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Chadwick Boseman

Chadwick Aaron Boseman, Amerikalı oyuncu.Boseman Güney Carolina'da, her ikisi de Afrikalı Amerikalı
olan Carolyn Leroy Boseman'nın çocuğu olarak doğup büyüdü. 

Boseman'a göre, yaptırdığı DNA testinde atalarının Sierra Leone'den Krio Nijerya'dan Yoruba ve Sierra
Leone'den Limba insanları olduğunu göstermiştir. Annesi bir hemşireydi ve babası bir tekstil
fabrikasında çalışarak döşemecilik işini yönetiyordu. Boseman 1995 yılında T. L. Hanna Lisesi'nden
mezun oldu. İlk yılında ilk oyunu Crossroads'u yazdı ve bir sınıf arkadaşı vurularak öldürüldükten sonra
okulda bu oyununu sahneledi.

Boseman, Washington D.C.'deki Howard Üniversitesi'ne gitti ve 2000 yılında yönetmenlik dalında Güzel
Sanatlar Lisansı ile mezun oldu. Öğretmenlerinden biri akıl hocası olan Phylicia Rashad'dı. Boseman ve
bazı sınıf arkadaşlarının kabul edildikleri Londra'daki İngiliz Amerikan Drama Akademisi Oxford Yaz
Ortası Programına katılabilmeleri için fon toplamaya yardımcı oldu.

Boseman yazmak ve yönetmek istedi ve başlangıçta aktörlerle nasıl ilişki kuracağını öğrenmek için
oyunculuk eğitimi almaya başladı. ABD'ye döndükten sonra New York'un Dijital Film Akademisi'nden
mezun oldu.Kariyerinin başlangıcında Brooklyn'de yaşadı. Boseman, New York Harlem'deki Siyah
Kültür Araştırma Merkezi'nde bulunan Schomburg Junior Scholars Programında drama eğitmeni olarak
çalıştı. 2008 yılında oyunculuk kariyeri için Los Angeles'a taşındı.Boseman bir Hristiyan olarak
yetiştirildi ve vaftiz edildi. Boseman bir kilise korosu ve gençlik grubunun bir parçasıydı ve eski papazı
hala inancını koruduğunu söyledi. Boseman, Marvel Sinematik Evreni'nde karakter olarak kullanılmadan
önce Kara Panter olmak için dua ettiğini belirtti.Boseman bir vejetaryendi.

Dört yıl boyunca kalın bağırsak kanseri tedavisi gören Boseman, hastalığını medyaya hiç açıklamadı.
Tedavi süresince çalışmaya devam etti ve birkaç filmin çekimlerini tamamladı.Boseman, 28 Ağustos
2020'de kolon kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle evinde vefat etti.

Black Panther filmi ile tanıdığımız aktör Chadwick Boseman kimdir?





Borcam
Evlerimizin ve düğün hediyelerinin vazgeçilmezi Borcam nedir?

Borcam, adından da anlaşılacağı gibi
yapımında borik asit kullanılan ve bu sayede
sıcaklık etkisiyle daha az genleşen, sıcaklığa ve
sıcaklık değişimlerine karşı direnç
kazandırılmış cam türüdür.

-30 derece ile 300 derece arasındaki sıcaklık
değerlerinde uygun şartlarda (yavaş ısıtıp
yavaş soğutma) kullanılabilen ve 180 derece
ani sıcaklık değişimlerine dayanıklı cam
türüdür.Borcam içerisinde bor maddesi
bulunmaktadır. 

Bor bileşenlerinin ana kullanım alanı çamaşır
makinelerinde beyazlatıcı olarak ve ısı
yalıtımında kullanılan cam elyafının bileşenleri
olarak kullanılmaktadır. Bor bileşeninin
borcamda kullanılmasının amacı ısıya dayanıklı
olmasını sağlamaktır.

1968, Teknik Cam San. A.Ş.-Topkapı 'da sert
borosilikat camdan ısıya dayanıklı cam ev
eşyası, cam boru/çubuk ve laboratuar
malzemeleri üretimine başlandı.1974, M-16
Üfleme makinesi ile sert borosilikat camdan
çaydanlık ve bardak otomatik üretimine
başlandı.

El imalatı çaydanlık, bardak gibi ürünlerin
üretimi zenginleştirildi.1977 yılından itibaren,
sert borosilikat camdan üfleme ve pres
ürünlerin tüm dünyada bilinen önemli bir
üreticisi durumunda olan Japon NEG Firması
ile dostluk çerçevesinde karşılıklı ziyaretlerle
teknik konularda görüşmeler yapıldı.1981
yılında, Paşabahçe Fabrikamızın M-16' ya göre
büyük ürün üretebilen ve teknolojisi daha
yüksek olan LH-16 Üfleme Makinesi, M-16
Makinesi yerine devreye alındı.

1985 yılında Japon NEG firması ile teknik
yardım anlaşması imzalandı. Anlaşma
kapsamında teknoloji desteği ile birlikte üretim
için otomatik pres makineleri alındı. 9-
Borosilikat camın özellikleri yenilenerek
tasarım çeşitliliği artırıldı ve Teknik Cam
Sanayi Fabrikası'nda tek bir pres makinesi ile
1986 yılının 2. yarısından itibaren ısıya
dayanıklı fırın kabı üretimine başlandı; kapaklı
yuvarlak (59003) ve dikdörtgen tencereler
(59009 ve 59010) ile dikdörtgen tepsi ilk ısıya
dayanıklı fırın kabı üretimleridir.1986 ısıya
dayanıklı fırın kabı ve benzeri pres ürünlere,
nihai tüketicilerin de görüşleri alınarak 17
seçenek arasından, BORCAM adı verildi.



1986, Borcam markası tescil edildi.1989,
üretim 2 pres hattına çıkarıldı: Borcam ürün
yelpazesi genişletilerek oval tencere, kare ve
yuvarlak tepsi üretimine başlandı.1993,
Japonlarla anlaşma sona erdi.

1996, üretim Topkapı-Teknik Cam San.
A.Ş.'den, Kırklareli Fabrikası'na taşındı.
Üretime, Kırklareli Fabrikası'nda 2 pres ve 1
üfleme hattı ile devam edildi.1998, üfleme
hattı kapatılarak çaydanlık ve ısıya dayanıklı
bardak üretimine son verildi. 

Yerine küçük Borcam presi eklendi; sütlaç,
sufle kabı gibi küçük Borcam tasarımları
geliştirilerek üretimlerine başlandı.1999,
büyük Borcam pres hattı açıldı.2001, küçük
boy Borcam pres hattı kapatıldı.2004 Borcam
üretimi temperli olarak yapılmaya başlandı. 

Temperleme ile Borcam'ların darbe ve ısıl
dayanımlarının artması sağladı.Borcam
üretimi, halen Kırklareli Fabrikası'nda, 3 pres
hattı ile devam etmektedir.



Budapeşte

Macaristan’ın başkenti Budapeşte Avrupa’nın
en büyük kentlerinden birisidir. Tarihi yönü
ağırlıkta olan Buda ve modern bir yapıya sahip
olan Peşt şehirlerinin birleşmesinden
oluşmuştur. İki şehrin birleşmesi 17 Kasım
1873 tarihinde olmuştur. 

2 milyona yaklaşan nüfusuyla Macaristan
nüfusunun büyük bir çoğunluğuna ev sahipliği
yapmaktadır. Peşt tarafı Buda tarafına oranla
göre daha düz olduğundan dolayı gökdelenler,
iş merkezleri ve diğer çalışma ofisleri bu
tarafta gruplaşmıştır.

Şehir Osmanlı Devleti hakimiyetinde de bir
süre kaldığından dolayı Türk ve İslam
Kültürü'ne dair birçok eser bulabilirsiniz.
Camiler, mescitler, medreseler ve hamamlar
özellikle Buda tarafında yoğundur.

Büyük Macaristan Ovası’ndan kaynaklanan
karasal iklimin etkileri bazı bölgelerde etkin
olarak görülmektedir. Şehrin havasını
yumuşatan ve geçişe neden olan ise Tuna
Nehri'dir. Şehrin kış aylarında sıcaklığı en
düşük -5 derece oluyor.

Tarihi dokusuyla ilgi çeken
Budapeşte nedir?

Genelde kış aylarında sıcaklık 5-10 derece arasında değişiyor. Karasal iklimin genel özelliği
olan yazların kuru ve sıcak olması burada da geçerli olan bir durum. Yazın sıcaklık 28
dereceye kadar yükseliyor. 

Hava sıcaklıkları düşünüldüğünde ilkbahar gezmek için en uygun zaman fakat festivaller ve
etkinlikler genelde yaz aylarında oluyor.Macar mutfağı denildiğinde akla ilk gelen örneği
macar salamıdır. 

Kahvaltı sofralarını süsleyen macar salamı şehrin yemek kültürünün bir göstergesi diyebiliriz.
Budapeşte mutfağında et yemekleri öne çıkıyor. Osmanlı mutfağından kalma kebaplar ve
dolmalar da yine şehrin geleneksel mutfağından bazı örnekler.

Güzel bir yemek isteyenler için Margit’te bulunan Trofea Grill Etterem’i önerebiliriz, Avrupa
tarzı şık bir restoranda şarabını yudumlayıp makarna, tavuk yemek isteyenler için Raday’daki
Soul Cafe ideal bir adres.



Strudel adı verilen elmalı turtaları, Gundel pancake denilen tatlıları meşhur. Macar
mutfağının tek dezavantajı domuz eti yemeyenler ne yiyecekleri konusunda biraz zorlanabilir.
Goulash çorbası buna iyi bir çözüm, sığır etinden yapılıyor.

Vejeteryanlar için de çeşitli restoranlarda alternatifler var. Brandy ise Budapeşteye
gidenlerin tatması gereken bir içki.Budapeşte genel anlamda güvenlidir. Turist bölgelerinde
her ülkede olduğu gibi yankesicilik vakaları yaşanabiliyor. Buna karşı turistik mekanlarda
dikkatli olmanız yararınıza. Türkiye’den çıkarken yanınıza dolar veya euro almanız da sizin
için faydalı olacaktır.Budapeşte ucuz bir şehir olması ile ünlüdür bu sayede her yıl milyonlarca
turist tarafından ziyaret edilir.

Özellikle kültür turizmi için gidecek yer arayanlar için idealdir. Şehirde ücretsiz turlar da
bulabilirsiniz. Aralarında 25 kilometre mesafe bulunan Budapeşte Havalimanı’ndan kent
merkezine gelmek için çok sayıda alternatifiniz var.  Bunlardan taksi pahalı bir yöntem tren
yolculuğunun 10 katına denk gelen bir ücret ödüyorsunuz. Minibüse benzeyen ve dolmuş
mantığındaki minibüsler ise birkaç kişi ile sizi minibüse bindiriyor ve taksinin yarı fiyatına
otelinize götürüyor.

Şehir merkezine ulaşmanın en kolay yolu ise tren yolculuğu yaklaşık 25 dakika sürüyor. Trenin
ilk durağı havalimanı değil bundan dolayı Ferihegy durağında beklerken bir yardım almanız
veya tren hattını yazan şemalara bakmanızda fayda var. Şehir içi ulaşım için en ideal yöntem
metro ve tramvay, 3 farklı hatta çalışan metro ve 30 hatta sahip olan tramvayı kullanmak sizi
trafikten kurtaracaktır. Budapeşte Macaristan'ın başkenti.



Berlin’den sonra Orta Avrupa’nın en büyük ikinci şehri olup, Macaristan nüfusunun beşte biri
de burada yaşamaktadır. Nüfusu 2 milyonun üzerindedir. Orta Macaristan’ın kuzeyinde, Tuna
Irmağı üzerindedir. 

Irmağın batı (sağ) kıyısındaki Buda, doğu (sol) kıyısındaki Peşte ve Buda’nın kuzeyindeki Obuda
şehirlerinin 1873’te birleşmesiyle Budapeşte ismini almıştır.

Kanuni Sultan Süleyman tarafından ilk olarak 1526’da fethedilen Budin ve Peşte, bir buçuk
asırlık bir Türk hakimiyetinden sonra 1686’da elden çıkmıştı. Türk idaresi sırasında, Karadeniz
üzerinden Tuna yoluyla İstanbul’dan nispeten kolay ulaşılan bir beylerbeyilik merkezi
olduğundan kolayca Türkleşmişti. 

Ticaret yollarının birleştiği bir yerde bulunan Budin ve Peşte, bir taraftan zengin bir ticaret
şehri görünümü alırken, burada kurulan çeşitli vakıflar bu Orta Avrupa şehrine bir Osmanlı
yerleşim merkezi manzarası vermişti.

1662 yılında burayı ziyaret eden Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Budin ve Peşte’nin etraflı
bir tasviri bulunmaktadır.Evliya Çelebi, Buda’da 25 cami, 47 mescit, 12 medrese, 16 mektep, 2
hamam, 8 kaplıca, 9 han, 1 saat kulesi ve 1 bedesten bulunduğunu bildirmektedir. Bunların
çoğu bugün ayakta değildir.Sokullu Mustafa Paşanın yaptırdığı Mustafa Paşa Camii ve
Türbesinin Mimar Sinan’ın eseri olduğu bilinmektedir.Budapeşte, Macaristan’ın siyaset, fikir ve
iktisat merkezidir. Tuna kıyısında büyük bir liman ve Avrupa’nın kavşak noktalarından biri
olmuştur. Tarihi gelişimin verdiği birikim sonucu nüfusun yarısı hizmetler sektöründe diğer
kesimi de sermaye ve sanayi alanındadır.

Budapeşte coğrafi konumu, tarihi eserleri ve diğer çekicilikleri ile Avrupa’nın en güzel
şehirlerinden biridir. Şehir Tuna’nın sağ (Buda) ve sol (Peşte) kıyısı şeklinde iki bölüme
ayrılmıştır.



Tuna’nın sol kıyısında Buda şatosunun çevresinde, parklarla süslü modern caddeler ve tarihi
semtler uzanır. Şehrin beyni ve büyük semtler ise Tuna’nın sağ kıyısındaki ovadadır.Eskiden
ekonominin merkezi Buda iken 19. yüzyıldan sonra ticaret etkinlikleri Peşte’ye kaymıştır.  

Büyük bankalar, ülkedeki yabancı şirketlerin çoğu ve en güzel mağazalar Peşte’nin Belvaros
semtindedir.Budapeşte temel sanayi  ve tüketim sanayisi merkezidir. Ayrıca Comecon
çerçevesi içinde, makinalar ve elektrikli makinalar yapımı da önemli seviyelere ulaşmıştır.

İkinci Dünya Savaşında Budapeşte büyük bir hasar görmüştü. Fabrikaların ve meskenlerin
neredeyse tamamı ya yıkıldı veya hasar gördü. Bütün köprüler yıkıldığı için ulaşım da
durmuştu. 1945’te Sovyet orduları Budapeşte’ye girdiğinde nüfus dörtte biri kadar azalmıştı. 

Şehrin inşası yıllar sürdü. 1950’de çevredeki köy ve ilçelerin katılmasıyla genişletildi.
Sanayileşme tekrar başladı ancak çevre il ve ilçelere yayılması için de tedbirler alındı. Şehrin
Tuna üzerinde her zaman önemli bir kavşak noktası olması, sanayileşme öncesinde yapılan
merkezi demiryolları ve Macaristan’a dağılan yolların merkezinde bulunması Budapeşte’nin
gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuştur.

1970’lerde şehiriçi trafiğinin rahatlatılmasında önemli rol oynayan metro sistemi kuruldu.
Temizliği, hızlı ve ucuz olmasıyla Budapeşte metrosu şehrin özelliklerindendir. Macaristan’ın
en iyi okulları, Macar Bilimler Akademisi ve araştırma enstitüleri Budapeşte’dedir.

Budapeşte’de Büyük Macaristan Ovasının sert kara iklimi ile Transtuna’nın bol yağışlı iklimi
arasında bir geçiş iklimi hüküm sürer. Hava sıcaklığı en sıcak ay olan Temmuz’da ortalama 22°C
ve en soğuk ay olan Ocak’ta ise ortalama -1°C’dir.



Self-Servis
Hizmet sektörünün her anlamda gidişatını değiştiren sistem self-servis nedir?

Self servis, genellikle bir ürün veya hizmet satın alırken kendi kendinize hizmet etme
uygulamasıdır.3- Bugün hemen hemen her alanda özellikle çalışan maaliyetlerini azaltmak ve
işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesini isteyen işletmelerde self servis uygulanmaktadır.

Benzin istasyonlarından banka atmlerine, restoran, kafe ve barlardan, süpermarketlerin
kasalarına kadar bir çok alanda tercih edilen bir sistemdir.

İlk kez 1917 yılında ABD'li girişimci Clarence Saunders kendi işlettiği mağazasında bir
çalışanın ürünleri müşteriye sunmasından ziyade müşterinin rahat rahat ve "özgürce"
alışveriş yapmasına olanak sunduğunu düşündüğü " self-service store" sistemini uyguladı. 

Bu şekilde market satışlarında gözle görülür artış yakaladı. Aynı yıl ABD patent ofisinde "Self-
Serving Store" sisteminin patentini aldı.

Saunders daha sonra bu iş yönetim şeklini "Piggly Wiggly" adı altında süpermartket zincirine
dönüştürdü ve Amerika'nın en büyük süpermarket zinciri olmayı başardı. 

15 Mayıs 1940 tarihinde kurulan fast food restoran zinciri McDonalds self-service sistemini
restoran ve fast food hizmetine entegre etti. Ayrıca self-servis hizmetini "arabaya servis "
olarak 2. bir boyuta taşıdı.



Formula 1

Kısaltması F1 olan,  tek kişilik, açık tekerlekli otomobil yarışlarının en yüksek düzeyini
oluşturan yarışlardır. Yıl sonunda toplanan puanlara göre Pilotlar Şampiyonluğu ile Takımlar
Şampiyonası (Otomobil Yapımcıları Birinciliği) ödülleri verilir.

Formula 1 Dünya Şampiyonası, dünyanın en popüler otomobil sporları şampiyonası olmasının
yanı sıra, dört senede bir düzenlenen Yaz Olimpiyatları ve Futbol Dünya Kupası’ndan sonra,
dünyanın en çok izlenen spor organizasyonudur. 

Dünyanın en çok bilinen sportif sportif markalarından birisi olan Formula 1, televizyonda her
yıl yayınlanan en büyük spor organizasyonu olarak 5 kıtada 19-20 yarıştan oluşmaktadır.

Formula 1 yarışlarının kökeni 1920’ler ve 1930’lar da yapılan Avrupa Grand Prix motor
yarışlarına dayanır. Formula tüm katılımcıların ve arabaların uymak zorunda oldukları
kurallar bütünüdür.

Formula 1, II. Dünya Savaşı’ndan sonra 1946 yılında üzerinde anlaşılan yeni kuralların
adıdır. Savaştan önce Dünya Şampiyonası için pek çok Grand Prix yarış organizasyonu
düzenlenmiştir, ancak Dünya Sürücüler Şampiyonası 1947’den önce biçimlendirilememiştir.

İlk dünya şampiyonası yarışı 1950 yılında İngiltere’nin Silverstone pistinde yapıldı. Üreticiler
için şampiyona 1958 yılında yapılmaya başlamıştır.İlk Formula 1 Dünya Şampiyonası olan
1950 Formula 1 Sezonu’nu İtalyan Nino Farina, Alfa Romeo ile kazanmıştır. 

Son üç sezona damgasını vuran takım ve pilot ise Alman Sebastian Vettel ve Red-Bull
takımıdır. En çok şampiyonluk yaşayan pilot ise 1994 ve 1995 yıllarında Beneton’da olmak
üzere, 2000, 2001, 2002, 2003 ve 2004 de üst üste 5 kez Ferrari’de şampiyonluk yaşayarak
toplamda 7 şampiyonluk yaşayan Efsane Michael Schumacher’dir.

Türkiye Grand Prix 2005-2011 yılları arasında İstanbul'da düzenlenen bir Formula 1
otomobil yarışıydı. Yarışlar, Alman mühendis Hermann Tilke'nin tasarladığı İstanbul Park'ta
düzenlenmiştir.

Yıllar sonra özlediğimiz sese bizi kavuşturacak olan Formula 1 nedir?



Pistte turlar, saatin tersi yönünde atılır. 2020 Formula 1 Dünya
Şampiyonası'nın COVID-19 pandemisi nedeniyle büyük ölçüde
sekteye uğraması, pek çok yarışın iptal edilmesi, Türkiye'de bir
Formula 1 yarışı düzenlenmesini ihtimalini artırdı. Bu süreci
genel olarak diğer ülkelere nazaran daha başarılı atlatan bir
ülke olan Türkiye'de bir yarış düzenlenebileceği takipçiler
tarafından dile getirildi. 

Pistin 2013 yılından beri sahibi olan intercity, 29 Temmuz
2020'de yaptığı açıklamada, Formula 1 yönetimiyle
görüşmelerin devam ettiğini belirtti.Sky Sports Italia'nın 15
Ağustos tarihli haberine göre 15 Kasım 2020'de Türkiye'de bir
Formula 1 Grand Prixsi düzenlenecek.

17 Ağustos'ta Bloomberg HT'de katıldığı programda Fatih
Altaylı, FIA'dan aldığı bilgiye göre %99,9 ihtimalle Türkiye'de
seyircili bir yarış düzenleceğini söyledi. Ayrıca önümüzdeki
birkaç sene de yarışların devam edeceğini belirtti.

24 Ağustos'ta Motorsport Türkiye, 25-28 Ağustos arasında
resmî açıklamanın yapılacağını belirterek geri dönüşü
doğruladı.25 Ağustos'ta 2020 Türkiye Grand Prix resmen
açıklandı. Grand Prix, 13-15 Kasım arasında düzenlenecek.



Önemli bir kültür kavşağında bulunan Iğdır, Ermenistan ile de komşudur. Türkiye'nin Ermenistan
ile sınırını belirleyen Aras Nehri, Arpaçay ile birleştikten sonra Iğdır sınırları boyunca akar. Bu
nehir Iğdırlıların bir nevi hayat damarıdır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında 1924 Anayasası ile yürürlüğe giren düzenlemelere göre, Iğdır bir
nahiye durumuna getirilerek "Beyazıt Valiliği"ne bağlanmıştır. 

1934 yılına kadar Beyazıt (Doğubayazıt) Valiliği'ne bağlı bir nahiye olarak kalan Iğdır, bu
tarihten sonra yapılan yeni düzenlemelerle, Beyazıt'ın Kars'a bağlanması üzerine, Iğdır'da Kars
iline bağlı bir "ilçe" yönetim birimi durumuna getirilmiştir.

İlk Belediye teşkilâtının 1923 yılında kurulduğu Iğdır, 1934 yılında ilçe merkezi 3 Haziran 1992
tarih ve 21247 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3806 sayılı kanunla da "İL"
yönetim birimi durumuna getirilmiştir. Aynı kanunla "Karakoyunlu" beldesi de "İLÇE" statüsüne
kavuşturularak Aralık ve Tuzluca ilçeleriyle birlikte Iğdır iline bağlanmıştır.

Iğdır ili, merkezi bir konumda bulunduğu yaklaşık 3.588 km2'lik bir yönetim bölgesi içinde yer
alan merkez ilçeyle birlikte 4 ilçe, 7 belediye ve 157 köy yerleşmesinden müteşekkildir.

Iğdır ili kendisine yakıştırılan “YEŞİL” sözcüğü ile neredeyse özdeşleşmiştir. “YEŞİL IĞDIR”
eskilerin tabiriyle adıyla müsemma ifadesi, tanrının bahşettiği bitki örtüsündendir. 

Hz. Adem ile Hz. Havva’ nın yaşadığı İrem bağlarının da Büyük Ağrı Dağının kuzey etekleri Iğdır-
Erivan ovası üzerinde yer aldığının savunulmaktadır. Bağları bahçeleriyle, yüz bir çeşit
meyvesiyle cennet mekandır. Ağrı dağı eteklerinde ormanlık arazisi de vardır.

Iğdır
Ermenistan'a komşu olan ilimiz Iğdır nedir?



Bilge Zobu

7 Eylül 1932 tarihinde İstanbul‘da dünyaya gelmiştir ve tam adı Mehmet Nuri Bilge
Zobu’dur. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra lise eğitimini İstanbul Işık
Lisesinde tamamladıktan sonra  1956 yılında Cep Tiyatrosu’nda “Bir Evlenme” adlı
oyunla tiyatro sahnelerine adım atmış ardından kısa bir süre Adana Şehir Tiyatrosu’nda
çalıştıktan 48 yıl boyunca oyuncu olarak görev alacağı İstanbul Şehir Tiyatrolarına 1958
yılında girmiş ve 2006 yılında emekli olana kadar çalışmıştır. 

Emekli olduktan sonra da İstanbul Şehir Tiyatrolarında konuk oyuncu olarak oynamaya
devam etti.25 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi sahnelerinde aralıksız olarak
sergilenen “Lüküs Hayat” adlı oyunun değişmeyen karakterlerinden birisi olmuştur. 

Tiyatro çalışmalarının yanı sıra bir çok sinema filminde, televizyon dizilerinde oyuncu
olarak görev yapmış ayrıca bir çok filmin seslendirmesini başarı ile yapmıştır.

Tüm filmlerinde komik, sevecen ve babacan rollerle karşımıza çıkan Bilge Zobu’nun
Kapıcılar Kralı, Baba Bizi Eversene, Ah Güzel İstanbul, Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı en
bilinen filmleri arasındadır.

Bilge Zobu’nun amcası Türk tiyatrolarının efsane ismi Vasfi Rıza Zobu olup, ünlü sinema
oyuncusu Melike Zobu’nun da amcasıdır.

Bilge Zobu, evli idi, eşi vefat etmiştir. Bir oğlu vardır. Bilge Zobu 2007 yılında aramızdan
ayrılmıştır.

Kapıcılar Kralı filminin sinir
bozucu apartman yöneticisi

rolünü canlandıran 
Bilge Zobu kimdir?



1888 yılının ikinci yarısında başlayan cinayetlerle tanınmaya başlamıştır Jack the Ripper; yani
Karındeşen Jack! Tümü kadın olan kurbanlarını hayat kadınları arasından seçmiş, önce
boğazlarını keserek onları öldürmüş, sonrasında da iç organlarını çıkartmıştır. 

Bilinen ilk cinayetini, 31 Ağustos 1888 gecesinde işlemiş, Londra’nın Doğu Yakası’nda bulunan
Whitechapel mahallesinin arka sokaklarını kana bulamıştır.Aslında bu mahalle cinayetlere,
kavgalara pek de yabancı değildir. Fakat acımasız katilin işlediği cinayet, diğerlerinden çok
ama çok farklıdır. Batakhaneleri, meyhaneleri, sarhoşları ve hayat kadınları ile ünlü olan
varoş mahallesinde bir sürü farklı millet yaşamaktadır. Ve böylesine bir mahalle bile,
Karındeşen Jack’in kurbanına yaptıkları karşısında şok olmuştur. Çünkü kimliği belirsiz katil,
Mary Ann Nicholls isimli kurbanının önce boğazını kesmiş, ardından da onu pek çok farklı
yerinden bıçaklamıştır. Ve bu cinayet hiç kimse tarafından görülmemiştir. Kurbanını delik
deşik ettikten sonra ortadan kaybolan katil artık pimini çekmiş, saçacağı dehşetlerin startını
vermiştir. Bölgede yaşayan insanları fazlasıyla tedirgin eden olayın bir benzeri de 8 Eylül
1888’de yaşanmış. 

Kurbanın vahşice katledildiği cinayette, Annie Chapman’ın boğazı kesilmiş, karnı defalarca
bıçaklanmış ve rahmiyle birlikte bütün iç organları dışarı çıkartılıp parçalanmış.

İlk olay mahallinden 800 metre uzaklıkta, pansiyon olarak kullanılan bir binanın arkasında
işlenen bu cinayetteki kurban 47 yaşında bir hayat kadınıymış.Olaydan sonra etraftaki
söylentiler hızla yayılmış. Gazete manşetlerinde yer alan haberlerle birlikte katilin deri
önlüklü, şapkalı ve pelerine benzer uzun paltolu biri olduğu yönünde dedikodular ortaya
çıkmış. Ayrıca elinde bir çanta ile dolaştığı söylenen şüphelinin, suç aletlerini bu çantada
taşıyor olabileceği düşünülmüş. Cerrah ya da kasap olmasından kuşkulanılan katil, birkaç
hafta sonra polis merkezine gönderdiği mektupla dikkatleri iyice üzerine çekmiş.

Karındeşen Jack
Seri katil kavramını hayatımıza sokan Karındeşen Jack kimdir?



Karındeşen Jack imzası ile yollanan mektuptaki şahıs, polisin katili yakaladığı yönündeki
haberlere çok güldüğünü, işini (cinayet işlemeyi) çok sevdiğini ve buna devam edeceğini
belirtiyormuş. 

Polisle birlikte gönüllü kitleler tarafından başlatılan aramalar hızla devam etse de katil
bulunamıyormuş. Ve mektubun polisin eline geçmesinden yalnızca 2 gün sonra Karındeşen
Jack, üçüncü ve dördüncü cinayetini işlemiş. 

Elizabeth Stride adında İsveçli bir hayat kadını olan kurbanın iç organlarını tamamen
çıkartamayan kurban, aynı gece Catherine Eddowes ismindeki 43 yaşındaki hayat kadınını da
katletmiş.

Kadını ıssız bir medyada götürdükten sonra önce boğazını kesmiş, sonra da karnını tamamen
yararak, kadının sol böbreğiyle birlikte oradan uzaklaşmış. Polisler o gece, olay mahalline
yakın bir alanda tebeşirle yazılmış “Yahudiler boş yere suçlanmaması gereken kişilerdir”
sözüyle karşılaşmışlar. Ve bu yazının sonrasında katilin bir Yahudi olabileceği ihtimaline
yoğunlaşılmış. Bu cinayetin ardından polis merkezine Karındeşen Jack’ten From Hell
(Cehennemden Gelen) diye başlayan bir mektup daha gönderilmiş. Ve yazı stili ilk mektuptan
daha farklı olan bu mektubun gerçek katile ait olduğu anlaşılmış. Çünkü mektubun yanında
Eddowes’a ait olduğu belirtilen bir de yarım böbrek varmış. Yani ilk mektup haricinde diğer iki
mektubun Karındeşen Jack’a ait olduğu görüşü kabul edilmiş. Karındeşen Jack’in son cinayeti
olarak düşünülen katliam ise 9 Kasım gecesi gerçekleştirilmiş. 

3 aylık hamile olan bir hayat kadını ile onun odasına giden katil, kadının iç organlarını
soğukkanlılıkla dışarıya çıkartarak bunları etrafa yerleştirmiş. Ve olay yerinden Mary Kelly
isimli kadının kalbini alarak ayrılmış. Bu vahşetten sonra Karındeşen Jack’in tarzında başka
bir olay yaşanmamış. 

Ortadan kaybolan katil hakkında sayısız teori ortaya atılmış. Onun bir kasap ya da cerrah
olabileceğine inanılarak, civarda pek çok araştırma yapılmış. Hatta şüphelilerin arasında soylu
İngilizler bile varmış. Fakat hepimizin bildiği gibi katil hiçbir zaman bulunamamış. Dosyası da
1892 yılında tamamen kapatılmış.



Zeugma Mozaik Müzesi

Belkıs/Zeugma Antik Kenti , Gaziantep ili, Nizip İlçesi , Belkıs Köyü sınırları içerisinde Fırat
Nehri'nin kıyısında yer alır. 

Yaklaşık 20 bin dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş olan Belkıs/Zeugma Antik Kenti; Fırat'ın
geçilebilir en sığ yerinde olması, askeri ve ticari bakımdan çok stratejik bir bölge olması
nedeniyle tarihin her döneminde önemini korumuştur.

80 bin nüfusu ile döneminin en büyük kentlerinden biri olan Belkıs/Zeugma, tarihin değişik
dönemlerinde değişik isimlerle anılmıştır. 

Büyük İskender’in generallerinden ve daha sonra Suriye Kralı da olan Selevkos Nikator kendi
adıyla, Fırat nehrinin adını birleştirerek M.Ö.300 yılında burada Selevkos Euphrates ( Fırat’ın
Silifkesi ) adında bir kent kurar. Daha sonraları M.Ö.1.yy.’da kent Roma hakimiyetine girer. Bu
hakimiyet değişikliğiyle birlikte kentin adı da değişerek köprü, geçit anlamına gelen ve bütün
dünyada bilinen şekliyle “ Zeugma” adını alır. 

Roma İmparatorluğu’nun 4.Skitia Lejyon Garnizonu’nun burada konuşlandırılması ve ticaret
sebebiyle kısa zamanda 80 bin nüfusa ulaşan Zeugma’da Fırat manzaralı yamaçlara villalar
inşa edilir. 80 bin kişilik nüfus Zeugma’yı dünyanın en büyük kentlerinden biri haline getirir. 
Örneklemek gerekirse Zeugma , komşusu sayılan Antakya (Antiokheia) ile Mısır’daki
İskenderiye’den (Aleksandreia) ‘dan daha küçük, Atina (Athena) ile aynı büyüklükteydi.
Pompei ve şimdi dev bir metropol olan Londra (Londinum) ‘dan ise birkaç kat büyüklükteydi.

Ünlü coğrafyacı Strabon da Zeugma’dan bahsetmektedir. Hellenistik dönemde Selevkos
Nikator zamanında Zeugma’da önemli imar faaliyetleri yapıldığı bilinmektedir. Kentteki
Akropolün üzerine kader tanrıçası Thyke’nin bir tapınağı yapılmıştır. Bu tapınak halen toprak
altındadır.

Gaziantep'in dünyaca ünlü müzesi Zeugma Mozaik Müzesi nedir?



Zeugma Antik Kenti kendi şehir sikkesi de basmış Roma Kentlerinden biridir. Sikkeler üzerine
bir tarafına Thyke tapınağı , diğer tarafına da güçlülüğü simgeleyen Roma Kartalı motifi
basılmıştır. 

Zeugma Mozaik Müzesi, 9 Eylül 2011 tarihinde Gaziantep'te açılan ve 1700 metrekarelik
mozaik ile dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi olma özelliğini taşıyan müzedir. 

Yaklaşık 3 yıl boyunca "dünyanın en büyük mozaik müzesi" unvanını taşıyan müze, bu
unvanını, 28 Aralık 2014 tarihinde açılan Hatay Arkeoloji Müzesi'ne devretmiştir. Müze,
ziyarete açık olduğu ilk bir gün boyunca 3000'in üzerinde ziyaretçi ağırlamıştır.

Gerek mimarisi, gerekse teknolojik açıdan dünyanın önde gelen bir müzesidir. İki bin yıllık
mozaiklerin yıllar içinde define avcılarının talanıyla eksilen parçaları, lazer sistemiyle
görüntü olarak tamamlanmaktadır. Zeugma’daki mozaikler on üç renk armonisinden
oluşmaktadır.

Üç blok olarak inşa edilen Zeugma Mozaik Müzesi, mozaik ve arkeoloji müzeleriyle sergi ve
konferans salonu olarak hizmet verecek. Müzede Zeugma'dan gelen mozaikler sergilenir.
Ayrıca Dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiği burada sergilenmektedir.



Antisemitizm
Yahudi düşmanlığı anlamına gelen Antisemitizm nedir?

Antisemitizm terimi Yahudilere karşı
önyargılı olma, onlara karşı düşmanlık
besleme anlamına gelir.

Nazi Almanya’sı ve 1933–1945 yıllarındaki
işbirlikçileri tarafından, Avrupalı
Yahudilerin devlet eliyle kaynak sağlanarak
zulme tabi tutulması ve katliamı yani
Holokost, tarihte antisemitizme verilecek
en uç örnektir. 

1879’da, Alman gazeteci Wilhelm Marr
Yahudilere karşı duyulan nefreti ve on
sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda
genelde Yahudilerle ilişkilendirilen çeşitli
liberal, kozmopolit ve uluslararası siyasi
eğilimi işaret ederek, antisemitizm sözünü
ortaya attı.

Saldırıya maruz kalan eğilimler arasında
eşit medenî haklar, anayasal demokrasi,
serbest ticaret, sosyalizm, finans
kapitalizmi ve barışçılık vardı.Ancak
Yahudilere karşı duyulan belirgin nefret,
modern çağdan ve antisemitizm
sözcüğünün ortaya atılmasından öncelere
dayanır.

Pogromlar (özellikle Yahudilere karşı
girişilen katliamlar), Yahudilere karşı
başlatılan ve genellikle hükümet yetkilileri
tarafından teşvik edilen şiddet içeren
kalkışmalar, antisemitizmin tarih boyunca
ortaya çıkan genel yansımaları arasındadır. 

Çoğunlukla katliamlar, Yahudilerin ayinler
için Hristiyan çocukların kanlarını kullandığı
yolundaki asılsız iddialar yani kan iftirası ile
alevlendi.Modern çağda ise, antisemitistler
nefret etmekten oluşan ideolojilerine bir de
siyasi boyut eklediler.

On dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde
Almanya, Fransa ve Avustralya’da Yahudi
karşıtı siyasi partiler kuruldu. 

Protocols of the Elders of Zion (Siyon
Liderlerinin Protokolleri) gibi yayınların
basılması uluslararası Yahudi komplosunun
gerçek dışı teorilerini ortaya çıkarmasına
yol açmış ya da bu teorileri desteklemiştir.
Siyasi antisemitizmin bir bileşeni de
milliyetçilikti.



Milliyetçilik taraftarları genelde Yahudileri
vatan hainleri olarak suçlandı. On
dokuzuncu yüzyılda, Yahudi maneviyatının
Almanlığa düşman olduğu görüşünü
savunan Alman düşünürleri, bilginleri ve
sanatçıları tarafından ortaya atılan,
yabancı düşmanı “völkisch hareketi”(halk
ya da halkların hareketi) Yahudi kavramını
“Alman-olmayan” şeklinde nitelemiştir. 

Irk antropolojisi teorisyenleri, sahte ve
bilimsel olmayan kanıtlarla bu görüşü
destekledi. 1919’da kurulan ve Adolf Hitler
tarafından yönetilen Nazi partisi, ırkçı
teorilere siyasi bir ifade kazandırdı.  

Nazi partisi kısmen Yahudi karşıtı
propagandanın yayılmasını sağlayarak halk
arasında popülerlik kazandı. Milyonlarca
kişi Hitler’in Yahudilerin Almanya’dan
çıkarılması çağrısında bulunan Mein Kampf
(Kavgam) isimli kitabını aldı.

1933’te Nazilerin iktidara gelmesiyle, parti
Yahudi karşıtı ekonomik boykotlar
yapılması, herkesin gözü önünde kitap
yakılması emrini verdi ve ayrımcı Yahudi
karşıtı yasaları kabul etti. 

1935’te, Nuremberg Yasaları ırkçı bir
yaklaşımla Yahudileri taşıdıkları “kana”
göre tanımladı ve “Ari ırk” ve “Ari olmayan
ırk” ayrımı yapılması emrini verdi. Bu vesile
ile ırkçı hiyerarşi de yasallaştırılmış oldu.

9 Kasım 1938 gecesi, Almanya ve
Avustralya'nın her yerinde Naziler
sinagogları ve Yahudi dükkanlarının
camlarını yerle bir etti (günümüzde bu olay
Kristal Gece Katliamı ya da Kırık Camlar
Gecesi olarak bilinir.) Söz konusu olay
soykırımın Nazi antisemitizminin tek odak
noktası hâline geleceği yıkım dönemine
geçişin başlangıcı oldu.



Van Gölü veya yöresel adıyla Van Denizi, Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Nemrut
volkanik dağının patlaması sonucu oluşan kraterde biriken suların oluşturduğu varsayılan
volkanik bir göldür. Çok sayıda koyu bulunan Van Gölü’nün yüzölçümü 3.713 km²’dir. 

Van Gölü hem tatlı su hem de deniz ekosistemlerinden farklı bir sucul ekosistemdir. Suları
tuzlu ve sodalıdır. Göl suyu tuzluluk oranı %o19, pH’sı ise 9.8 dir. Göl su seviyesi iklime bağlı
olarak yükselip, düşmektedir. Ancak ortalama olarak denizden yüksekliği 1646 metredir. 

Gölün ortalama derinliği 171 m, en derin yeri ise, 451 metredir. Gölün doğu bölümünde dört
ada vardır. Bunlar; Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuş adalarıdır. Adalar tarihi ve turistik
özelliğe sahiptir ve 1990 yılında Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmişlerdir.

Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölüdür ayrıca Türkiye’de bulunan en büyük göldür. Gölün
tuzlu-sodalı suları, biyolojik çeşitliliği sınırlamaktadır. Gölde bilinen 103 tür fitoplankton, 36
tür zooplankton ve tek bir tür balık inci kefalı, (Chalcalburnus tarichi) yaşamaktadır.

Göl etrafı karadan 430 km.dir. Yöre halkına göre gölde bir canavar yaşamaktadır. Söylentiyi
çıkaranların amaçlarının bölgeye turist çekmek olduğu söylense de, söylentileri araştırmak
amacıyla bölgede pek çok bilimsel araştırma ekibi çalışmalar yapmıştır.

İstanbul-Tahran demiryolu hatlarını da bağlamaktadır. Türkiye ve İran’a bağlanan demir yolu
1970 lerde yapılmıştır. 

Van Gölü
Ülkemizin en büyük gölü Van Gölü nedir?



Eski Yunan coğrafyacıları tarafından Thospitis Lacus ya da Arsissa Lacus olarak anılan Van
Gölü’nün modern zamanlardaki ismi, sınırlarına dahil olduğu Van ilinden gelmektedir. Urartu
Krallığının başkenti, İ.Ö. 10. ve 8. yüzyıllar arasında, gölün doğu kıyılarında kurulmuştur.

Van Gölü sahilleri boyunca ve pekçok adalarında Ermeni Klisesi ve manastır kalıntıları
bulunabilir. En iyi korunanı onuncu yüzyıldaki Kutsal Haç Klisesidir. Akdamar Adası ‘ ında yer
alır. Kral Gagik Artzruni tarafından 915 ve 921 yılları arasında inşa edilmiştir.

Dış duvarlardaki rölyefler kutsal kitaba ait Adam and Eve (Adem ve Havva), Jonah and the
whale (Yunus ve Balina), David Davud ve Goliath (Golyat) gibi hikâyeler sunar. Diğer önemli
tarihsel anıt gölün goğu kıyısındaki Van Kalesi dir. Modern Van şehri bu kalenin doğusunda
yer alır.

Yüz ölçümü3.713 km2’dir. Denizden yüksekliği 1.646m derinliği ise 457m ‘yi aşmaktadır.
Gölün doğusunda Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuş adaları bulunmaktadır. Bu adalar turistlik
özelliğe sahiptir. 

Sit alanı olarak ilan edilmiştir. Suyu sodalı ve tuzludur. Aynı zamanda dünyanın en çok soda
içeren gölüdür. Van gölü kıyısındaki iklim diğer yerlere göre daha yumuşaktır.



Sunay Akın
Oyuncak Müzesi gibi bir güzelliği ülkemize katan Sunay Akın kimdir?

12 Eylül 1962 tarihinde Trabzon‘un Maçka ilçesinde doğdu Ailesi, iyi eğitim görebilmesi için,
10 yaşındayken İstanbul’a taşındı. Lise öğrenimini İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi Fizik Coğrafya Bölümü’nden mezun oldu. 

Arkadaşlarıyla birlikte 1989’da Yeni Yaprak şiir dergisini ardından 1990 yılında da Olmaz adlı
şiir dergisini çıkardı. Adını Cemal Süreya’nın koyduğu bu kitabı Antik Acılar, Kaza Süsü, 62
Tavşanı izler. 1987 yılında Halil Kocagöz Şiir Ödülü’nü Noktalı Virgül adlı dosyasıyla aldı.

1990 yılında ise Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü’nü Makiler şiiri ile kazandı.Şiirlerinde
özellikle ince yergi ögelerini kullanmadaki rahatlığı ile dikkat çeker. 5- Cemal Süreya’nın
etkisinde sürdürdüğü şiirlerde, dil oyunlarına dayalı yoğun bir alaycılık ve şaşırtma; çocuklar
ve hüzünle birlikte şairin ilgi ve duyarlılığını göstermektedir.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ders verdi, Müjdat Gezen Sanat
Merkezi’nde 5 yıl boyunca hem ders verdi hem ders aldı. Bu deneyimin de yardımıyla, tek
kişilik oyunlar hazırlayıp oynamaya başladı.

Türkiye’nin çok sayıda merkezinde ve yurtdışında (Frankfurt, Nürnberg, Londra) sayısız kez
tek kişilik oyunlarını sergiledi. Halen Sunay Bey Tarihi adlı gösterisini sunmaya devam
etmektedir.

23 Nisan 2005 tarihinde 11 yıldır dünyanın dört bir yanından topladığı oyuncaklarla, yıllardır
hayalini kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi‘ni Göztepe, İstanbul’da ailesine ait dört katlı tarihi
bir konakta açtı.



Müze, Türkiye’de türünün ilk ve tek örneği olup, Avrupa Konseyi’ne
bağlı Avrupa Müze Forumu (European Museum Forum) tarafından
verilmekte olan Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’ne 2010 yılı için aday
olmuştur.

TRT 2 ve CNN Türk’de “Stüdyo İstanbul”, “İzler”, “Akşama
Doğru”, “5N 1K” gibi kültür sanat programları ve belgeseller
hazırlayan, katkıda bulunan Sunay Akın, TV 8’de de “Gezgin
Korkuluk” ve Ramazan Ayı boyunca Mahya Işıkları adlı programı
hazırlayıp sundu.

Yaşam Radyo, Radyo Kent, Best FM’de radyo programları yaptı.
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Müjdat Gezen
Sanat Merkezi’nde öğretim görevlisi olarak ders verdi.

 Atv’de Hıncal Uluç, Haşmet Babaoğlu ve Nebil Özgentürk ile birlikte
Yaşamdan Dakikalar adlı uzun soluklu bir televizyon programı
yapmıştır. Ayrıca Skyturk360 isimli kanalda her cumartesi
yayınlanan “Hayat Deyince” programını sunmuştur.  



Aztekler

Aztekler, 15. yüzyıl ile 16. yüzyıl başlarında, bugünkü Meksika’nın orta ve güney kesimlerinde
büyük bir imparatorluk kurmuş halk. Nabuva dili konuşan Azteklerin adı, atalarının bir
olasılıkla Kuzey Meksika’da bulunan anayurdu için kullanılan Aztan’dan (Beyaz Ülke) gelir. 

Öteki adlarından “Tenoçka”, ataları Tenoch’tan kaynaklanır. Gene Aztekler için kullanılan
“Meksika” adı, Texcoco Gölünün mistik adı Metzliapan (Ay Gölü) ile ilişkilendirilir. 

En büyük kentleri Tenochtitlan’ın adı “Tenoch”tan türetilmiş, “Meksika” ise önce kentin ve
çevresindeki vadinin, sonradan da tüm ülkenin adı olmuştur. 

Azteklerin kendilerinden söz ederken kullandığı “KulhuaMeksika” adı ise, Meksika Vadisinin
en gelişmiş merkezi olan Colhuacan ile özdeşleşmek çabasını yansıtır. Azteklerin kökeni kesin
olarak bilinmemektedir. Ama bazı gelenekleri, 12. yüzyılda Orta Amerika’ya gelene değin,
daha kuzeydeki Meksika Platosunda avcılık ve toplayıcılıkla geçinen bir kabile oldukları
izlenimini verir. Gene de, Aztlan, yalnızca destanlarda doğmuş bir yer olabilir. 

Azteklerin güneye göçünün, Toltek uygarlığının çöküşünü izleyen ve belki de bu çöküşü
hızlandıran genel bir göç hareketinin parçası olduğu sanılır. Texcoco Gölündeki adalara
yerleşen Aztekler, tarihleri boyunca başlıca merkezleri olan Tenochtitlan’ı IS 1325’te
kurdular. 

Büyük bir devlet ve sonunda bir imparatorluk kurabilmelerinin temelinde, kullanılabilir tüm
toprakların entansif biçimde ekildiği, gelişkin bir sulama ve bataklık kurutma sistemine dayalı
olağanüstü tarım düzenleri yatar. Bu yöntemlerle sağlanan yüksek verimlilik, zengin ve
kalabalık bir ülkenin doğmasını sağlamıştır.Tenochtitlan, Itzcoatl döneminde (1428-1440)
komşu Texcoco ve Tlacopan devletleri ile ittifak kurarak Orta Meksika’da egemen güç
durumuna geldi. Daha sonra hem ticari ilişkiler, hem de fetihler yoluyla, 400-500 küçük
devletten oluşan, 5-6 milyonluk nüfusuyla 1519’da 207.200 km2’lik alana yayılan bir
imparatorluğun merkezi oldu. Kent, en gelişkin döneminde, 13 km2’yi aşkın bir alanda 140
binden çok insan barındırıyordu; dolayısıyla Orta Amerika uygarlıklarınını tarihinde en yoğun
nüfuslu yerleşim yeriydi. Aztek devleti, askerlerin egemenliğindeki bir despotluktu.

Güneş'in çocukları Aztekler kimdir?



Kastlara ve sınıflara bölünmüş ama dikey akışkanlığını da koruyan Aztek toplumunda
yükselmenin en güvenli yolu savaşta kahramanlık göstermekti. Devlet işlerini rahipler ve
bürokratlar yürütürdü. Toplumun alt katmanlarında, serfler, sözleşmeli hizmetkarlar ve
köleler yer alırdı.

13 milyonluk bir nüfustan oluşan çok büyük ve zengin bir imparatorluk olan Aztekler gelişmiş
tarım yöntemlerine, kendilerine ait bir din, takvim, alfabeye sahiplerdi. Aztekleri keşfedenler
İspanyollar oldu. 

Hernan Cortes ve onun özel ordusu Aztek başkenti olan Tenochtitlan´a giderken Popocateptel
volkanik dağının yanından geçtiler ve ilk kez bir volkan görmüş oldular. Adamları ve Cortes
başkente ulaştıklarında Aztek imparatoru Montezuma onları karşılamak için bekliyordu. 

Aztek imparatoru göz kamaştırıcı elbiseler giymişti. O, Cortes ve adamlarının başkente
girmesine izin verdi. Hernan Cortes´in sadece 600 askeri vardı ve Aztek imparatoru onları
kolayca yok ettirebilirdi. Ancak Aztek takvimine göre bu yıl çok özel bir yıldı.

İnançlarına göre bu yılda Quetzalcoatl adlı bir tanrı Aztekleri yok edecekti. Bu tanrının
efsanedeki tarifleri Cortes´e çok benziyordu. Bu yüzden Aztek imparatoru, Cortes'in tanrı
olduğuna karar verdi. Cortes başkentte birkaç gün geçirdikten sonra güvende olmadığını
sezdi. 

Hayatta kalmalarını sağlayan tek şeyin imparatorun varlığı olduğunu fark etti. Bu nedenle
Aztekleri denetim altına alabilmek için imparatoru tutsak almaya karar verdiler.Cortes birkaç
ay daha şehirde kaldıktan sonra ayrıldı. O gittikten sonra başka İspanyollar Aztek'e
saldırdılar. Cortes yeni ordusuyla geri geldiğinde Cuitlahuac imparator olmuştu. Ancak bunu
bilmeyen Cortes Aztekleri kontrol altına almak için Montezuma'yı tutsak aldı ve halkı
etkilemek için onu kraliyet sarayının çatısına çıkardı. Ancak halk onlara taş atarak tepkisini
gösterdi. Atılan taşlardan biri Montezuma'nın ölümüne neden oldu. 1521'de Aztekler teslim
olana kadar 4 ay savaş yapıldı.Aztek İmparatorluğu'nun başkenti,1300 yıllarında Texcoco
Gölü'nün üzerindeki bir dizi adaya Aztek tanrılarından biri olan Huitzilopochtli'nin tapınağı
etrafına kuruldu.

Şehirde binalar Coatepantli adında 2,5-3 metre yüksekliğindeki duvarlarla çevriliydi. Binalara
girişi sağlayan 4 kapı bulunuyordu. Şehrin ortasında Büyük Tapınak vardı. Bu tapınak içinde
iki tane tapınak bulunduruyordu. Bunlardan biri savaş tanrısı Huitzilopochtli'ye diğeri de
yağmur tanrısı Tlaloc'a aitti. Başkent 1500'lere gelindiğinde 300.000 kişilik nüfusa sahip
oldu.Aztek yazısı da Maya yazısı gibi, ideogramların ve sesleri belirten fonetik sembollerin bir
karışımından oluşmuştur. Yani bazı resim karakterleri nesneleri ve düşünceleri ifade ederken,
bazıları da sesleri ifade ediyordu. Örneğin bir Meksika kenti olan Coatlan (Yılanların yeri)
kentinin adı coatl hecesini dile getiren yılan resminin yanı sıra diş ("tlan") işaretinin
belirtilmesiyle yazılıyordu. 

Aynı şekilde Coatepec ("Yılanlı tepenin yeri") adı yine yılan hecesini dile getiren yılan
resminin yanı sıra tepe ("tepec") işaretinin belirtilmesiyle yazılıyordu. Eldeki mevcut Aztek el
yazmalarının sayısı 500 civarındadır.





Kapital
Hala çok satılan Karl Marx'ın
popüler kitabı Kapital nedir?

Ekonomi Politiğin Eleştirisi alt başlıklı kitap, Karl
Marx'ın en önemli yapıtlarındandır. Toplam üç
cilttir. 2. ve 3. ciltler Marx'ın ölümünden sonra
dostu ve çalışma arkadaşı Friedrich Engels
tarafından notlarının düzenlenmesi sayesinde
yayınlanabilmiştir.

Marx, Kapital'de öncelikle "kapitalist toplumun
en temel hücresi" olarak gördüğü "meta"nın
çözümlenmesinden başlayarak kapitalist üretim
ilişkilerini bütün boyutlarıyla inceler.

Kapital, Türkçeye ilk olarak Osmanlı döneminde
Ceride-i Felsefiye dergisinde özetleştirilerek
Sermaye adıyla çevrilmiş, cumhuriyet
dönemindeki ilk çevirisi de yine aynı adla
1933'te gerçekleştirilmiştir. 

Tamamen Türkçeye çevrilmesiyse Prof. Dr.
Mehmet Selik tarafından Almanca aslından
1965 yılında yapılmış ve Sol Yayınları tarafından
Aralık 1965'te basılmıştır.

Kapital Cilt 1, Karl Marx tarafından 1867
yılında yazılmış,kapitalist üretim biçiminin
ekonomik yasalarının, sosyalist üretim biçiminin
öncüsü olduğunu ve sınıf mücadelesinin
kapitalist toplumsal üretimden köken aldığını
ortaya koymak amacıyla siyasi ekonomi olarak
kapitalizmin eleştirel bir analizidir. Kapital Cilt
1, 14 Eylül 1867 tarihinde yayımlandı ve Das
Kapital'in Marx'ın hayatta iken yayımlanan tek
cildi bu oldu. Haziran 2013 yılında Komünist
Manifesto ile beraber UNESCO'nun Dünya
Mirası Programı'na kayıt edildi.

İlk üç kesimde meta, ekonomik değer, değişim
değeri ve paranın kökeni hakkında yoğun teorik
bir tartışma yapılmaktadır. Marx'ın yazdığı gibi
"Tüm bilimlerde başlangıçlar her zaman zordur,
dolayısıyla metanın analiz edildiği bölüm bu
nedenle en üst düzeyde zorluğu içerecektir.

"Modern okur, Marx'ın "1 ceket eşittir 20 yarda
ketenbezi" gibi tariflerini anlamakta zorluk
çekmektedir. Profesör John Kenneth Galbraith
şu bilgiyi dikkatimize sunmaktadır: "O yüzyılda
sıradan bir yurttaşın ceket satın alması
günümüzde bir insanın otomobil veya hatta ev
alması ile karşılaştırılabilecek bir
harekettir."Marx analizine "meta"yı
tanımlayarak başlar.



Metanın bir insanın her türlü istek veya
ihtiyacını karşılayan bizden bağımsız bir şey
olduğunu anlatır. Marx metanın kullanım değeri
denilen bir özelliği olduğunu söyler. (17. yüzyıl
İngiliz yazarlarında "kullanım değeri" yerine
"bedel" ve değişim değeri yerine de "değer"
kelimelerinin sıklıkla kullanıldığı görülür. John
Locke (1691, Faiz İndiriminin Sonuçları Üzerine
Bazı Düşünceler,sayfa 28): "Herhangi bir şeyin
doğal bedeli, insan hayatının ihtiyaçlarını
karşılamak ve rahatlığını sağlamak açısından
kendi uygunluğuna karşılık gelir.") Metanın
kullanım değerini ne kadar kullanışlı olduğu ile
belirlenmektedir.

Marx kullanım değerinin sadece "kullanım ve
tüketim sırasında" belirlenebileceğini söyler.
Metanın kullanım değeri belirlendikten sonra,
meta el değiştirdiğinde ortaya çıkan değişim
değeri tespit edilmektedir. Bunu, değişimde
karşılık olarak kullanılan diğer metaların
miktarları ile açıklamaktadır. Tahıl ve demir
örneği vermektedir.Aralarındaki ilişkiye
bakılmaksızın, her zaman belli bir miktar demir
için belli bir miktar mısır değiş tokuşunda bir
eşitlik olacaktır.



Bu örneği bütün metaların başka metaların belli miktarlarıyla değiş tokuş edilebilmesini
sağlayan benzer bir öze sahip olduğunu göstermek için vermektedir. Aynı zamanda
insanın bir metanın değişim değerini ona sadece bakarak veya onu inceleyerek
belirleyemeyeceğini açıklar. 

Değişim değeri sadece maddesel değildir. Değişim değerini belirlemek için insanın
metanın diğer metalarla değiş tokuşunu görmesi gerekmektedir. 

Marx metanın bu iki yönünün birbirinden bağımsız olarak tartışılamayacak şekilde hem
ayrışmış hem de bütünleşmiş olduğunu ifade etmektedir. Marx bir şeyin kullanım
değerinin kalite açısından, değişim değerinin ise miktar açısından değişebileceğini
söylemektedir.

Marx bir metanın değişim değerinin onun değerinin tanımı olduğunu açıklayarak devam
etmektedir. Değer bütün metaları birbiriyle ilişkilendirmektedir böylece hepsi birbiriyle
değiş tokuş edilebilmektedir. 

Bir metanın değeri "bir toplum içinde sık rastlanan ortalama yetenek derecesi ve emek
yoğunluğu ile o toplum için normal olan üretim şartları altında herhangi bir kullanım
değerini üretmek için gereken emek süresi" diye tanımlanan toplumsal olarak gerekli
emek zamanı ile belirlenmektedir. Dolayısıyla, Marx, metanın değerinin, birçok nedene
bağlı olarak meydana gelen emek verimliliğine göre gelişim ya da değişiklik gösterdiği için
sabit kalmadığını açıklamaktadır.





Jumbo
Fillerin kralı olarak tanınan Jumbo kimdir?

Jumbo, Fillerin Kralı olarak adlandırılır, tüm
zamanların en ünlü fili.1861 de Habeşistan`dan önce
Paris`e ,sonra Londra`ya daha sonrada ABD`ye gelir.
Her yerde topluluk mıknatısı olmuştur. 1885`de bir
lokomotif ile çarpışması sonucu ölmüştür. İsmi, tüm
Dünya`da büyük kelimesi ile özdeşleşmiş ve eş
anlamlısı olmuştur. Bu isim bu anlamda varlığını,
bugüne kadar sürdürmüştür.1861 yılında
yakalandığında genç fil yaklaşık 1 yaşında ve bir
metre boyundaydı. Bayernli koleksiyoncu Johann
Schmidt`ın aracılığıyla, türdeşleriyle birlikte Paris`e
getirilerek Jardin des Plantes`e yerleştirildi.1865
yılında boyu 125 cm olduğunda, aynı yılın 26
Haziran`ında bir gergedan ile değiştirilerek Londra
Hayvanat Bahçesine getirildi.



Kafesini sallıyor, yanına bakıcısı Scott`dan başkasını
yaklaştırmıyor, kendisine sunulan dişi fil Alice'de
ilgisini uyandırmıyordu. Bu yüzden çocukların
Jumbo`nun üstüne binmesi zamanla çok tehlikeli
bulundu. Hayvanat bahçesi yönetimi, acil durum
halinde vurulması iznini verdi. Bu zaman diliminde
Amerikalı sirk direktörü Phineas Taylor Barnum,
Londra Hayvanat Bahçesi yönetimine Jumbo için o
zamanlar önemli bir miktar olan 10.000 dolarlık bir
teklif yaptı. Bu teklif kabul edildi. Bunun üzerine millet
çalkalandı.

Bunlar arasında Winston Churchill , Theodore
Roosevelt ve çok sayıda Avrupalı asilzadenin çocukları
da vardır. Basında dikkat çekici bir şekilde ses
getirince, Jumbo Büyük Britanya`da son derece
popüler olmuştur.

Cinsel olgunluğa erişmesiyle Jumbo, düzenli
aralıklarla ``Musht`` diye adlandırılan ve bugüne kadar
tam olarak araştılımamış olan bir duruma geliyordu.
Normalde çok sakin olan Jumbo bu evrede çok kontrol
dışı hatta kötü oluyordu.

Jumbo Büyük Britanya`ya canlı olarak gelen ilk Afrika
filiydi. Ayrıca Avrupada bulunan üçüncü fildi. Bir bakır
üzerine, Martin Schongauer (1450 - 1491)
kulaklarından afrika fili olduğu anlaşılan bir fil
resmetmişti. XIV. Louis 1668 de Portekiz Kralından
aynı şekilde Afrika kökenli bir fil hediye olarak
almıştı.Jumbo Londra`da, rivayete göre bakıcısı
``Matthew Scott``dan , Swahili dilinde "Merhaba"
anlamına gelen ismini alır. Jumbo takip eden 16 yılda
Londra Zoo`nun önemli unsuru olarak gelişir. Etkileyici
boyutta metrelerce büyüyerek ,toplumun ve sırtına
binen çocukların eğlencesi haline gelir. Londra`da
ikamet ettiği süre diliminde bir milyondan fazla
çocuğu taşımış olduğu tahmin edilir.



Toplumun önemli şahsiyetleri ticari anlaşmanın haklılığı konusunun incelenmesi
için adli proses başlatsalar da kazanan 'Barnum' oldu.

24 Mart 1882 tarihinde Jumbo Assyrian Monarch gemisiyle yola çıkar ve yanında
bakıcısı Matthew Scott ile beraber 9 Nisan 1882 de Amerika'ya ayak basar ve bir
bando takımı tarafından karşılanır. Bir sirk geçişi ile Broadway üzerinden Madison
Square Garden`a yürür.

Sirk direktörü Barnum, Asya fillerinin aksine afrika fillerinin öğrenme kabiliyetleri
gelişmediğinden, hiçbir şekilde sanatsal icraatlar beceremeyen bir fil almıştı. 
Ancak Barnum, devasa hayvanın sadece takdimi ile Kanada'dan ABD'ye uzanan
üç yıllık bir turne ile 9 milyon insanı çekmeyi başarmıştır. Barnum Jumbo`yu Tom
ve Thumb isminde iki cüce fil ile birlikte kendi inşa ettiği ``Palast-araba`` ile
seyahat eder. 

Dev hayvanın takdimini şaşkınlıkla izleyen seyircilerden ve sırtına binen
çocuklardan paralar kazanır. Üç yıl gibi bir zamanda yarım milyon dolar gibi bir
kazanca ulaşır.

15 Eylül 1885 Jumbo Ontario ``St. Thomas`` istasyonunda,bir lokomotif ve 2
vagonun raydan çıkmasıyla yaşanan kazada hayatını kaybeder. Aynı şekilde
lokomotif makinisti de ölür.



Sümerbank
Atatürk'ün büyük projesi Sümerbank nedir?

Sümerbank, özel bütçenin temelini oluşturan katma bütçeli idare uygulamasının başladığı 1933
yılında kurulmuş, ticari nitelikte mal üreten kuruluş. Tekstil sanayisi ile aynı anda banka
konumunda.11 Temmuz 1933 tarihinde Atatürk tarafından Sümerbank ismi verildi. İlk büyük
kompleksi Eylül 1935'te Adana'da kuruldu. Bu kompleksin inşası için 1932 yılında İsmet İnönü
Sovyetler Birliği'nden 8,5 milyon liralık kredi aldı. Yapının tasarımı Sovyetler'e aittir. Adana
Bez Fabrikası ve Lojmanları, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kamu yatırımıdır.

1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk ve Nazilli Basma Fabrikası'nın işletme müdürü Fazlı Turga
Atatürk'ün Bursa Merinos Yünlü Fabrikası için yazdıklarıHalk tasarrufuyla oluşturulmuştur.
Türkiye'de ilk modern tekstil kuruluşu olarak büyük bir üne kavuşmuştu. 

Demir-çelik tesisleri, çimento fabrikaları, kâğıt ve selüloz tesisleri Sümerbank bünyesinde
kuruldu ve bunların daha sonra kendi bünyesinden ayrılarak ayrı birer kuruluş olmasını
sağladı.

1987 yılında Sümerbank'ın özelleştirilmesi kararı alındı ve banka Kamu Ortaklığı İdaresi'ne
devredildi. 1988'de Sümerbank Holding kuruldu. Holdingin bankacılık birimi 1993'te Yüksek
Planlama Kurulu kararıyla Sümerbank adı altında yeniden yapılandırıldı.



24 Ekim 1995'te Garipoğlu şirketler grubuna
103.4 milyon dolara satılarak özelleştirildi.
Hayyam Garipoğlu'nun Malki cinayeti ve
Türkbank skandalına adının karışması,
Sümerbank'ın elinden alınmasına neden oldu.
Sümerbank 21 Aralık 1999'da TMSF'ye
devredildi. 

Ardından 9 Ağustos 2001 tarihinde Oyak
Grubuna satıldı. Oyakbank A.Ş.'ye 11 Ocak
2002 tarihinde tescil edilmiştir. Avrupa Yakası
isimli televizyon dizisinin karakteri Gaffur'un
çizgili pijaması Sümerbank'ın ürettiği bir
üründür.

Türkiye'de bir dönem Kloze önlük olarak tabir
edilen ilkokul önlüklerinin kumaşları,
Sümerbank memurları veya muhtarlıklara
dağıtılarak, her öğrenciye ücretsiz
dağıtılmıştır.



Miryokefalon Savaşı; Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan ile Bizans İmparatoru I. Manuel
Komnenos arasında 1176 yılında meydana gelen ve Bizans’ın Anadolu’yu Türkler’den geri alma
ümidini tamamen yok eden savaştır.

1175 yılında II.Kılıçarslan’ın Orta Anadolu’da Sivas ve Tokat bölgelerine hakim olan
Danişmedli Türk beyliğine son vermesi Bizans İmparatoru’nun Türk hakimiyetini ve  birliklerini
ezmek hatta kesin bir şekilde Türk egemenliğine son vermek için hazırlıklara girişmesine neden
oldu. Bu doğrultuda İmparator Manuel papa’ya yazdığı mektupta zamanın yeni bir haçlı seferi
için uygun olduğunu ve Anadolu’dan geçen yolun artık güven altına alınması gerektiğini
vurgulayarak ordusu ile birlikte Konya üstüne doğru yöneldi.

II. Kılıçarslan imparatora elçiler göndererek barış istediğini vurgulasa da, imparator bunu
kabul etmedi ve Niksar surları önünde Andronikos Batatzes’in Türklere ağır bir şekilde
yenilmesi Batatzes’in kellesine mal oldu.

Kesilen bu baş da II.Kılıçarslan’a zafer nişanesi olarak gönderildi.İmparator Manuel’in ordusu
ile birlikte Sultandağı civarında dağlık bir bölgeye girmesi, zaten zor olan şartları daha da
zorlaştırdı. 

Kuşatma araçları, erzaklar ve ağır arabalar ordunun ilerlemesini ciddi bir şekilde engelliyordu
ve geçmek zorunda oldukları bu bölge Türkler tarafından bilinçli bir şekilde tahrip edilmişti.
Ordunun ilerlediği bu yol üzerinde Miryofefalon kalesinin bulunduğu bir geçit vardı ve Türk
ordusu burada bir dağ yamacında hazır olarak bekliyordu. Türk ordusu hemen hemen Bizans
ordusuna eşit sayıda fakat daha kötü teçhizatta idi.

Miryokefalon Savaşı
Bizans'ı Anadolu'dan tamamen uzaklaştıran Miryokefalon Savaşı nedir?



Ancak Türklerin avantajı daha fazla
hareket imkanına sahip olmaları idi. Bu
şartlar altında Bizans ordusu da şan ve
şöhret kazanmak için bu dar geçide
girince Türkler de saldırıya geçti ve
savaş başlamış oldu.

17 Eylül 1176 tarihinde başlayan bu
savaş, Türklerin galibiyeti ile bitti.
İmparator Manuel, savaşın ortasında
cesaretini kaybederek geçitten çıkmak
için geriye doğru kaçtı ve bunun üzerine
bütün ordu onun takip etti.

Yalnız ağırlıkların yolu kapaması,
Türklerin saldırıya geçtiği sırada pek çok
askeri öldürmesi çok az sayıda insanın
hayatta kaldığını göstermektedir. 

Akşama kadar süren savaşın sonunda
II.Kılıçarslan bir elçi göndererek
İmparator’a Eskişehir ve Gümüşsu
kalelerini yıkması şartı ile ona barış
teklifi etti. 

Bu şartlar altında kalan ordusu ile
birlikte geçitten çıkan İmparator
Manuel, Bizans’a dönerken yolda
Türkmenlerin saldırılarına uğradı.Bu
savaş Anadolu Selçuklu Devleti ve Bizans
İmparatorluğu tarihinin dönüm
noktalarından biridir.

Türklerin Malazgirt’ten sonra Bizans’a
vurdukları bu 2. darbe sonucu Bizans,
Anadolu’da üstünlüğünü kaybetmiştir.



Ertuğrul Fırkateyni
Denizcilik tarihinin hazin olaylarından biri olan Ertuğrul Fırkateyni nedir?

Ertuğrul gemisi, Sultan Abdülaziz tahttayken siparişi verilmiş ve 1863 Ekim ayında padişah
huzurunda denize indirilmiş olan Osmanlı fırkateyni. Makinesi ve diğer tahrik ekipmanları
1864’te İngiltere’de monte edilmiştir.

Kosova ve Hüdavendigâr gemileriyle birlikte 1865 yılında İngiltere’den Anadolu’ya dönerken
Toulon, Cherburg, ve bazı Limanlara uğramış, İstanbul’a geldiğinde de Beşiktaş Sahil Saray-ı
Hümayunu önünde demirli kalmış, sonrasında uzunca bir süre Haliç’e kapatılmıştır.

Ertuğrul 79 metre boyunda, 15,5 metre genişliğinde ve Draftı 8 metre kadardı. Buhar kazanının
kapasitesi 60 tondu. Aldığı kömürle 10 mil hızla 9 saat seyir yapabiliyordu. Gemi zamanına göre
modern araçlarla donatılmış, aydınlatılmasında elektrik kullanılmıştı.

Her şeyi güzeldi fakat can alıcı olan kusuru bordasının çürüklüğüydü. Eski kaynaklar
incelendiğinde Gemide 56 subay ve 551 er olmak üzere toplam 607 kişinin görev yaptığı
anlaşılmaktadır.

1887 yılında Japonya İmparatoru Komeii ‘nin yeğeninin bir savaş gemisiyle İstanbul’u ziyaret
etmesinin ardından II Abdülhamit Japonya’ya bir heyet gönderilerek iade-i ziyaret yapılmasını
emretmişti. 

Gemi, II. Abdülhamid’den Japon İmparatoruna mücevherli imtiyaz nişanı ve diğer hediyeleri
götürecekti.Padişahın isteği üzerine donanmanın en güzel gemisi bu iş için tahsis edildi. Bazı
uzmanların bu geminin çürük olduğu ve böyle bir seferi tamamlayamayacağı yönündeki
raporlarına rağmen Ertuğrul Fırkateyni, Temmuz 1889’da İstanbul’dan yola çıktı. İlk arızasını
suveyş kanalında yaptı ve Güzergâhı boyunca çeşitli limanlara uğrayarak seyrine devam
ediyordu.



Fırkateyn, Singapur’a vardığında kafile başkanı Miralay Osman Bey Amiralliğe terfi ettirildi.
Kafile, uğradığı ülkelerin halkları ve müslümanlar tarafından görkemli sevgi gösterileriyle
karşılanıyor, gemiyi bazı zamanlar binlerce kişiden oluşan gruplar ziyarette bulunuyordu. 

Gemi, 11 ay sonra 7 Haziran 1890 tarihinde Japonya’nın Yokohama Limanı’na
vardı.İmparator Komeii, Türk amiralini ve heyetini görkemli bir şekilde karşıladı. Şehir halkı
Türk amiralinin saray arabası ile İmparatorun yanına gidişini sevgi gösterileriyle takip etti.

Ertuğrul Fırkateyni, Japon sularında kaldığı üç ay boyunca etrafındaki binlerce Japon kayığına
50 kişilik bandosuyla konserler verdi. Nihayet geri dönüş yolculuğu için hazırlıklar
tamamlandı. 

Yola çıkılacağı gün Japon Deniz Kuvvetlerinin tayfun uyarısına rağmen, Ertuğrul Fırkateyni
planlandığı gibi 15 Eylül 1890 tarihinde Yokohama Limanı’ndan ayrıldı. Kuşimoto açıklarında
tayfuna yakalanan Ertuğrul Fırkateyni 16 Eylül 1890’da kontrolünü kaybedip, kayalıklara
çarparak battı. Kaza sonucu gemiden sadece 69 denizci kurtulabildi. Amiral Osman Bey de
dahil diğer mürettebat hayatını kaybetti.

Ertuğrul Fırkateyni’nin bu trajik sonu Türk-Japon halklarını yakınlaştırdı. Yöre halkı, kazadan
kurtulanlara büyük yardım ve yakınlık gösterdi. 

Torajiro Yamada isimli bir Japon, şehit yakınları ve kazazedeler için yardım kampanyası
düzenledi. Toplanan para aynı kişi tarafından dönemin padişahına teslim edildi. Hayatta kalan
69 denizci, Japonya İmparatorunun talimatıyla Hiei ve Kongō isimli iki askeri gemi ile
İstanbul’a gönderildi.Kazada ölenlerin anısına Kuşimoto’da bir anıt yapılmıştır.

İlk anıt Japonlar tarafından 1891’de dikilirken bu anıt 1929 yılında yine Japonlar tarafından
genişletilmiştir. Şehitlik Anıtı, 3 Haziran 1929 tarihinde Japon İmparatoru tarafından da
ziyaret edilmiştir. 

1937’de Türkiye tarafından restore edilen anıt önünde her yıl düzenli olarak anma törenleri
yapılmaktadır.Kuşimoto kasabası Mersin ve Yakakent ile kardeş şehirdir. 

Kuşimoto’da Ertuğrul için kurulmuş bir de müze bulunmaktadır. 1974 yılında inşa edilen “Türk
Müzesi“nde Ertuğrul Fırkateyni’nin maketi, gemideki asker ve komutanların fotoğrafları ve
heykelleri bulunmaktadır.



Tel Aviv
İsrail'in en kalabalık şehri Tel Aviv nedir?

Tel Aviv, Akdeniz'e kıyısı olan, aynı zamanda 376.700 kişilik nüfusuyla İsrail'in en kalabalık
şehridir. İsim İbranice baharın tepesi anlamına gelir.Tel Aviv-Yafa veya sıklıkla kullanılan adıyla
Tel Aviv, 391.300 kadarlık nüfusuyla İsrail'de bulunan ikinci büyük kenttir. 

Kent, İsrail'in Akdeniz kıyılarında bulunur. Yüzölçümü yaklaşık 51,8 km² kadar olan şehir, ayrıca
üç milyonluk Guş Dan metropolündeki en kalabalık ve en geniş kenttir. Kentin yönetimini Tel Aviv-
Yafa belediyesi üstlenmekte olup, kentin şu anki belediye başkanı Ron Huldai'dir.

Tel Aviv, 1909 yılında liman kenti Yafa'nın bitiminde kuruldu. Zamanla büyüyen Tel Aviv, Yafa'dan
ayrılmaya başladı. Bu dönemde bölgede özellikle Araplar yaşamaktaydı. İsrail'in bağımsızlığından
iki yıl sonraki 1950 yılına gelindiğinde Tel Aviv ve Yafa, aynı belediyeye bağlandı.

2003 yılında ise kentteki Beyaz Kent, UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alındı.Tel Aviv
küresel bir kenttir. İsrail'in ekonomik olarak merkezi olan kent ayrıca İsrail Borsası'na da ev
sahibidir. Ayrıca şehirde birçok şirket ve araştırma merkezleri bulunur. Bunların dışında turistik
bir kent olan Tel Aviv'de onlarca plaj, bar, kafe ve market yer alır. Kentin lakabı, sürekli akan
trafiği ve sürekli açık olan mağazaları nedeniyle "uyumayan Akdeniz şehri" olarak anılır. 

Öyle ki, dünya küresel kentler sıralamasında birçok kenti geride bırakarak kırk ikinci sıraya
yerleşmiş durumdadır. Yine bölgedeki en pahalı kent olan Tel Aviv, tüm dünyadaki on dördüncü
pahalı bölgedir. İbranice Aviv, "bahar" anlamına gelmekte olup yenilenmeyi temsil etmektedir.



Yine tel sözcüğü de İbranice "höyük" anlamına gelmekte olup, eski
topraklar üzerinde kurulan yeni bir uygarlığı anlatmaktadır. Yine Yafa
veya özgün adıyla "Yafo"nun da kökenleri hakkında bazı görüşler
bulunmaktadır. 

Kimi araştırmacılar bu ismin İbranice "güzel" veya "güzellik"
anlamlarına gelen yafah veya yofi sözcüklerinden türediğini
düşünmektedir. Bir başka inanca göre de Nuh'un oğlu Yafes, kenti
bularak kente adını vermişti. 

Kent nüfusunun %91,8 kadarı Yahudi, %4,2 kadarı Müslüman veya
Hristiyan Arap kesimden ibarettir. Nüfusun geri kalan kısmı da çeşitli
Arap olmayan Hristiyanlar ile Musevi Asyalılar oluşturmaktadır.

Farklı etnik kökenlere sahip, çok kültürlü bir kent olarak Tel Aviv,
birçok dilin de günlük olarak konuşulduğu bir şehirdir. Konuşulan
diller arasında İbranice, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Takalotça,
Tayca, Arapça, Amharca ve İngilizce yer almaktadır. 

Kimi tahminlere göre kentte kayıtsız 50.000 kadarlık bir Asyalı
yabancı işçi nüfusu yer almaktadır. Diğer batılı kentlerle
karşılaştırıldığında, suç oranı Tel Aviv'de nispeten azdır.



Çakra

Çakra, tekerlek ya da dönüş anlamına gelir. Hindu geleneklerine ve bazı inanç sistemlerine
göre insanda bulunan enerji merkezlerinin girdap şeklinde dönen enerji alanlarından
oluştuğuna inanıldığı için onlara bu isim verilmiştir.

Çakra, Hint Felsefesi ve bazı ilgili Asya kültürlerinde, insan vücudunda bulunan metafiziksel
ve/veya biyofiziksel enerjinin bağlantı noktası olarak düşünülmüştür.

Yoganın üstadları, insanın, görünen fiziksel varlığı ötesinde, daha duyarlı ve daha etkin bir
bünyeye sahip olduğunu ileri sürerler. Bizler, bunu ancak bazı özel durumlarda, duygularımız
aracılığıyla sezebiliriz. Aslında bedenimizde birçok önemli çakra olduğu düşünülmektedir:
örneğin, avuçlar içinde,tabanlarda, diz kapaklarında, dirseklerde bulunan çakralar diğerlerine
göre daha önemlidirler. Ama ana çakra merkezleri vücudumuzda omurga boyunca
sıralanmaktadır.

Hint felsefesine göre, insanın kafasının tepesinde pozitif bir akım varken omurga kemiğinin alt
boğumunda, kuyruk sokumunda, negatif bir akım bulunur. Bu iki "kutup"arasında dolaşan
elektrik gücü "YAŞAM"dır.

Her yoginin amacı, kuyruk sokumunda, Muladhara Çakra yakınında, yılan gibi kendi üzerine üç
kez çöreklenen uyuyan Kundaliniyi, yani negatif enerjiyi uyandırıp, onu Sushumna Nadi
(omurilik boyunca) Sahasrara Çakrada (başın tepesinde) bulunan pozitif akımla
birleştirmektir. Bu olay, sabır ve azimle uygulanan Pranayama (nefes egzersizleri), asanalar
(yoga duruşları), ve meditasyon sayesinde gerçekleşebilir. Buna erişebilen yogilerin sayısı çok
fazla değildir. Kundalini yukarıya yönelirken, omurga boyunca sıralanan enerji merkezleri
(çakraları), teker teker delerek kafatasının tepesinde bulunan pozitif akımla birleşince yoginin
bedeni elektrik akımına tutulmuş gibi sarsılır ve mutluluğun en üst hazzını duyar; böylece
ermişliğe yükseldiği kabul edilir: yogilere göre, bunu erenler, karşısındakinin düşüncesini
"okuyabilir", geleceği görme yeteneği elde eder vb.Ancak kötü koşullar altında uyandırılan
Kundalini tehlikeli olabilir, en azından uygulayanın ruhsal dengesini bozabilir.

Vücudumuzdaki spiritüel enerjiyi dengeleyen Çakra nedir?



Tarihsel bilgilerde 7 ana enerji merkezi
olduğu yazılıdır. Ancak günümüzde Pranik
Şifa gibi daha modern sistemlerde 11 ana
çakra ve pek çok minör ve mini çakra olduğu
tespit edilmiştir. Yine de tarihsel bilgilerin
popülerliği devam etmektedir.

Modern Sanskritçe’de çakra olarak
adlandırılan bu enerji merkezleri, güçlü
elektrik alanlarıdır, gözle görülemezler. Bu
yedi güç istasyonunun her biri bedenimizde
hormon salgılayan bezlere karşılık gelir. 

Bu bezlerin hormon üretimini uyarırlar.
Başka bir deyişle, fizik bedenimizdeki ismi ile
hormon salgılayan iç salgı bezleri enerji
bedenimizdeki çakralara karşılık gelirler.



Buca Katliamı

Buca Katliamı 21 Eylül 1995'te Buca Kapalı Cezaevi'nde bir isyan çıkması ve devlete bağlı
güçlerin bu isyanı bastırmak adına 3 siyasi tutukluyu öldürmesi ve onlarcasını yaralaması
olayıdır. Operasyonda yaşamını yitirenler:Yusuf Bağ, Kayseri Pınarbaşı 1970 doğumluydu.
Çerkez milliyetindendi. İzmir'in ilk DEV-GENÇ'lilerindendi.

Turan Kılıç, 1958 doğumlu, iki çocuk babası bir emekçiydi. İzmir Kınık İlçesi Taştepe
köylülerinin önderiydi.5- Uğur Sarıaslan, 1971 Kayseri doğumluydu. DEV-GENÇ'liydi.Mart
1995 yılında Türkiye’de gerçekleşen gazi mahallesi olayı ile beraber birçok direnişçi
tutuklanmıştı. 

Devlet güçleri ise siyasi hareketlerin yoğun olduğu o dönemler siyasi tutuklulara
cezaevlerinde işkence yapıyordu. Bu ceza evlerinden bir tanesi de İzmir Buca Kapalı
Cezaeviydi.7- Buca’da tutuklular mahkemeye çıkarılmadan önce dövülüyor, hapishane
içerisindeki istekleri dikkate alınmıyordu. 

Hapishanedekiler isyan çıkarıp 18 Eylül'den itibaren sabah ve akşam sayımları vermemeye
başlayınca 21 Eylül günü hareket timleri, asker ve gardiyanlar koğuşlara saldırdı.
Hapishanedekiler isyan çıkarıp 18 Eylül'den itibaren sabah ve akşam sayımları vermemeye
başlayınca 21 Eylül günü hareket timleri, asker ve gardiyanlar koğuşlara saldırdı. Koğuşların
içine onlarca sis, göz yaşartıcı ve bayıltıcı bombalar atıldı. Etkisiz hale getirilen  tutuklular son
derece ağır şekilde işkence görüp dövüldüler. Saldırıda Turan Kılıç, Yusuf Bağ ve Uğur Arslan
hayatlarını kaybettiler.

Polis olayın ardından portesto eylemi için gelen kalabalığa da saldırdı, 8 ağır yaralı vardı. 11'i
avukat olmak üzere 53 kişi de göz altına alındı.Bu katliamın sorumlularına dava açılsa da bu
davaların hiç birinden sonuç alınamadı.

İsyan sonucu 3 kişinin öldüğü, birçok kişinin yaralandığı Buca Katliamı
nedir?



James Wan
Testere serisini hayatımıza sokan

senarist, yönetmen James Wan
kimdir?

James Wan, Çin asıllı Malezya doğumlu,
Avustralyalı yapımcı, senarist ve
yönetmendir.Amerikan sinemasına yeni bir soluk
getiren James Wan farklı senaryo ve projeleri ile
dikkat çekmiştir.James Wan, 26 Şubat 1977
tarihinde Kuching, Malezya‘da doğmuştur.

Çin asıllı olup Malezya’da doğması ve Avustralyalı olmasından dolayı üç ayrı ülkenin
pasaportuna da sahiptir. O ve ailesi yedi yaşındayken Perth, Batı Avustralya‘ya taşındılar.
Babası 14 yaşındayken vefat etti. Adını Testere seri filmleri ile duyurmuştur. 

Amerikan sinemasına yeni bir soluk getiren James Wan farklı senaryo ve projeleri ile dikkat
çekmiştir. 11 yaşı karar veren James Wan, güzel sanatlar dalında lisans eğitimi almak için
Avustralya’da Melburn kentine gitti. Burada Royal Melbourne Institute‘de eğitim aldı. Leigh
Whannell ile burada tanıştı ve arkadaş oldular. 2000 yılında ilk uzun metrajlı olan “Stygian”
filmini çekti. James Wan, 2004 yılında vizyona giren “Testere” (Saw) filmi ile tanındı.

“Testere” filmi dünya çapında tüm zamanların en yüksek getirili korku serüveni olmuştur.
(Saw) Testere’ye tam 6 devam filmi daha çekildi fakat James Wan sadece ilkini yönetti,
diğerlerinin hepsinde ise yürütücü yapımcı olarak görev aldı.

Yönetmenlik kariyerine kendi özgün tarzını oluşturacak farklı filmlerle devam etti.8- Saw,
Insidious ve The Conjuring filmleriyle “korku sinemasının yeni efendisi”ne dönüşen James
Wan, özellikle türe kendi imzasını kalıcı kamera hareketleriyle, müzik seçimleriyle, atmosfer
yaratımıyla, sürpriz finalleriyle öne çıktı. Bazen Insidious gibi korkunun alt türlerini
harmanlayarak türe postmodern açılımlar getirdi, bazen de The Conjuring gibi daha
geleneksel bir anlatının izini sürdü ama her daim izleyiciyi korkutmayı başardı.

2015 yılında aksiyon türündeki Furious 7 / “Hızlı ve Öfkeli 7” filminin yönetmenliğini yaparken
filmde Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Djimon
Hounsou, Gal Gadot, Luke Evans ve Kurt Russell gibi yıldızlar da yer aldı.

2018 yılında vizyona giren ve yönetmenliğini James Wan‘ın yaptığı “Aquaman” adlı filmde
Jason Momoa ve Amber Heard başrolde oynadı.



Augustus

Gaius Julius Caesar Octavianus Augustus Antik Roma’nın ilk imparatorudur. M.Ö. 27-M.S. 14
arasında hüküm sürmüştür. Roma’da doğan Augustus, Atia’nın oğlu, Julius Caesar’ın kız kardeşi
Julia’nın torunudur. Dört yaşındayken babasını kaybetti. 

Yetenekleri sayesinde daha çocukken Caesar’ın ilgisini çekti. Caesar M.Ö. 45’te Pompeius’un
oğullarına karşı İspanya seferine çıktığında (Munda Çarpışması) Augustus da ona eşlik etti ve
onun üzerinde bıraktığı olumlu izlenim nedeniyle Caesar tarafından evlat edinildi. 

Askeri deneyimini geliştirmesi için gönderildiği Apollonia kentinde henüz altı ay kalmıştı ki
Caesar’ın suikasta kurban gittiği haberini aldı. Bunu izleyen yıllarda Caesar’ın öcünü almak
amacıyla siyasi olayların tam ortasına daldı.

Cicero, Cumhuriyet rejimini geri getirebileceğine inandığı için Augustus’u siyasi mücadelesinde
destekledi. M.Ö. 43’te konsül seçildi, Caesar’ın katillerini vatan haini ilan ettirdi. Aynı yıl ikinci kez
kurulan üçlü yönetimde Marcus Antonius ve M. Aemilius Lepidus ile birlikte görev aldı. M.Ö. 42
yılında suikastçılara karşı Philippi Çarpışması’nın kazanılmasında katkısı oldu. 

Sicilya’yı elinde tutarak Roma’da yiyecek sıkıntısı baş göstermesine sebep olan Sekstus Pompeius’u
yenip Roma halkının desteğini kazandı. Lepidus’a bağlı birliklerin kontrolünü eline geçirip onu
triumvirlikten ayrılmak zorunda bıraktı, daha sonra dikkatini Marcus Antonius’a verdi.

Aralarında gittikçe artan bir gerilim oluşmuştu. Bunda Marcus Antonius’un karısı Fulvia’nın
Roma’da Augustus aleyhine söylentiler yayması da etkili olmuştur.Diğer taraftan Kleopatra,
Marcus Antonius’u kışkırtıyordu.

Ağustos ayına adını veren Augustus kimdir?



Marcus Antonius’un Mısır’da doğululara has bir hayata dalması, Roma topraklarını
Kleopatra’dan olan çocuklarına vermesi üzerine Roma’da aleyhine oluşan havayı
değerlendirmek isteyen Augustus, M.Ö. 33’te ona savaş ilan etti. 

M.Ö. 31’deki Actium Deniz Savaşı zaferinden sonra Marcus Antonius ve Kleopatra intihar
ettiler. Mısır’ı denetim altına alıp Roma’nın tek güçlü siyasi şahsiyeti olduktan sonra iktidarını
ilan etmekte acele etmedi, zira Caesar’ın başına gelenleri unutmamıştı. 

Senatonun kendine verdiği bazı yetkileri kullanmadı, onur bahşeden bazı unvanları
benimsemeyip birinci vatandaş anlamına gelen princeps civitatis unvanını kullandı. M.Ö. 27
yılında imparator ilan edildikten sonra sade ve mütevazi bir hayat sürdü.

76 yaşında Nola’da öldü, Roma’da Campus Martius’ta gömüldü. Ölümünden sonra tanrılaştırıldı.
Kızı Julia’nın oğullarını varis olarak seçmişti, onların ölmesi üzerine M.S. 4’te evlat edindiği
Tiberius, halefi olmuştur.Yöneticilik alanında tarihin en büyük dehalarındandı. 

Yaşamın her boyutunda gerçekleştirdiği düzenlemeler çürüyen cumhuriyeti yepyeni monarşik
bir düzene dönüştürdü ve imparatorluk ilk üç yüzyılda onun attığı temeller üzerinde yeşerdi.
Köylerde iskânı teşvik ederek kırsal nüfusu büyüttü, bu sayede tarımsal üretimin artmasını
sağladı.

Yetenekli yardımcılar seçmekte başarılıydı, Gaius Maecenas ve Marcus Vipsanius Agrippa’nın
Augustus’un başarılarında önemli payları vardır. Geleneklerin ve eski Roma değerlerinin daimi
savunucusu oldu, Yunan ve Doğu inançlarının önemsizleştirdiği Roma inançlarını canlandırmaya
çalıştı. Evliliği teşvik etti, hakkında söylentiler çıkan kendi kızı Julia’yı bile sürgüne
göndermekten çekinmedi.

Hüküm sürdüğü dönemde kalıcı bir barış sağlandı, ulaşım ve ticaret gelişti. “Barbarlar arasında
o kadar sevildi ki Roma halkının bağlaşığı olan krallar onun onuruna Caesarea adını verdikleri
kentler kurdular”.  Böylece yerleştirdiği Pax Romana (Roma Barışı), Yunan ve Roma klasik çağ
mirasının sonraki kuşaklara aktarılabilmesini sağlarken, Yahudiliğin ve Hristiyanlığın
yayılabilmesi için de gerekli koşulları hazırladı.

Otokratik bir rejim (tüm yetkilerin tek kişide olduğu monarşi türü) kurmasına karşı, yönetici
soyluların hemen altında yer alan varlıklı yüksek sınıfları da yanına çekebildi. Askeri harcamalar
için ayrı bir hazine oluşturarak ordunun siyaset dışında tutulabilmesini sağladı.

Vergilius, Horatius gibi büyük yazarların desteğini sağlamayı başardı. Hüküm sürdüğü dönemin
Latin edebiyatının Altın Çağı ile çakışması sayesinde Roma tarihindeki güzide şahsiyetlerden biri
oldu. Vergilius’un Aeneis destanında Augustus’a yönelik övgüler vardır. 

Roma takviminin altıncı ayının adını Augustus (ağustos) olarak değiştinmiştir. Başarılarını
anlattığı Res Gestae Divi Augusti adlı yazıt, Augustus’un ölümünden sonra imparatorluğun
çeşitli yerlerine dağıtılmıştır.



Ölüm döşeğinde sınırların daha
fazla genişletilmemesini tavsiye
etmiş ancak bu isteğe uyulmamıştır.
İncil’de Hz. İsa’nın doğumun,
Augustus’un verdiği emirle yapılan
nüfus sayımı sırasında gerçekleştği
yazar. Roma imparatorlarının
kullandığı bir unvandır. 

Senato tarafından ilk kez
Octavianus’a verilmiştir. Kelime
anlamı ”yüce, ulu” dur. Augusta
unvanını ise ilk kez Augustus’un eşi
Livia Drusilla almış, sonraki
imparatoriçeler de bu unvanı
kullanmayı sürdürmüşlerdir. 19
Ağustos 14'te, Augustus babasının
öldüğü yer olan Nola'yı ziyaret
ederken öldü ve Tiberius,
Augustus'un ölüm döşeğinde
yanında bulunan Livia sayesinde
imparator ilan edildi.



İkonoklazm
İkonoklazm, kültür sanat ve medeniyet eserlerini tahrip etmenin genel adı olan vandalizmin
özel bir türü olarak değerlendirilebilir.Terminolojik olarak sözlükte belli bir zümrenin bir
kültürün yahut dinin ikona ve bu minvaldeki eserlerine yönelik fiziki saldırıları anlamına gelir. 

Türkçe'ye ikona kırıcılık olarak çevrilen bu kavram, spesifik olarak Bizans tarihinde 726-730
yıllarında ortaya çıkan tasvire dayalı sanat eserlerine yönelik dini ve politik tandanslı yönelimi
ifade eder. 

İkonaların tam tarifini yapmak gerekirse Hristiyanlıkta fevkalade büyük yeri olan İsa,
Meryem, Vaftizci Yahya ve azizlerin tahta, metal, fildişi, vb. üstüne mozaikler fresk veya
değişik tekniklerle yapılan ve Ortodokslar arasında yaygın olan taşınabilir kutsal resimleridir.

Genel olarak ikonaların, dinin ruhuna ve genel felsefesine zarar verdiğini iddia ederek
ikonalara karşı çıkan kimselere “ikonoklast” denirken bunun antisi olarak ikonaların dinin
uhreviyetini ve ulviyetini arttırdığını savunanlara da” ikonodül” denilir.

İkonoklazma, etimolojik olarak analiz edildiğinde terim, Yunanca “eikon” yani “imge”
kelimesinden türeyen ikon ve yine Yunanca “klao”, yani “kırmak, yok etmek” sözcüklerinin bir
araya getirilmesinden oluşur.

Özel olarak Bizans ve Ortodoks Hıristiyanlık tarihinde bir kesiti oluşturan İkonoklazm
hareketi aslında daha eski ve yaygın bir dinsel anlayışın ürünü olarak yer almıştır. Kimi
araştırmacılar bu anlayışın İslam ve Yahudi toplumundaki tasviri günah sayan anlayışlara
bağlamaktadır.

İslamiyetin ortaya çıkmasından sonra tekrar paganist, putperest İslam öncesi adetlere
dönülmesini engellemek ve bu adetlerin İslamiyete eklemlenerek devam etmesinin önüne
geçmek için kesin bir yasaklama getirilmiştir. Fakat zaman içinde bu yasağın Hz. Peygamber
hariç tutularak özellikle hayvan ve değişik doğa tasvirleri yapılmaya devam etmiştir. İkona
kırıcılığın en sağlam dini dayanağı On Emir’in ikinci maddesi olmuştur. Bu maddede insan veya
hayvan ayırt etmeksizin tasvir çizimini ve heykel yapımını açıkça yasaklanmıştır.

İkonoklazm, çoğunlukla dinsel iç tartışma ve ayrışmaların ürünü olsa da bir bütün olarak
yaşandığı toplumun sosyal, tarihi, dinsel, politik ve kültürel değer ve ölçülerindeki
değişimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Söz gelimi Bizans’ta 726-730 yıllarında ortaya çıkarak ilk ve en acımasız bir şekilde ikon
düşmanlığına dönüşen İkonoklazmın mimarı III.Leon’un bu hareketi başlatırken her türlü
tasvirin yasak olduğu Müslüman ve Yahudi toplumuna dayanışma mesajı vermek istediği
değerlendirilir.

İkona kırıcılık olarak da bilinen İkonoklazm nedir?



III. Leon, Hırıstiyanlık inancını Eski Yunan putperestliğinden kurtararak sade ve en temiz
haline dönüştürme saikiyle haraket ederken dönemin zihniyet dünyasının da bu haraketin
doğmasında payı büyüktür. 

İkonoklazm haraketini başlatan III. Leon, bu işe ilk olarak İstanbul’daki İmparatorluk
sarayının ana girişini süsleyen ve bu mekana girenlere huşu veren Khalke’nin tunç kapıları
üstünde duran büyük altın İsa İkonasını parçalayarak başlamıştır.

III. Leon, Bizans tarihindeki kudretli ve otoriter yönetim anlayışıyla büyük başarılara imza
atarken İkonoklazm hareketine öncülük ettiği için tarihte silik ve sanat düşmanı bir isim
olarak kayıtlara geçmiştir. Her ne kadar Bizans tarihinde 8. Yüzyıldan 9. Yüzyıla kadar
devam eden bir akım olarak öne çıksa da İkonoklazmın bundan çok daha önce de Antakya
ve Urfa’daki ikonaların tahribinde rol oynadığı kaydedilmektedir.

İkonoklazma modern zamanlarda da etki ve anlayışını değiştirerek zarlık ve zihniyetini
devam ettirmektedir. Değişik ideolojilerle kültür ve kimlik savaşının doğal sonucu olarak
iktidarlar veya fanatik sempatizanları sanatsal ikonları hedef haline getirmişlerdir. 

İkonoklazm örneği sayılabilecek en taze vakalardan biri de Afganistan‘daki Bamyan
Budaları’nın havaya uçurulması ile Irak-Şam İslam Devleti’nin işgal ettiği topraklardaki
antik tasvir ve heykelleri yok etmesidir.İkonoklazma ne herhangi bir devletin ne de inancın
bir parçasıdır. 

Sadece politik, sosyal, mezhepsel, ekonomik çıkar ve fikir tartışmalarının doğurduğu planlı
bir saldırı hareketedir. Tarihin değişik dönemlerinde ve değişik coğrafyalarda ortaya
çıkarak özellikle görsel sanat zenginliğine ciddi zararlar vermiştir.



Miyop
Yaygın göz hastalıklarından biri olan Miyop nedir?

Uzağı görme kusuru veya miyop, uzak
nesnelerin bulanık görülmesine neden olan,
yakın nesnelerin ise net bir şekilde
görülebilmesi ile karakterize bir göz
sorunudur.

Miyopun derecesi tedavinin gerekli olmadığı
ılımlı formdan görmenin önemli oranda
etkilendiği şiddetli form arasında değişebilir.
Çocuklarda 6 ile 13 yaş arasında başlayabilir.
Vücudun hızla büyüdüğü ergenlik yıllarında
daha da kötüleşebilir. 

Rahatsızlık yetişkinlikte de ortaya
çıkabilir.Gözün görüntüleri odaklayan kornea
ve lens olmak üzere iki bölümü bulunur.
Kornea gözün kubbe şeklindeki açık yüzeyidir.
Lens ise şeffaf bikonveks bir yapıdır.

Normal olarak şekillenmiş bir gözde, bu
odaklama elemanlarının her biri, bir mermerin
yüzeyi gibi pürüzsüz bir eğriliğe sahiptir.
Normal eğriliğe sahip bir kornea ve lens göze
gelen ışığı kırarak gözün arkasında bulunan
retinada keskin bir şekilde odaklar. Fakat
kornea veya lensin yüzeyi düzgün ve pürüzsüz
bir şekilde kavisli değilse, ışık ışınları düzgün
bir şekilde kırılmaz ve kırılma kusuru ortaya
çıkar. Uzağı görme kusuru, genellikle göz
küresi normalden daha uzunsa veya kornea
aşırı kavisliyse meydana gelir.

Bu durumlarda ışık tam olarak retinaya
odaklanmak yerine retinanın önünde
odaklanır. Bu durumun sonucunda uzaktaki
nesneler için bulanık bir görüntü elde edilir. 

Göz küresinin uzunluğu normalden fazla
olduğunda ise uzaktaki cisimlerin görüntüsü
doğrudan retina yerine retinanın önüne
düşer. Sonuçta ise bulanık görme ortaya
çıkar. Bazı risk faktörleri, miyop geliştirme
olasılığını artırabilir. Bu risk faktörleri
şunları içerebilir: Genetik: Miyop genetik
olarak geçiş gösterme eğilimindedir.
Ebeveynlerden birinde miyop varsa kişide
bu göz kusurunun gelişme olasılığı artar.
Her iki ebeveynde de miyop mevcutsa risk
daha da yüksektir.

Aşırı okuma ve yakın mesafeden çalışma:
Çok fazla okuyan, yazan veya bilgisayar
başında iş yapan insanlar miyop için risk
altında olabilir. Bilgisayar oyunu oynayarak
veya televizyon izleyerek geçirilen zamanın
uzunluğu uzağı görme kusuru gelişiminde
rol oynayabilir. Okuma materyalini çok
yakın tutmak miyopun artması ile ilişkili
bulunmuştur. Özellikle çocukluk döneminde
uzun süre kitap ve bilgisayar gibi yakındaki
nesnelere odaklanmak miyopun bir sebebi
olarak görülür.



Uzaktaki nesneleri bulanık görme
Net bir şekilde görebilmek için göz
kapaklarını kısma veya kısmen kapatma
ihtiyacı
Göz yorgunluğu ve buna bağlı baş ağrısı
Araç kullanırken, özellikle geceleri görme
zorluğu

Gözlerde inatçı şaşılık
Televizyona, ekrana veya sınıfın önüne
daha yakın oturma ihtiyacı hissetmek
Uzaktaki nesnelerden habersiz gibi
davranmak
Okulda tahtada yazılanları okumakta
güçlük çekmek

Çevre koşulları. Bazı çalışmalar, dışarıda
geçirilen zamanın kısıtlı olmasıyla miyop
riskinde artış arasında bir ilişki olduğunu
göstermiştir.Yetişkinlerde miyop belirtileri
şunları içerebilir: 

Miyop sıklıkla erken çocukluk döneminde tespit
edilir. 

Uzaktaki nesneleri görme sorununu bulunan
bir çocukta şu belirtiler görülebilir:

Uzağı görme yetersizliği olan bazı yetişkinler
ve tedavi görmemiş miyop sorunu olan küçük
çocukların diğer bazı göz problemleri
geliştirme olasılıkları daha yüksektir. Uzun göz
küresindeki dokular gerilip incelerek çeşitli göz
problemlerine zemin hazırlar.

Kişi kendisinde ya da çocuğunda miyop
olduğundan şüpheleniyorsa bir göz doktoruna
başvurarak test yaptırmalıdır.Görme testi
kişide yakını veya uzağı görmeyle ilgili bir
problem olup olmadığını doğrulayabilir,doktor
sorunu düzeltmek için gözlük veya kontakt
lens reçetesi yazabilir.

Miyop için test, gözlerin ışığa nasıl
odaklandığını ölçmek ve görüşün azalmasını
düzeltmek için gereken optik lenslerin derecesi
belirlemek için yapılır. 

Testin bir parçası olarak, snellen eşeli ya da
benzeri bir tablodaki harfleri veya sembolleri
tanımlamanız istenir ve görme keskinliğiniz
ölçülür. Bu test 20/40 gibi kesir olarak yazılan
görme keskinliğini ölçer. 

Kesrin payındaki sayı sabittir ve testin
yapıldığı standart mesafeyi gösterir.
Paydadaki sayı ise okunan en küçük harf
boyutunu gösterir. 

20/40 görme keskinliğine sahip bir kişi, normal
bir gözle 40 metreden açıkça görülebilen bir
harfi tanımlamak için 20 fitlik mesafe içinde
girmelidir. 1 fit 30,48 santimetreye karşılık
gelir.



Normal mesafedeki görme keskinliği, birçok
insan 20/15 görüşe sahip olmasına rağmen
20/20'dir. Göz doktoru, phoropter adı verilen
cihaz yardımı ile gözün önüne bir dizi mercek
yerleştirir ve retinoskop adı verilen ışıklı bir
enstrüman kullanarak gözlerin ışığa nasıl
odaklandıklarını ölçer. Gözün odaklanma
gücünü değerlendirmek için otomatik bir alet
kullanabilir. Gözlük numarası yani miyopun
derecesi, kişinin verdiği yanıtlara dayanarak
daha net görmeyi sağlayan lenslerin
denenmesiyle belirlenir.

Göz doktoru bu testi normal görme koşulları
altında gözlerin nasıl tepki verdiğini belirlemek
için göz damlası kullanmadan yapabilir. Sözlü
olarak cevap veremeyen hastalar veya gözün
odaklanma gücünün bir kısmı gizlenebildiği
zamanlar gibi bazı koşullarda göz damlası
kullanabilir.

Göz damlaları, test sırasında gözlerin odağını
değiştirmesini geçici olarak önler.Bu
testlerden elde edilen bilgiler, diğer göz
odaklama testlerinin sonuçları ve göz
mercekleri kullanarak, doktor kişide miyop
olup olmadığını belirleyebilir. Ayrıca net görüş
sağlamak için gerekli olan gözlük camlarının
numarasını belirler.Miyopi, genellikle çeşitli
tedavilerle etkili bir şekilde düzeltilebilir.
Tedavide kullanılan yöntemler şunları
içerir:Kontakt lens veya gözlük kullanımı. 

Gözlerin uzaktaki nesneleri retinaya
odaklanmasına yardımcı olmak için gözlük
veya kontakt lensler kullanılabilir. Miyop olan
çoğu insan için tedavide ilk tercih gözlüklerdir.
Bazı kişiler için, kontakt lensler gözlüklerden
daha net bir görüş ve daha geniş bir görüş
alanı sunar. 

Bununla birlikte, kontakt lensler doğrudan
gözlere takıldığından göz sağlığını
koruyabilmek için kullanımı sırasında bir dizi
önlem alınması gereklidir. Miyopun şiddetine
göre gözlük ya da kontakt lensi devamlı ya da
belirti aktiviteler sırasında kullanmanız
önerilebilir.



Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Ulus tarihi kent merkezinin kıyısında, Ankara Kalesi’nin
doğusunda bulunan bir tepe üzerinde yer alır.

Girişi Ulucanlar Caddesi üzerinden olan Cezaevi, Dikimevi’nde metro ve banliyö hatları ile
Altındağ Belediyesi ve tarihi kent merkezini birbirine bağlayan bu önemli kent aksının önemli
bir parçasıdır. 

Konumu sebebiyle gerek Ankara Kalesi ve tarihi kent merkezi ile gerekse yeni kent ile güçlü
bir görsel bağa sahiptir.Ulucanlar 1924 Lörcher Ankara Eski şehir planına göre, bugünkü
alanda konumlandırılmıştır.

Özellikle etrafında tarla ve sürülebilecek alanlar olduğu için, mahkûmların ıslahına yardımcı
olabileceği düşünülerek bu alan seçilmiştir. Ek yapılar ile cezaevi büyümüştür. 1925 yılında
içişleri bakanlığınca “Umumi Hapishane” olarak inşa ettirilmiştir.

Ulucanlar cezaevinin konumlandığı tepenin, Cumhuriyet dönemi öncesinde mezarlık alanı
olarak kullanıldığı belirtilmektedir.Bu durum Fransız gezgin Piton de Tournefert’in 1717
tarihli gravüründe izlenebilmektedir.Cezaevinin Kapalı kısmı Ağustos 2006 tarihinde Sincan’a
taşınmıştır. 12 Şubat 2008 tarihinde, Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi’nin Adalet
Bakanlığı’na ait olan tahsisi kaldırılmış ve taşınmazın müze ve film stüdyosu olarak, kalan
kısmının ise sosyal ve kültürel amaçlara hizmet edilerek kullanılması kaydıyla Altındağ
Belediye’sine tahsis edilmesinin ardından tüm alan ve buradaki yapıların bazıları Kültür ve
Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından “korunması gereken yapı”olarak tescil edilmiştir.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Ülkemizin en karanlık cezaevlerinden biri olup, yaşanılanlardan dolayı

müze olan Ulucanlar Cezaevi nedir?



İlk adı Cebeci Tevkifhanesi olan hapishane daha inşa edilip açılmasından bir yıl sonra infazların
gerçekleştiği bir mekan oldu. 1925’ten mahkumların başka bir cezaevine sevkedilip cezaevinin
boşaltıldığı 2006 yılına kadar tam 81 yıl boyunca insanların içinde hapis edildiği, çok zor günler
geçirdiği,infaz edildiği, ana babaların kapısında günlerce haber beklediği soğuk ve karanlık bir
hapishane oldu. 

Ulucanlar Cezaevi, ilk adı Cebeci Tevkifhanesi olan cezaevi sırasıyla Cebeci Umumi
Hapishanesi,Ankara Merkez Cezaevi ve sonunda Ulucanlar Cezaevi adlarını aldı.Ulucanlar
Cezaevi farklı yıllarda Türk siyasi ve edebi hayatına damga vurmuş şahsiyetleri ağırladı. 

Ulucanlar’dan şairler, gazeteciler, edebiyatçılar hiç eksik olmadı. Necip Fazıl Kısakürek, Nazım
Hikmet Ran, Ahmet Arif, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Oral Çalışlar, İpek Çalışlar, Beyhan
Cenkçi, Adnan Cemgil, Cüneyt Arcayürek, Fakir Baykurt, Metin Toker siyasi suçluların yolu da
Ulucanlar Cezaevi'nden geçti. Bülent Ecevit, Muhsin Yazıcıoğlu, Osman Yüksel Serdengeçti,
Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Mustafa Pehlivanoğlu,
Fikri Arıkan, Ali Bülent Orkan bunlardan bazıları Ulucanlara yapılacak olan yolculukta
ziyaretçileri ana kapıdan girdikten sonra karanlık soğuk ve rutubet kokan koğuşlar karşılıyor.

İlk başta gazetecilerin kalmış olduğu “Hilton” koğuşunu gezecek olan ziyaretçiler ardından tek
kişilik hücrelerin bulunduğu “Tecrit” odalarını gezecekler.Hücrelerin ardından sıra koğuşlara
geliyor. Cezaevindeki koşullara göre uygulanan ve düzenlenen koğuşlar hemen hemen her
dönemi anlatacak materyallerle tamamlandı. Ziyaretçiler koğuşları dolaşırken bal mumu
heykellerini,mahkumların eşyalarını ve cezaevinin geçmişini anlatan bir belgesel izleyecekler.



16 Haziran 2011 tarihinde Altındağ Belediyesinin bir daha o
dönemler yaşanmasın diye Ulucanlar Cezaevi’ni, unutturmak için
değil umut edebilmek için kapılarını ziyarete açtırdı.

Açıldığı tarihten bugüne 1.000.000 ziyaretçisi olan Ulucanlar
Cezaevi Müzesi, Kültür Bakanlığı tarafından Ankara’da en çok
gezilen özel müzeler statüsünü almış olup son 3 yıldır da dünyadaki
gezginler tarafından çok sık kullanılan ve bilinen “TRİPADVİSOR”
sitesinden gelen yorumlar sonucunda mükemmellik sertifikasını
almaya hak kazanmıştır.

Müzeye gelen ziyaretçiler nizamiyeden içeri girdikten sonra yön
okları doğrultusunda yaklaşık 40-50 dakika süresince gezilerini
tamamlayabilirler. 10 kişi ve üzeri gruplara randevu sistemi
doğrultusunda rehber eşliğinde ve yüzde 10 indirim uygulanarak
gezilebilir.



Ulysses

James Joyce'in 2 Şubat 1922'de yayınlanan modernist romanı. Bilinç akışı tekniğiyle yazılan
roman, 1914 ile 1921 yılları arasında yazıp, Dublin'deki ayaklanmalar nedeniyle basılması
için bir Fransız basımevine verdiği romanıdır. 

Stephen Dedalus (Sanatçının Genç Bir Adam Olarak Portresi"nin sanatçısı), ölüm döşeğindeki
annesini görmek için, çalışmalarını yürüttüğü Paris'ten Dublin'e dönmüştür. 

Büyük bir suçluluk duygusu içindedir, çünkü Katolikliğe karşı isyanı, annesinin başucunda diz
çöküp dua etmesine engel olmuş, annesinin son arzusunu yerine getirememiştir.Kitabın
tümünde bir iç monolog söz konusudur.

Stephen Dedalus Telamakhos'u, kitabın akışı içinde Dedalus ile karşılaşan Leopold Bloom ise
Ulysses'i simgelemektedir. Joyce bu mitolojik paralellikle, yaşamın ve zamanın sürekli
olduğunu anlatmak ister.

Joyce'a göre, Homeros'un çağdaşı Ulysses'in kahramanlık serüvenleri, zamanımızdaki insanın
kahramanca olmayan serüvenleriyle yinelenmektedir. Yaşam ve ölüm, yaşam-ölüm
sürecinden çıkan efsanelerle çevrelenmiştir.

Bu süreç, sonsuzluğun genişliğinde gerçekleşir ve yaşanır. Bilinç akışı tekniği ile yazılan
pasajlar, anlatım tekniğinde kullanılan özgün biçimler ve ayrıntılı tasvirler ile Ulysses, tek bir
günü anlatan bir romanın çok ötesinde bir edebi niteliğe sahiptir.

Ulysses'i okumanın daha kolay ve anlaşılır olması adına farklı milletlerden ve dönemlerden
birçok yazar, Ulysses okuma rehberi ve sözlüğü niteliğinde eserler hazırlar. Ulysses Amerikan
dergisi The Little Rewiev da Mart 1918 den Aralık 1920 ye kadar seri olarak yayımlanmıştır.

İlk olarak Sylvia Beach tarafından bir bütün halinde 2 Şubat 1922'tarihinde, Joyce 40
yaşındayken, Paris'te Shakespeare and Company isimli tarihi kitapçı'da basılmıştır. 

Modern edebiyatın en önemli eserlerinden birisidir. Dilimize çeviren Nevzat Erkmen'dir ve
Yapı Kredi Yayınları'ndan 1984 yılında basılmıştır.

Yazıldığı yüzyılın en büyük romanı olarak anılan Ulysses nedir?





Lale Devri
Tarihimizin en renkli ama acı sonuçlanan deviri Lale Devri nedir?

Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasında geçen süreye denir.Lale devrini padişah
Sultan III. Ahmet ve özellikle onun Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa açmıştır.

Bu devir, memlekete Batı'dan bazı yeniliklerin girmesi ve saray çevresindeki zenginlerin
yaşadığı eğlence hayatıyla belirir. 

Lale merakı yayılmıştı ve yabancı memleketlerden lale soğanı getirilirdi. "Mahbup" adı
verilen bir lalenin soğanı 500 altına satılırdı.5- Lale devrinden önce devlet ve halk Venedik,
Avusturya ve İranlılarla yapılan savaşlardan yorgun düşmüştü. 

Barışcı bir devlet adamı olan İbrahim Paşa sadrazam olunca, Avusturya ve Venedik'le
toprak kaybı pahasına da olsa Pasarofça Antlaşması (1718) yapılıp savaş sona
erdirildi.Doğu sınırlarında da güvenlik sağlanmaya çalışıldı. Bundan sonra devlet
yönetiminde ıslahat ve yenileşmeye gidildi. Lale devrinde ordu yeniden düzenlendi,
İstanbul'da itfaiye teşkilatı kuruldu.İstanbul yeniden imara başlandı.

Yeni köşkler, saraylar yapıldı. Türklere ait ilk basımevi açıldı. Yalova'da bir kağıt fabrikası
kuruldu. Dokumacılık, çinicilik yapımevleri çoğaldı. Sanat ve bilim korundu.

Padişahın, sadrazamın eğlence ve israfları, yakınlarını iyi mevkilere getirmeleri ve yeni
vergilerin konması halkı sıkıntıya soktu ve şikayetlere sebep oldu. 

İlmiye sınıfından Zülali Hasan ile İspirizade Ahmet Efendiler Patrona Halil'i bir isyan için
teşvik ettiler. Tarihimizde Patrona Halil isyanı diye anılan isyan patladı. 

İsyancıların ısrarıyla İbrahim Paşa öldürüldü, sonra Sultan III. Ahmet tahttan indirildi.
Böylece Lale devri kapandı.



Haiti
Bağımsızlığını kazanan ilk siyasi devlet olan Haiti nedir?

Haiti ya da resmî adıyla Haiti Cumhuriyeti, Amerika'da Karayip
Denizi'nde bir ada ülkesidir. Küba'nın doğusunda yer alan Hispaniola
adasını Dominik Cumhuriyeti ile paylaşır ve adanın batı kısımdadır. 

Yüzölçümü 27.750 km² olan ülkenin nüfusu 10 milyon, başkenti Port-
au-Prince'tir.Haiti topraklarının ilk yerleşimcilerinin Taiwolar olduğu
tahmin edilmektedir. Bölgenin bilinen tarihi daha çok 15. yüzyıl
sonlarında bölgenin sömürgeleştirilmesiyle başlatılmaktadır.

Kristof Kolomb’un bölgeyi ele geçirmesinin ardından bugünkü Haiti
topraklarının da bulunduğu ada Hispaniola adını almıştır.

1492’deki işgali takip eden ilk yıllarda bölgede milyonlarca insanın
katledildiği, Katolik rahip Bartolome de Las Casas’ın “Kızılderili
Katliamı” adlı eserinde anlatılmaktadır. 

Adanın bugün Haiti’yi oluşturan batı kesimleri 17. ve 18. yüzyıllarda
Fransız korsanlarının kontrolü altında kalmış ve Fransa burayı daha
çok bölgedeki başlıca rakipleri olan İngiliz ve İspanyollara karşı
kullanmışlardır.

Fransa kontrolünde adanın ismi Saint-Domingue olarak
değiştirilmiştir. Bu dönemde kahve ve şeker üretiminde oldukça önemli
bir pozisyona yükselen ada, 18. yüzyılda Fransız İmparatorluğu’nun
en zengin sömürgelerinden birine dönüşmüş ve Avrupa’nın kahve ve
şeker ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılar hale gelmiştir.

Fransız İhtilali’nin ardından bölgede bağımsızlık iddiaları
dillendirilmeye başlanmış ve Toussaint Louverture önderliğinde
başlayan mücadelenin ardından, onun yardımcısı Jean-Jacques
Dessalines tarafından 1 Ocak 1804 tarihinde Haiti ismi ile bağımsızlık
ilan edilmiştir.

ABD, Haiti’nin bağımsızlığını 1862 tarihine kadar tanımamış, daha
sonra da 1915-1934 yılları arasında ülkeyi bilfiil işgal altında, 1947
yılına kadar da ekonomik denetim altında tutmuştur.



Tarihi sömürge yönetimleri, işgaller, askerî darbeler ve dikta
yönetimleri ile dolu Haiti, 1957-1971 yılları arasında François
Duvalier, onun ölümünden sonra da 1986 yılına kadar oğlu Jean-
Claude Duvalier tarafından yönetilmiştir.

Ülkedeki ilk demokratik seçimler 1990 yılında gerçekleştirilmiş,
seçimleri kazanan Jean Bertrand Aristide, bir yıl sonra darbe ile
görevinden uzaklaştırılmıştır. Ülkedeki bu çalkantılı dönemde ABD,
1994’te Haiti’ye 20 bin asker göndermiş, Aristi de yeniden göreve
getirilmiştir. 

Daha sonra ABD güçlerinin yerini BM Barış Gücü 2000 yılında
Haiti’den ayrılsa da, 2004 yılında yeniden ülkeye girmiş ve 2017 yılına
kadar varlığını sürdürmüştür.Ülke son yıllarda yaşanan doğal afetlerle
büyük yara almıştır.

Önce 2010 yılında gerçekleşen büyük depremde resmî rakamlara göre
200 binin üzerinde insan yaşamını yitirmişse de, bu rakamın gerçekte
300 bine yakın olduğu tahmin edilmektedir. 

Depremde yaşanan büyük can kaybının yanı sıra, ülkenin altyapısı,
okullar, hastaneler ve kamu binaları da büyük oranda tahrip olmuştur.
Bu büyük depremin sancıları henüz atlatılamadan 2016 yılında
gerçekleşen Matthew Kasırgası da ülkeye büyük zarar vermiştir.

Haiti bir taraftan bu zorlu sürecin sonuçları ile bir taraftan da ülkede
kronik hale gelen yoksulluk, işsizlik ve siyasî istikrarsızlıkla mücadele
etmektedir. Genel olarak tropikal iklim hâkimdir. Doğudaki dağlık
kesimde yarı kurak iklim görülür.



Sevgi Soysal
Tutukluyken yazdığı romanıyla bile ödül alan yazar Sevgi Soysal kimdir?

Sevgi Soysal 30 Eylül 1936 tarihinde doğdu. Aslen Selanik'li mimar-bürokrat bir babayla Alman
bir annenin altı çocuğundan üçüncüsü olarak büyüyen Sevgi Soysal 1952'de Ankara Kız Lisesi'ni
bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Arkeoloji okudu.

1956 yılında şair ve çevirmen Özdemir Nutku ile evlendi, birlikte Almanya'ya gittiler. Göttingen
Üniversitesi'nde arkeoloji ve tiyatro derslerini izlemeye başladı. 1958'de Türkiye'ye döndü. 

1960 ile 1961 tarihlerinde Ankara'da Alman Kültür Merkezi ve İrtibat Bürosu'nda ve Ankara
Radyosu'nda çalıştı. 5- Bu dönemde, toplum karşısında bireyin tedirginliğini öne çıkaran yeni
gerçeklik akımından izler taşıyan öykü ve yazıları Dost, Yelken, Ataç, Yeditepe ve Değişim
dergilerinde yayımlandı.

1961'de Ankara Meydan Sahnesi'nde Haldun Dormen'in yönettiği Zafer Madalyası adlı oyunda tek
kadın rolünü oynadı. İlk öykü kitabı Tutkulu Perçem, 1962 yılında yayımlandı. Zafer Madalyası
oyununda tanıştığı Başar Sabuncu ile 1965'te evlendi. Aynı yıl TRT'de program uzmanı olarak
çalışmaya başladı. 1965-1969 yılları arasında Papirüs ve Yeni Dergi'de öyküleri yayımlandı. Bu
arada tezini vererek arkeoloji diplomasını aldı. Teyzesi Rosel'in kişiliğinden yola çıkarak, birbirine
bağlı öykülerden oluşan Tante Rosa'yı yazdı. 

Kadın-erkek ilişkisi ve evlilik temasını işlediği ilk romanı "Yürümek"le TRT Sanat Ödülleri
Yarışması Başarı Ödülü'nü kazandı.12 Mart dönemi, Sevgi Soysal'ın hayatı ve yazarlığı üzerinde
derin izler bırakan bir dönem oldu.



Yürümek, müstehcenlik gerekçesiyle toplatıldı ve Sevgi Soysal, kısa bir tutukluluk
ardından TRT'den ayrılmak zorunda kaldı. Anayasa profesörü Mümtaz Soysal'la,
Soysal'ın komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklu kaldığı Mamak
Cezaevi'nde evlendi. 

Siyasal nedenlerle tekrar tutuklandı ve sekiz ay Yıldırım Bölge'de, iki buçuk ay da
sürgüne gönderildiği Adana'da kaldı. Cezaevinde yazdığı Yenişehir'de Bir Öğle Vakti
adlı romanıyla 1974 yılında Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazandı.

Adana'da sürgünde bulunan bir kadının başından geçen olaylar etrafında 12 Mart'ı
eleştirdiği romanı Şafak, 1975'te yayımlandı. Bu dönemde Anka Haber Ajansı ve
Sosyalist Kültür Derneği'nin kuruluşunda rol aldı. 

Politika gazetesinde tefrika edilen cezaevi anıları Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu
başlığıyla kitaplaştırıldı Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 1975 sonbaharında bir
göğsü alındı.

Hastalık izlenimlerini ve 12 Mart sonrası değişimi anlatan öykülerini topladığı Barış
Adlı Çocuk, 1976'da yayımlandı. Eylül 1976'da bir ameliyat daha geçirdi ve tedavi için
eşiyle birlikte Londra'ya gitti. 

Üzerinde çalıştığı son romanı Hoşgeldin Ölüm'ü tamamlayamadan 22 Kasım 1976'da
İstanbul'da 40 yaşında öldü. Yeni Ortam ve Politika gazetelerine yazdığı yazılar,
Bakmak (1977) adlı kitapta toplandı.
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