oyunu bıraktıktan sonra bile ona dair görüntüler oluştuğunu belirleyen bilim adamları, benzer
durumları da Tetris etkisi olarak adlandırıyor.  ABD'de yapılan bir başka araştırmaya göreyse, uzun
süre Tetris oynayanların beyninde dil kullanımına ve kompleks düşüncelere dair bölümler gelişiyor.
Tetris her seferinde farklı bir şekilde ilerliyor; parçalar her seferinde farklı sırayla geliyor.  

Dolayısıyla "Bir kez oynadım, ikincisi sıkar," diyemiyorsunuz. Daha yüksek puan yapma şansınız hep
var! Kendinizle yarışınız bitmiyor.   Tetris, birçok oyundaki gibi şiddet odaklı olmadığı için, her
cinsiyetten oyuncu zevkle oynuyor.  
 
 Super Mario gibi çocuksu bir çizgi karakter aracılığıyla oynanmadığı için, yetişkinler de beğeniyor.
"Oyun, çocuklar içindir," anlayışını değiştiren ilk oyunlardan biri.   Tetris'in başarısının belki de en
önemli sırrıysa, hayata benzemesi.  Çünkü tıpkı hayatta olduğu gibi, Tetris'te de Murphy kanunları
geçerli. Yaptığınız tek bir hata bile, ilerleyen aşamalarda başınıza bela olabilir. Ters gidebilecek her
şey ters gider ve bir şeyin olma olasılığı, isteme olasılığınızla ters orantılıdır.
 
 Yani işlerinizi yoluna koyacak 'l' şeklindeki çubuk, o çok ihtiyaç duyduğunuz anda asla
gelmeyecektir! 



N O M A D I C   |   2 4

Sigmund Freud
 Felsefe ve psikoloji meraklıları
öncelikli olmak üzere dünyada
birçok kişi tarafından bilinen
Sigmund Freud kimdir?

Sigmund Freud, psikanalizi geliştiren
Avusturyalı bir nörolojistti. Bu yöntem, bir
analistin bilinçsiz çatışmaları hastanın özgür
derneklerine, hayallerine ve fantezilerine
dayanarak çözdüğü bir yöntemdir.  
 Sigmund Freud, 6 Mayıs 1856 yılında,
günümüzde Çek Cumhuriyeti olarak bilinen
Avusturya’nın Freiberg kasabasında
doğmuştur. Yahudi bir ailenin çocuğu olan
Sigmund Freud başarılı bir çocukluk geçirmiştir.
 Dört yaşındayken, Freud’un ailesi hayatının
geri kalanında çoğunu yaşayacağı ve çalışacağı
şehir olan Viyana’ya taşındı. Tıp öğrenimini
1881 yılında Viyana Üniversitesi’nde
tamamladı.
 1885 yılında uzmanlık eğitimini tamamladıktan
sonra, nöropatolojide uzmanlığını aldı ve
1902’de profesör oldu. Tıp öğrencisi ve genç
araştırmacı olarak Freud’un araştırması, insan
ve hayvanların beyinlerinin ve sinir dokusunun
biyolojisini araştıran nörobiyolojiye odaklandı.  

Her iki ebeveyni de, modern Ukrayna’da
Galiçya’dan gelen Freud’un babası Jakob Freud bir
yün tüccarıydı. İlk evliliğinden iki çocuğu bulunan
Jakob, Amalia Nathansohn ile 29 Temmuz 1855’te
Haham Isaac Noah Mannheimer tarafından
evlendirildi.  
 
Sigmund Freud doğduğu zaman maddi sorun
yaşayan aile ufak ve kiralık bir odada yaşıyorlardı.
Sigmund Freud doğduktan sonra Caul isminde bir
kardeşi daha dünyaya geldi. 1859’da Freud ailesi
Freiberg’den ayrıldı. Freud’un üvey kardeşleri,
İngiltere Manchester’a göç etti.  
Bu göç neticesinde Sigmund Freud kardeşlerinden
ayrı düştüğünden büyük bir psikolojik sıkıntı
yaşadı. Aile önce Leipzig’e ve daha sonra 1860’da
dört kız kardeş ve bir erkek kardeşin doğduğu
Viyana’ya gitti.   
1865 yılında, dokuz yaşındaki Freud, önde gelen
bir lise olan Leopoldstädter Kommunal-
Realgymnasium’a girdi. Seçkin bir öğrenci
olduğunu kanıtladı ve Matura’dan 1873’te onur
derecesiyle mezun oldu.  Edebiyatı seven Sigmund
Freud Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
İngilizce, İbranice, Latince ve Yunanca dillerinde
yetkin bir bilgiye sahip oldu.  
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1882’de Freud, sağlık kariyerine Viyana
Genel Hastanesi’nde başladı.  Serebral
anatomisinde yaptığı araştırmalar, 1884
yılında kokainin palyatif etkileri üzerine
etkili bir makalenin yayınlanmasına yol
açmış ve afazi üzerine yaptığı çalışma, ilk
kitabı 1822’de yayınlanmış olan Eleştirel
Çalışmanın temelini oluşturacaktır.
 Theodor Meynert’in psikiyatri kliniğinde
geçirdiği zaman ve ilticada yerleşme
süresi klinik çalışmalara olan ilginin
artmasına neden oldu. Yayınlanmış
araştırmaları sayesinde, 1885’te
nöropatolojide bir üniversite öğretim
görevlisi ve doktor olarak atanmıştı.  
Maaşsız bir görev olmasına rağmen
Viyana Üniversitesi’nde eğitim vermek
isteyen Sigmund Freud için bu çok önemli
bir durumdu.Kendisini her şeyden önce
hatta bir doktordan ziyade bir bilim insanı
olarak düşünerek insan bilgisi ve deneyim
yolculuğunu anlamaya çalıştığını ifade
etti. Kariyerinin başlarında Sigmund
Freud, Viyana kökenli meslektaşı ve
arkadaşı olan Josef Breuer’un,
semptomların en erken dönemlerinde olan
histerik bir hastayı teşhis etmesinden
etkilendi.  Daha sonra uygulanan tedaviyle
semptomların kademeli olarak azaldığına
şahit olan Sigmund Freud bu alanda
çalışmalar yapmaya karar verdi. Bir
müddet birlikte çalıştıktan sonra Breuer
ile ortaklığı sonlandırdı.  Breuer, Freud’un
bir hastanın nevrozlarının cinsel
kökenlerine çok fazla önem verdiğine ve
diğer bakış açılarını düşünmeye tamamen
isteksiz davrandığına inanıyordu. Bu
arada, Freud kendi argümanını
düzeltmeye devam etti.  
1886’da Freud, hastane görevinden istifa
etti ve “sinirsel bozukluklar” konusunda
uzmanlaşmış özel bir uygulamaya merkezi
kurdu. Aynı yıl Hamburg’da bir şef hahamı
olan Isaac Bernays’ın torunu Martha
Bernays ile evlendi. Çiftin altı çocuğu
oldu. Freud 24 yaşında tütün içmeye
başladı; Çok fazla sigara içen Sigmund
Freud, sigara içmenin çalışma
kapasitesini artırdığını ve kendi kendini
kontrol edebilmek için gerekli olduğunu
savundu.  

 Meslektaşı Wilhelm Fliess’in sağlık uyarılarına rağmen,
yoğun sigara içemeye devam etti ve sonuçta yanak
kanserine yakalandı. Freud 1897’de Fliess’e, tütün için
de dahil olmak üzere, bağımlılıklar hakkında detaylı bir
inceleme yayınlamıştır.
 Freud’un meslektaşı Josef Breuer’den ilham alan
psikanalitik kuramı, sinir hastalıklarının kökenlerininin
hastanın geçmişinde meydana gelen derin travmatik
deneyimlere sahip olduklarını ileri sürer. Orijinal
olayların unutulduğuna ve bilincin gizlendiğine
inanıyordu.  Tedavisi, deneyimleri hatırlama ve
bilinçliliğe getirme konusunda hastalarını güçlendirmek
ve bunu yaparken hem entelektüel hem de duygusal
olarak kendileriyle yüzleşmesini sağlamaktı. Daha
sonra kişiyi taburcu edip sinir hastalığının
belirtilerinden kurtulabileceğine inanıyordu.   Freud’un
teorileri, günümüzün diğer bilimsel keşiflerine rağmen
kesinlikle kanıtlanamadığından teori olarak kaldı.
Charles Darwin’in insanoğlunu hayvan krallığının ilerici
bir unsuru olarak kavraması, Freud’un insan
davranışlarını araştırmasını kesinlikle etkiledi.   Buna ek
olarak, bilim insanı Hermann von Helmholtz tarafından
yeni bir ilkenin formüle edilmesi, herhangi bir fiziksel
sistemdeki enerjinin her zaman sabit olduğunu
belirterek, Freud’un insan zihnindeki bilimsel
araştırmalarına değindi.  Freud’un çalışması hem
öfkeyle hem de övgüyle karşılandı hem de sıcak
eleştiriler yaptı, fakat hiç kimse psikoloji bilimini
Sigmund Freud kadar yoğun bir şekilde etkileyemedi.  
Freud’un teorilerine döneminde hiç önem verilmemiş ve
onu bir deli olarak değerlendirmişlerdir. 
 
Freud 1938’de Nazilerden kaçmak için Avusturya’ya
geçti ve 23 Eylül 1939’da İngiltere’de 83 yaşında
intihar ederek öldü. Ağız kanseri ile uzun ve acı verici
bir savaştan sonra doktorundan ölümcül dozda morfin
isteyerek intihar etmiştir.  Freud 1938’de Nazilerden
kaçmak için Avusturya’ya geçti ve 23 Eylül 1939’da
İngiltere’de 83 yaşında intihar ederek öldü. Ağız
kanseri ile uzun ve acı verici bir savaştan sonra
doktorundan ölümcül dozda morfin isteyerek intihar
etmiştir. 



Hatay
Yemekleri ve tarihiyle
gönlümüzde taht kuran Hatay
nedir? Nasıl kurulmuştur?
Özellikleri nelerdir?

Türkiye'nin en güneyinde bir sınır ilimiz.
35°52' ve 37°04' kuzey enlemleri ile 35°40'
ve 36°35' doğu boylamları arasında yer
alır. İl toprakları, doğu ve güneyde Suriye
sınırı, kuzeydoğuda Gaziantep, kuzey ve
kuzeybatıda Adana, batıda ise İskenderun
Körfezi ile çevrilidir.  
 
 Trafik numarası 31’dir.  Osmanlı devrinde
"İskenderun Sancağı" adıyla anılırken,
Cumhuriyet devrinde ülkeye katıldıktan
sonra Hatay ismini almıştır. Hititlilere
"Hatti" denir ve onlar da, Hatay bölgesine
"Hattena" derlerdi. Araplar "Antakiye",
Selökitler ise Antiokheia demişlerdir. 
 
Hatay, Hititlerin bir toprağıydı Hitit
imparatorluğunun yıkılışından az önce bu
bölgede bağımsız bir Hitit devleti kuruldu.
Başkenti Zencirli (Sam'al) olan bu devlet
150 sene devam etti. M. Ö. 6. asırda
Perslerin istilasına uğradı.  
 
 Bilahare Makedonya Kralı İskender,
Anadolu'yu işgal ve Pers (İran) Devletini
yenerek bu bölgeyi de istila etti.
İskender'in ölümünden sonra Makedonya
İmparatorluğu, generalleri arasında taksim
edildi. 
 
 İskender'in generallerinden Birinci
Selevkos Asya İmparatorluğunu, Birinci
Selevkos'un oğlu Birinci Antiochus, Hatay
bölgesinde Antakya şehrini kurdu.  Antakya
M.Ö. 306-280 arasında 26 sene Asya
İmparatorluğunun başşehri oldu.  



Şehir nüfusu 500 bini geçerek Roma ve
İskenderun'dan sonra dünyanın üçüncü
büyük şehri oldu. Selevkos Devleti,
başşehrini Selevkiya şehrine nakledince
Antakya gerilemeye başladı. Roma
imparatorluğu, Selevkos (Asya) Devletini
ilhak edince, bölge Romalıların eline geçti. 
 
oma imparatorluğu M.S. 395'te ikiye
parçalanınca bu bölge, Doğu Roma'nın
payına düştü. M.S. 395'ten itibaren 243
sene Antakya, Bizans ve Sasaniler arasında
el değiştirdi. Hristiyanların dini merkezi
haline geldi. Sasani İmparatoru Şehinşah
Birinci Sapur, 260 senesinde şehri aldı.  
 
 Bizanslıların 538 senesinde geri almalarını
müteakip Birinci Hüsrev Nuşirevan tekrar
şehri ele geçirdi. Halkın büyük kısmını,
Bağdat yakınlarındaki başşehir Medayin'in
civarında kurulan Rumiye şehrine
yerleştirdi.  
 
Bizans imparatoru Justinianus, Antakya'yı
Sasanilerden geri aldı ve yeniden inşa
ettirdi.  Hazret-i Ömer'in halifeliği sırasında
638'de İslam ordusu Antakya'yı fethetti.
688'de Bizanslılar bu şehri geri almak
istediler, fakat başarılı olamadılar.  

Antakya, Abbasi Devletinin Bizans'a karşı
bir sınır eyaletinin merkezi (Avasım) oldu.
Daha sonraları Halep'te kurulan Hamdani
Emirliği, bu bölgeye sahip oldu. 966
senesinde Bizans saldırısına karşı şehir
kendini savundu.   331 sene süren İslam
hakimiyetinden sonra Bizans İmparatoru
Nikeforos Fokas, Müslümanlar arasındaki
iç savaşlardan istifade ile şehri geri aldı.
 115 sene Bizans'ın işgali altında kaldıktan
sonra Anadolu fatihi ve Türkiye
Selçukluları Devleti hükümdarı
Kutalmışoğlu Birinci Süleyman Şah,
1084'te Antakya'yı fethederek, Türk
topraklarına kattı.  1086'da Süleyman Şahla
Alparslan'ın oğlu Sultan Tutuş (Suriye
Selçukluları hükümdarı) arasında çıkan
kardeş kavgası (iç savaş) sırasında
Kutalmışoğlu Süleyman Şahın vefat
etmesiyle şehir, Tutuş'un hakimiyetine
geçti. 
 
Birinci Haçlı Seferinde 600.000 kişilik bir
Haçlı ordusu Anadolu'ya geldi. Bunlardan
500.000'i Türkiye Selçukluları Sultanı
Birinci Kılıç Arslan tarafından gerilla
savaşları ile imha edildi. Geriye kalan
100.000 kişilik Haçlı ordusu, 21 Ekim
1097'deAntakya önlerine geldi. 



ehri Türk komutanı Yağıbasan Bey savunuyordu. Kuşatma 7,5 ay sürdü. Antakyalı birkaç
Hristiyan 5 Haziran 1098'de kale kapılarından birini açarak Haçlı ordusunun gizlice
Antakya'ya girmesini sağladılar.  
 
Kaleye giren Haçlılar, Müslümanları ve hatta Hıristiyanları kılıçtan geçirdiler. Selçuklu
Sultanı, bu mühim şehri geri almak için Kerboğa Bey komutasında büyük bir Türk ordusunu
gönderdi.  
 
Antakya düşmek üzereyken bir papaz, hazret-i Isa'nın bağrına saplanan mızrağı buldum
yalanını söyleyerek Hristiyanları coşturdu ve Antakya'yı Türklerin geri almasını engelledi.
Burası merkez olmak üzere bir Haçlı Prensliği kuruldu.
 
 Kudüs'e yönelen 100.000'e yakın Haçlı sürüsü, Kudüs'ü işgal edince camilere sığınan
Müslümanları katlettiler. Camilerde Haçlı süvarilerinin atlarının karnına ulaşan kan gölü
meydana geldi. Kudüs Haçlı Krallığına bağlı olan Antakya Haçlı Prensliği, 170 sene Antakya'ya
hakim oldu. 
 
19 Mayıs 1268'de Türk-Memluk Sultanı Baybars, Antakya'yı geri alarak 170 sene bu şehre
kan kusturan Haçlı Prensliğini ortadan kaldırdı.  Şam, Halep, Lazkiye, Hama ve Humus ile
rekabet edemeyen Antakya, gerilemeye başladı.  
 
Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim, 1516'da Mercidabık Zaferi ile Suriye ve Hatay'ı Osmanlı
Devletine kattı. 17. asırda Antakya 5 sancaklı Trablusşam eyaletine bağlı bir kaza merkeziydi.
Yirminci asır başlarında ise Halep vilayetinin merkez sancağına bağlı 14 kazadan biriydi.  
 Bu kazalardan biri de İskenderun'du. Birinci Dünya Harbinin sonunda Antakya'yı İngilizler
işgal ettiler ve bir sene sonra Fransızlara devrettiler. 20 Ekim 1921'de Ankara Antlaşması ile
Fransızların iç bağımsızlık tanıdıkları İskenderun sancağında çoğunluk Türklerdeydi.  
Fransızlar, Misak-ı Milli sınırları içinde olan Hatay'ı Lozan'da geri vermedi. Fransızlar, 1925
Martında İskenderun sancağının idaresini diğer Suriye illerinden ayırdılar. Türkçe, Arapça ve
Fransızcayı resmi dil kabul ettiler.  
 
1937'de bağımsız Hatay Cumhuriyeti kuruldu. 23 Haziran 1939'da Türkiye-Fransa arasında
yapılan Ankara Antlaşması ile Hatay'ın Türkiye'ye katılması kesinleşti. 23 Temmuz 1939'da
Hatay, Türkiye'nin bir vilayeti oldu. 



Makyaj
Günümüzde bambaşka bir sektöre dönüşen makyaj nedir, nasıl ortaya
çıkmıştır?

Makyaj, çok çeşitli amaçlarla, güzel görünümü sağlayan, kusurları kapatmayı amaçlayan,
tarihten günümüze kadar yaşamın içinde oldukça yer almış bir işlemdir.  
 
 Sahnelerde yapılan ve sanatçıların kullandıkları makyaj türleri sadece güzellik açısından değil,
aynı zamanda rollerine bürünmelerini de sağlayacak unsurları ortaya çıkaran bir işlem olarak
da tanımlanabilmektedir. 
 
Günümüzde, özellikler kadınlar başta olmak üzere, erkeklerin de bakımlı ve kendine
bakmaları, makyaj sanatının gelişmesinde oldukça önemli bir rol oynamıştır. Dudaklarda,
gözlerde, yanaklarda renklendirmelerle çok farklı görünümler sağlanabilmektedir.   Güzellik
merkezlerinde yapılan, kalıcı ya da geçici olan makyajlar da oldukça yaygınlaşmakta ve gün
geçtikçe daha çok toplumda benimsenmektedir.  Makyaj, doğru yapıldığında, yüz hatlarını
ortaya çıkararak güzelleştiren bir unsur olsa da, kötü yapıldığında bir felakete
dönüşebilmektedir.  
 
 Bu nedenle, yüz hatlarımızı tanımak, kaliteli makyaj malzemeleri kullanmak, tonlamalara ve
günün saatlerine göre, makyajın kullanılacağı yere göre makyaj yapmak, doğru sonuçlara
ulaşılmayı sağlayacaktır.  Makyajın tarihçesi, milattan öncelere dayanmaktadır. Mısırlı ve
Asurlu kadın ve erkeklerin, gözlerine sürme çekmesi, herkesin bildiği bir gerçektir. Ayrıca,
saçların sarı nişastayla renklendirilmesi de buna örnek gösterilebilir.   M.Ö 5000 yılına kadar
uzanan kazılardan elde edilen bilgilere göre, yüz ve göz gibi bölgelerde, çeşitli boyalara
rastlanmaktadır. 16. Yüzyıldan sonra, sahnelerde de makyaj kullanılmaya başlanmıştır.  
 Elektriğin bulunması ile sahne gösterilerinin daha canlı ve gösterişli olması, makyaj sanatının
gelişmesine katkıda bulunmuş ve renklendirmelerin canlılıklarını ortaya çıkarmıştır



On dokuzuncu yüzyıldan sonra ise, sahne ve oyuncuların yanı sıra, güzellik amacıyla yapılan
makyaj, günümüzde “Kozmetik Sanayii” adında bir sanayi dalının çıkmasına yol
açmıştır.  Yukarıda da bahsedildiği üzere, birçok makyaj çeşidi bulunmaktadır.  
 
 Örneğin, sıradan bir günde günlük makyaj yapılması uygun iken, gece bir yere gidilecekse gece
makyajı yapmak daha uygundur. Evlilik gününde, onca koşturmacada ve hareketlilikte
bozulması istenilmeyen makyajın, porselen makyaj olarak yapılması uygundur.  
 
Dizilerde rol yapan oyunculara ise, dizi makyajı yapılması uygundur. Buradan yola çıkarak,
makyajın aslında bir sanat dalı olarak da algılanabileceğini, her durum ve koşula uygun olarak
yapılan makyajın, kişileri doğru sonuçlara ulaştırabileceği açıktır. 
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