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Artık Yıl

Artık yıl, Miladî takvimde (Gregoryen takvim) 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün
(artık gün), normalde 28 gün olan şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir.  
 
Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresinin
(astronomik yıl), Güneş'in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın (gün)
tam katı olmamasıdır.   Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal
bir takvim yılı 365 gündür.   Artık yıl uygulaması ilk olarak MS 46 yılında, Jülyen Takvimi'nde
uygulanmıştır.
 
Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:  1988, 1992, 1996, 2000,
2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 gibi.  Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:  100'ün katı olan
yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır:   Örneğin 1200, 1600, 2000
yılları artık yıldır ancak 1700, 1800 ve 1900 artık yıl değildir.  Sadece 400'e tam olarak
bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 gün değil,
yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.  Hesabı daha da
hassas hâle getirmek için -400'e kalansız bölünebildiği halde- 4000'e kalansız olarak
bölünebilen yıllar artık yıl kabul edilmez  Örneğin 4000, 8000, 12000, 16000, 24000, 32000 ve
48000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir. 
 
 Jülyen, geliştirilmiş Jülyen ve İran takvimlerinde de benzer kurallarla belirlenen artık yıllar
vardır 

 Her 4 yılda bir gelen artık yıl nedir?



James Joyce
En güzel eserlerin yazarı James Joyce kimdir?

James Augustine Aloysius Joyce, 2 Şubat
1882'de İrlanda'nın Dublin kentinde dünyaya
gelen Joyce, dönüm noktası kitabı Ulysses'in
şimdiye kadar yazılmış en iyi romanlardan biri
olarak kabul edilen 20. yüzyılın en saygın
yazarlarından biriydi.
 
Onun dil ve yeni edebi formları keşfetmesi
sadece yazar olarak dehasını göstermekle
kalmadı, aynı zamanda Joyce'un bilinç akışı
tekniğine olan sevgisi ve büyük olayların
günlük küçük olaylarla incelenmesi üzerine
yoğun bir şekilde romancılar için yeni bir
yaklaşım ortaya çıkardı.
 
Joyce büyük bir aileden geldi. John Stanislaus
Joyce ve karısı Marry Murray Joyce'un on
çocuğunun en büyüğüydü. Babasının yetenekli
bir şarkıcı olması ve içkiyi sevmesinden dolayı
maddi sıkıntılar yaşadılar.
 
Erken yaşlardan itibaren Joyce sadece zekayı
aşmakla kalmadı, aynı zamanda yazma
armağanı ve edebiyat tutkusu gösterdi. Kendi
kendine Norveççe öğrendi, böylece Henrik
Ibsen'in oyunlarını yazdıkları dilde ve boş
zamanlarını Dante, Aristo ve Thomas Aquinas'ı
okuyarak geçirdi.

Zekası nedeniyle Joyce'un ailesi onu bir eğitim
almaya itti. Büyük ölçüde Jesuits tarafından
eğitilen Joyce, sonunda Clongowes Wood
College ve daha sonra Belvedere College'ın
İrlanda okullarına ve nihayet modern
üniversitelere odaklanarak Dublin College of
Arts'a gitti. 
 
Joyce'un anavatanı ile olan ilişkisi karmaşıktı
ve mezun olduktan sonra Paris'te tıp eğitimi
almayı umduğu yeni bir hayat için İrlanda'dan
ayrıldı. Ancak, annesinin hasta olduğunu
öğrendikten kısa bir süre sonra geri döndü.
 
Joyce, Galway'den gelen ve daha sonra karısı
olan bir otel oda hizmetçisi olan Nora Barnacle
ile tanışacak kadar uzun süre İrlanda'da kaldı.
Bu süre zarfında Joyce, ilk kısa öyküsünü
İrlandalı Homestead dergisinde yayınladı. 
 
Yayın iki Joyce çalışması daha aldı, ancak
edebi bir kariyerin bu başlangıcı onu
İrlanda'da tutmak için yeterli değildi ve
1904'ün sonlarında, Barnacle ile İtalyan liman
kentine yerleşmeden önce Hırvatistan'ın Pula
kentine taşındı.



Orada Joyce, İngilizce öğretti ve eş zamanlı
olarak İtalyanca, Arapça, Sanskritçe ve
Yunanca içeren 17 dil öğrendi. Çiftin Georgio
ve Lucia olmak üzere iki çocuğu oldu, Joyce
öğretmen olarak iş bulmaya devam etti.
 
Yine de, Joyce yazmaya devam etti ve 1914'te,
ilk kitabı Dubliners, 15 kısa öykü koleksiyonu
yayınladı. İki yıl sonra Joyce, Sanatçının Genç
Adam Portresi adlı yeni bir kitap çıkardı.
 
Büyük bir ticari başarı olmasa da, Joyce'un
alışılmadık tarzı, Amerikalı şair Ezra Pound'un
dikkatini çekti.Dubliner'ların çıktığı yıl, Joyce,
dönüm noktası romanı olan Ulysses'in ne
olacağını ortaya koydu. 
 
Ancak Ulysses, üç ana karakteri Telemachus,
Ulysses ve Penelope'nin modern versiyonları
olarak hizmet veren Homer'ın Odyssey'in
modern bir şekilde yeniden anlatımıdır. 
 
Ancak başarı Joyce'u sağlık sorunlarından
koruyamadı. En sorunlu durumu gözleriyle
ilgiliydi. Sürekli bir oküler hastalık akışından
muzdaripti, bir dizi ameliyat geçirdi ve birkaç
yıl boyunca kördü.

Joyce, 1939'da, sayısız kelime ve yeni
sözleriyle, önceki çalışmalarından daha da zor
bir okuma olduğunu kanıtlayan uzun zamandır
beklenen romanı Finnegans Wake'yi yayınladı. 
 
Yine de, kitap oldukça başarılıydı ve çıkışından
kısa bir süre sonra Birleşik Devletler ve Birleşik
Krallık'ta "haftanın kitabı" ödülünü kazandı.
 
Finnegans'ın yayınlanmasından bir yıl sonra
Joyce ve ailesi, Paris'in yaklaşmakta olan Nazi
istilasından önce bu sefer güney Fransa'ya
tekrar harekete geçti. Ne yazık ki Joyce, II.
Dünya Savaşı'nın sonucunu hiç görmedi. 
 
Bağırsak ameliyatının ardından yazar, 13 Ocak
1941'de Schwesternhause von Roten Kreuz
Hastanesinde 59 yaşında öldü. Eşi ve oğlu,
geçerken yatağının yanındaydı. Zürih'teki
Fluntern mezarlığına gömüldü.



Menemen Olayı

Menemen olayı tarihimizde “Menemen İsyanı” ya da “Kubilay Olayı” olarak da bilinen gerici
ayaklanmadır.İzmir’in Menemen ilçesinde 23 Aralık 1930 yılında meydana gelen rejim
karşıtı olayda 24 yaşındaki öğretmen yedek subay Kubilay şeriat isteyenler tarafından
öldürüldü.
 
Olayın başındaki isim, “mehdi” olduğunu iddia eden Giritli Mehmet (Derviş Mehmet) adında
Nakşibendi tarikatına bağlı bir isimdi.
 
7 Aralık’ta Şamdan Mehmet, Sütçü Mehmet, Mehmet Emin, Nalıncı Hasan, Küçük Hasan ve
Ramazan isimli altı müridiyle Manisa’dan yola çıkan Derviş Mehmet, 23 Aralık sabahı
Menemen’e girdi.
 
Ardından şehrin belediye meydanına gelen Derviş Mehmet, çevresine topladığı yüz kişiyle
birlikte zikir çekmeye ve şeriat ilan etmeye kalkıştı. Meydandaki kalabalığın bir bölümü onun
çağrısına uyarken, bir bölümü seyirci kalmakla yetindi.
 
Olayları bastırmak üzere bölgedeki Alay komutanlığı yedek subay Kubilay’ı küçük bir askeri
birliğin başında olay yerine gönderdi.Ancak silahlı olan asiler yedek subay Kubilay’ı, hemen
ardından da Hasan ve Şevki adındaki iki mahalle bekçisini öldürdüler. 
 
Hatta Kubilay’ın başını keserek ve bu kesik başı iple bir sancağın direğine bağlayarak
Menemen’de dolaştırdılar.Olay arkadan yetişen askeri birlikler tarafından şiddetle
bastırıldı. Bu arada Derviş Mehmet de vurularak öldürüldü.
 
Kaçanlar yakalandı ve olayla ilişkisi olanlar hakkında hemen kovuşturmaya başlandı.27
Aralık’ta İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve Ordu Komutanı Fahrettin Altay, İstanbul’a giderek
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’e olay hakkında bilgi verdi. 
 
Mustafa Kemal Paşa, 28 Aralık’ta orduya gönderdiği başsağlığı mesajında şunları
söylüyordu:“Mürtecilerin gösterdiği vahşet karşısında Menemen’deki ahaliden bazılarının
alkışla tasvipkâr bulunmaları bütün cumhuriyetçi ve vatanperverler için utanılacak bir
hadisedir.”
 
Dönemin TBMM başkanı Kazım Özalp, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün olay hakkındaki tepkisini
“Atatürk’ten Anılar” adlı eserinde şöyle anlatıyor:Cumhuriyet’e karşı gerici bir ayaklanma
niteliği taşıyan Menemen’deki olaylar büyük bir tepki doğurmuştu. 
 
31 Aralık 1930’da toplanan Bakanlar Kurulu, Menemen ilçesi ile Manisa ve Balıkesir merkez
ilçelerinde bir ay süre ile sıkıyönetim ilan edilmesine karar verdi.Bu karar TBMM’nin ertesi
günkü oturumunda onaylandı. Sıkıyönetim komutanlığına 2. Ordu Kumandanı Fahrettin
Altay atandı.

Cumhuriyet tarihinin önemli ayaklanması Menemen Olayı nedir?



Meclis ayrıca Korgeneral Mustafa Muğlalı
başkanlığında bir askeri mahkeme yani
Divan-ı Harp kurulmasına karar verdi.
 
3 Ocak 1931’de Divan-ı Harp
mahkemesinde başlayan yargılamalar
sonucunda 36 sanık hakkında ölüm, 41
sanık hakkında ise 1 yıl ile 24 yıl arasında
değişen çeşitli hapis cezalarına hükmedildi.
 
İdam cezasına mahkûm edilen
mahkûmlardan bazılarının yaşları idam
cezası yaş sınırına takıldığı için onların da
cezaları hapse çevrildi. Nihayet, 3 Şubat
1931’de toplam 28 mahkûm Menemen’de
idam edildi.
 
Sıkıyönetim uygulaması ise 26 Şubat
1931’de Manisa ve Balıkesir’de
kaldırılırken; Menemen’de 8 Mart’a kadar
uzatıldı.Sonuç olarak Menemen olayının
izleri toplumsal hafızadan hiç silinmedi.



Güneş

Büyüklüğünün saptanabilmesi günümüz modern teknolojisi ile mümkün olmayan evrende,
yapılan uzay araştırmaları sonucunda birçok galaksinin olduğu saptanabilmiştir. Evrende yer
alan galaksiler içerisinde birçok yıldızlar ve gök cisimleri de bulunmaktadır. 
 
Üzerinde yaşamış olduğumuz dünyamız ise, Samanyolu Galaksisi içerisinde yer alır.
Samanyolu galaksisi içerisinde yer alan Güneş Sisteminin bir parçası olan dünyamız, yaşam
için gerekli olan bütün enerjiyi güneşten almaktadır.
 
Güneş bir yıldızdır ve güneş sisteminin merkezinde yer almaktadır. Güneş adı verilen yıldızın
kütlesi, sistemde yer alan gezegenlerden oldukça büyüktür. Öyle ki güneşin kütlesi, güneş
sistemini meydana getiren gezegenler ve diğer gök cisimlerinin %99.8ini kapsamaktadır. 
 
Bakıldığında bu oran, güneşin sistem içerisindeki devasa büyüklüğünü gözler önüne
sermektedir. Samanyolu Galaksisinde güneşten çok daha büyük yıldızların bulunduğu da
saptanmış bir durumdur.
 
Güneş adı verilen yıldız ile güneş sisteminde yer alan diğer gezegenlerin “big bang” yani
büyük patlama teorisi ile oluştuğuna inanılmaktadır. Büyük bir yıldızın süpernova ile
patlaması sonucu uzaya dağılan bulutumsu yapılar, yoğunlaşarak gök cisimlerini
oluşturmuştur.
 
Güneş; dünya için en büyük enerji kaynağıdır. Aynı zamanda yaşamın devamlılığı için olmazsa
olmaz bir yapıdır. Güneşin oldukça büyük potansiyele sahip enerjisi, hem bitkiler hem de
insanlar için oldukça önemli olan fotosentez olayında, bütün iklim ve hava olaylarının
gerçekleşmesinde en önemli rolleri oynamaktadır.

Yeryüzünün enerji kaynağı Güneş nedir?



Bu tür olaylara bakıldığında, dünyada yer alan tüm
canlıların güneşin enerjisine bağlı olduğunu çok
kesin bir şekilde söylenebilmektedir. Güneş
sisteminin en büyük enerji tedarikçisi konumunda
bulunan güneş, bu enerjisini fiziki yapısında
bulunan oldukça sıcak ve de yoğun gazlardan
almaktadır. Güneşin yapısında farklı türlerde
gazlar yer almaktadır. Fakat bu gazlardan bir
tanesi, diğer gazlara oranla çok yüksek miktarda
güneş yıldızında bulunur. Bu gazın adı ise
Hidrojen’dir. Hidrojen gazı, güneşin yapısında
yaklaşık olarak %74 oranında bulunmaktadır. 
 
Güneş, çevresine enerjisi sayesinde ısı ve ışığın
yanında radyasyon salınımı da yapmaktadır. Uzay
boşluğuna yapılan bu tür salınımlar ise, güneşin
yapısında bulunan Hidrojen, Helyum vb. gazlar
sayesinde gerçekleşmektedir. Son yıllarda
teknolojinin oldukça büyük bir hızla gelişmesi, uzay
ve uzay cisimleri hakkında yapılan araştırmaların
sonuçlarını artırmış durumdadır. Öyle ki, güneş
hakkında da bilimsel veriler saptanmıştır. 
 
Güneş, Dünyaya en yakın yıldız konumunda yer alır
ve bu iki gök cisminin birbirine olan uzaklığı
149.600.000 km’dir. Güneşin kütlesi ise 1,989E30
kgdır. Güneşin büyüklüğü, Dünya’nın büyüklüğünün
tam 109 katıdır. Yapılan araştırmalarla Güneşin
yüzey sıcaklığı da belirlenebilmiştir. Belirlemelere
göre bu sıcaklık, 6.778 KdırGüneşin Dünyaya en
yakın yıldız olma özelliği, birtakım durumları
beraberinde getirmiştir. Güneşin dünya üzerinde
oldukça büyük çekim kuvveti bulunmaktadır. Bu
durumun oluşmasında temel etkenler ise, gerek bu
iki gök cismi arasındaki yakınlık, gerek de fiziki
anlamda büyüklük farkıdır. Dünya güneşin çekim
kuvveti etkisinde bulunduğu gibi, dünyanın kendi
etrafında uygulamakta olduğu ayrı bir çekim
kuvveti de mevcuttur. 
 
Dünyanın maruz kaldığı bu iki çekim kuvveti
arasında ise büyüklük açısından 28 kat mevcuttur.
Güneşin uygulamış olduğu çekim kuvveti, 28 kat
daha büyüktür. Kuvveti bu şekilde olan çekim
kuvveti, dünyanın güneşin yörüngesinde sürekli
olarak dönmesine neden olmaktadır. Bu dönme ise,
bir yıla tekabül etmekte ve de 365 gün 6 saatte
tamamlanmaktadır.





Sosyal medya üzerinden sanatçı Haluk Levent’in tabiri caizse “yeleğini satarak” başlattığı
yardımlaşma hareketi. 31 Temmuz 2017 tarihinde resmi olarak sivil toplum kuruluşu olmuş ve
sosyal medya temelli haberleşme yöntemiyle Türkiye’nin dört bir yanında her kesimden yardıma
ihtiyacı olan insana elini uzatmaya devam etmiştir.
 
Kurulduğu günden bu yana çok büyük bir ivme ile büyümüştür. Sanattan eğitime, medyadan
çevreye 10 farklı kurulla yardımlaşma çalışmalarına devam eden ahbap, Haluk Levent
önderliğinde büyük kesimini öğrencilerin oluşturduğu Türkiye’nin her ilini kapsayan çok geniş
bir örgütlenmeye sahiptir.
 
Ahbap Derneği, ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunmak,
toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak, iyi insan ve iyi toplum inşasına hizmet
etmek, yeni işbirliği modelleri ve projelerle çağdaş ve sürdürülebilir yardımlaşma ve dayanışma
ağları oluşturmak yerel kültürün korunarak günümüz teknolojik olanaklarıyla gelişmesine ve
geleceğe taşınmasına katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.
 
Ahbap Ortak Değerlerini kabul ederek, Şehir Ağ Çalışma Grubu tarafından belirlenen kriterlere
göre Ahbap Platformu’na kabul edilen her gönüllü ‘Ahbap’ olarak adlandırılır. Ahbap Derneği,
Ahbap Platformu ve Ahbap.
 
Ahbap Derneği, dernekler Yasası ile kurulmuş, Dernekler Dairesi Başkanlığına bağlı, 34-235-
051 Kütük numaralı, Dernek. 5 Yönetim Kurulu, 5 Yönetim Kurulu Yedeği, 3 Denetleme Kurulu,
3 Denetleme Kurulu Yedeğinden oluşur. Ahbap Platformu, Ahbap Derneği tarafından belirlenen
ve geliştirilen yapıda faaliyet yürütüp derneğin ortak değerlerini taşıyan derneğin yasal ve
toplumsal konumunu gözetip faaliyetlerine katılan, gelişimine katkıda bulunan, iş birliği ve
sevgi ile yardımlaşıp görev alan gönüllülerden oluşan bir organizasyondur.
 
Peki “Ahbap”? Ahbap, ortak zemin değerlerini taşıyan kişidir. Ahbaplar sloganlarında da
belirttikleri gibi SEVGİNİN ve GERÇEĞİN PEŞİNDE toplumsal dayanışmayı desteklemektedirler.
Ahbap Yönetim Kurulu şu an Haluk Levent kurucu ve yöneyim kurulu başkanı olmak üzere Emre
Aydoğdu, Emrah Gödeliner, Murat Urgan ve Umut Demirci’den oluşur.
 
Ahbap; Anadolu kültür hazinesinin birleştirici ve dönüştürücü birikimini, çağdaş bilgi ve
teknolojinin olanaklarıyla geliştirerek geleceğe taşımak üzerine kurulu, dayanışmaya,
paylaşıma ve sevgi üzerinden aidiyete dayalı değer sistemleri ile çalışan, bir işbirliği
hareketidir. Ahbap ile alakalı bütün bilgilere, bağış ve yardımlaşma çalışmalarına
www.ahbap.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Ahbap Platformu
Sanatçı Haluk Levent’in kurduğu sosyal yardımlaşma platformu ve
derneği Ahbap nedir?



Lokum

Lokum, su, şeker, nişasta ve sitrik asit veya tartarik asit veya potasyum bitartarat ile hazırlanan
lokum kitlesine gerektiğinde çeşni maddeleri, kuru veya kurutulmuş meyveler ve benzeri maddelerin
ilavesiyle tekniğine uygun olarak hazırlanan geleneksel bir Türk tatlısıdır. Arapçada "rahat-ul hulküm"
(boğaz rahatlatan) olarak geçmekte olan ve bu tamlamadan türetilen lokum, kimi kaynaklara göre 15.
yüzyıldan beri Anadolu'da yapılmaktadır.
 
Kimi kaynaklara göre ise 18. yüzyıl sonunda Ali Muhiddin Hacı Bekir tarafından sert şekerlerden
sıkılan I. Abdülhamit'in yumuşak şekerleme isteği üzerine açılan bir yarışma neticesi icat edilmiş ve bu
yarışmada da Muhittin Hacı Bekir birinci olmuştur. Bununla birlikte ister 18. yüzyıl ister 15. yüzyılda
icat edilmiş olsun lokumu seri olarak üreten, popülerleştiren ve Avrupa'ya tanıtan kişinin Ali Muhittin
Hacı Bekir olduğu tartışmasızdır. 
 
Lokum, Avrupa'da 19. yüzyılda bir İngiliz gezgininin Avrupa'ya Hacı Bekir'in lokumunu götürmesi ile
yayılmaya başladı. Lokumun görünüşü, lokumun tipine özgü ve verildiği şekli korumalı, Lokumun
dokusu, elâstik yapıda olmalı, parmakla bastırıldıktan sonra eski şeklini alabilmeli, ağızda yumuşak ve
kaygan olarak hissedilmelidir. Günümüzde; sade, fındıklı, Antep fıstıklı, cevizli, bademli, Hindistan
cevizli, portakallı, gül yapraklı, çilekli, limonlu lokumların yanı sıra kaymaklı, naneli, vanilyalı ve
zencefilli lokumlar olarak pek çok çeşit lokum üretimi yapılmaktadır.
 
Türkçe'de geçen lokma veya lokum kelimeleri, Arapçadaki لقمة luqma(t) 'lokma', çoğul لقوم luqūm
kelimelerinden gelmektedir. Osmanlıca alternatif adı, Arapçadan gelen راحة الحلقوم raḥat al-ḥulqum ile
türeyen rahat ul-hulkümdür ve boğaz rahatlatan anlamına gelmektedir. Libya, Tunus ve Suudi
Arabistan'da حلقوم ḥalqūm olarak bilinmektedir. Bosna'da "rahat lokum" olarak bilinmektedir.
Yunanca adı "λουκούμι" (loukoumi) idir ve Modern Türkçe ile etimolojisi neredeyse aynıdır; Kıbrıs'ta
"Kıbrıs Lokumu" olarak satılmaktadır.
 
Lokum, yaklaşık 15. yüzyıldan beri Anadolu’da bilinmekle birlikte, özellikle 17. yüzyılda Osmanlı
İmparatorluğu sınırları içinde yaygınlaştı. Avrupa’da ise bir İngiliz gezgin aracılığıyla "Turkish
Delight" adıyla 18. yüzyılda tanınmaya başlandı. Daha önceleri bal ya da pekmez ve un bileşimi ile
yapılan lokumun 17. yüzyılda "Kelle şekeri" olarak bilinen rafine şeker ile özellikle nişastanın bulunup
ülkeye getirilmesi sayesinde hem yapımı, hem de lezzeti değişti.

Tatlı yiyelim tatlı konuşalım...Dünya literatürüne Turkish Delight olarak
giren lokum nedir?
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Muazzez İlmiye Çığ
Ülkemizin nadide bilim

insanlarından, sümerolog,
tarihçi, dünyaca ünlü

Muazzez İlmiye Çığ kimdir?

Sümerolog, bilim insanı, tarihçi Muazzez
İlmiye Çığ 20 Haziran 1914 yılında Bursa'da
dünyaya geldi.Ailesi köken olarak Kırımlı
göçmenlerden olup babası Kırım'dan Amasya,
Merzifon'a, annesi ise Kırım'dan Bursa'ya
göçmüştür. 
 
Ailesi İzmir'de yaşamaktayken, 15 Mayıs
1919 tarihinde meydana gelen İzmir'in işgali
ardından daha güvenli bir yer olan Çorum'a
yerleşti.kokula Çorum'da başladı. Daha sonra
ailece Bursa'ya taşındılar.
 
Bursa'da özel bir okul olan Bizim Mektep'te
Fransızca ve keman dersleri aldı. 1926'da
sınavla Bursa Kız Muallim Mektebi'ne (Bursa
Kız Öğretmen Okulu) girdi.
 
 1931 yılında mezun oldu ve babasının da öğretmenlik yapmakta olduğu Eskişehir'e tayin oldu.
Eskişehir'de öğretmenlik mesleğini dört buçuk yıl yaptı.6- 1936 yılında Muazzez İlmiye Çığ,
Atatürk’ün emriyle kurulan AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin Hititoloji Bölümü’ne girdi.
Burada, Nazi yönetimindeki Almanya’dan Türkiye’ye kaçıp gelen Prof. Dr. Hans Gustav
Guterbock’tan Hitit dili ve kültürü derslerini, Prof. Dr. Benno Landsberger’den Sümer ve Akad
dilleri ve Mezopotamya kültürü dersleri aldı.
 
Çığ, 1940 yılında Ankara Üniversitesi’nden mezun oldu ve İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi
Çiviyazılı Belgeler Arşivi’ne uzman olarak atandı.Aynı yıl Kemal Çığ ile evlenmişti. Müzede
çalıştığı 31 yıl boyunca meslektaşı Hatice Kızılyay ve Dr. F. R. Kraus ile birlikte müzenin
deposunda bulunan Sümer, Akad ve Hitit dillerinde yazılmış on binlerce tableti temizleyip,
sınıflandırıp numaralandırdı.
 
74.000 tabletten oluşan çivi yazılı belgeler arşivini oluşturdu, 3.000 tabletin kopyasını yapıp
katalog halinde yayımladı.11- 1957'de Münih'teki Oryantalistler Kongresi'ne katıldı. 1960'da
Heidelberg Üniversitesi'nde altı aylık bir çalışma yaptı. 1965'de Roma'da sergilenen Hitit
sergisini bu şehirden alarak Londra'ya götürdü. 1972'de emekliye ayrıldı.
 
Emeklilikten sonra bir süre yurtdışında yaşayan Muazzez İlmiye Çığ, 1988'de Philadelphia'daki
Asuroloji kongresine katıldı.



Prof. Kramer'in History Begins at Sumer adlı kitabını Türkçeye çevirdi ve kitap 1990'da 'Tarih
Sümerle Başlar' adıyla Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı.
 
Kitabın çok ilgi görmesi üzerine 1993'te çocuklara yönelik Zaman Tüneliyle Sümerlere
Yolculuk da dahil Sümer ve Hitit kültürlerini tanıtan 13 kitap yazdı.
 
Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği ve Vatandaşlık Tepkilerim isimli kitaplarında kadınlarda
başörtüsünün köklerinin Akadlara dayandığını yazmıştı. Bu kitapları 2007 yılında kamuoyunda
yankı uyandırdı.
 
2007 yılında "Vatandaşlık Tepkilerim" adlı kitabında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek"
suçuyla yargılandı ve ilk celsede beraat etti.
 
Eserleri; Kur’an İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni (1995), Sümerli Ludingirra- Zaman
Tüneliyle Yolculuk (1996), İbrahim Peygamber - Süme Yazılarına ve Arkeolojik Buluntulara
Göre (1997), İnanna’nın Aşkı / Sümer’de İnanç ve Kutsal Evlenme (1998), Zaman Tüneliyle
Sümer’e Yolculuk (1998), Hititler ve Hattuşa / İştar’ın Kaleminden(2000), Gılgameş / Tarihte
İlk Kral Kahraman (2000), Ortadoğu Uygarlık Mirası (2002), Ortadoğu Uygarlık Mirası 2
(2003), Sümer Hayvan Masalları (2003), Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği (2004),
Vatandaşlık Tepkilerim (2004), Atatürk Düşünüyor (2005), Sümerlilerde Tufan / Tufan’da
Türkler (2008).



Reklam

Bir şeyi geniş yığınlara tanıtmak, beğendirmek
ve böylece o şeyin daha çok istenmesini,
alınmasını, satılmasını sağlamak için söz, yazı
ve benzeri araçlarla yapılan her türlü tanıtma
çabası ve bu amaçla kullanılan yazı, resim, film
vb.
 
Reklam, "insanları gönüllü olarak belli bir
davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir
düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne
hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak
onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve
tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir
görüşü ya da tutumu benimsemelerini
sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim
araçlarından yer ya da süre satın almak
yoluyla sergilenen ya da başka biçimlerde
çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı
oluşturulduğu belli olan (diğer bir deyimle
parasal destek sağlayan kişi ya da kuruluşların
kimliği açık olan) duyuru"dur.
 
Tarihçiler reklamcılığın M.Ö 3000'li yıllara
Mısır'da bir papirüs üstüne yazılan ve
sahibinin, kaçan kölesine geri dönmesini
bildiren duyurusunu ilk yazılı reklam
saymalarını kabul ederler.
 
Eski yunanda tellaların esir, sığır gibi
satışlarında sokaklarda dolaşarak, mallarını
duyuru şiirleriyle övmeleri ise ilk sözlü reklama
örnek gösterilebilir. Ancak modern
reklamcılığın ve bugün geçerli olan pazarlama
ilkelerinin 1920'li yıllarda var olmaya
başladığını söyleyebiliriz.
 
Endüstri üretimi arttıkça serbest piyasa
rekabeti sıkılaştı ve firmalar kendileriyle aynı
işi yapan rakiplerinin önüne geçip kitleye hitap
edebilmek için reklamcılık çalışmalarına
başladılar.

Markaların olmazsa olmazı, kazan-kazan formülünün en önemli
temsilcisi reklam nedir?



Tanıtıma çeşitli medya ortamları vasıtasıyla pazarlama faaliyetlerini kullanarak satış yapmakta
diyebiliriz. Bütün tanıtım hizmetlerinin amacı firmaların Pazar payını ve  satışlarını
artırmaktır.Tanıtım, sürekli yaratıcılık, sürekli yeni fikirler ve stratejiler gerektiren bir
uygulama sanatıdır. Hedef kitlelerin ve tüketicilerin kullanmakta olduğu ve satın almayı
alışkanlık haline getirdikleri bir ürün veya hizmetin akıllarda sürekli güncel tutulmasının ya da
tüketicide bir başka markaya satış eğilimini yaratmak reklam yoluyla gerçekleşebilmektedir.
 
Reklam, pazarlama nın dört bileşeninden biri olan tutundurmanın içinde yer alır. Pazarlamanın
diğer bileşenleri ürün, fiyatlandırma ve dağıtımdır.14- Günümüzde Philip Kotler sayesinde
Satışa dayalı anlayışı (ürün-fiyat-yer-tanıtım), Kotler'in müşteriye odaklı anlayışı, 4C'ye
(müşteri için değeri-müşteriye maliyeti-kolaylık-iletişim) kaymıştır.
 
Reklam pazarlama ağı içinde belki de en geniş yere sahiptir.Ürünün doğumundan pazara
sürülmesine kadar olan süreçte önemli rol oynar.Ürüne aşinalık kazandırılması, tanıtılması ve
kullandırılması amaçlarını güder ancak ürün odaklı olması şart değildir.
 
Reklam, markaya değer katmak, markayı konumlandırmak, marka farkındalığı yaratmak,
kurumsal olarak izlenim, imaj ve itibar oluşturulmasına yardımcı olmak adına da kullanılabilir.
 
 İyi bir reklamın özellikleri şöyle olmalıdır:
 
İlgi çekici.
 
Şaşırtıcı.
 
Özgün.
 
Duyguları harekete geçiren.
 
Bir kere kullanmaya yönlendirici.
 
Müşteri-marka arasındaki ilişkiyi müşterinin istek-ihtiyaçlarına göre
yönlendirmeyi hedefleyen.
 
Reklamın yaratıcı ve ticari olmak üzere iki yönü vardır.



Türk televizyonculuk tarihindeki ayrıcalıklı
mirasını devam ettiren TRT 2, edebiyattan
tarihe, resimden tiyatroya, müzikten
felsefeye kültürün ve sanatın her alanında
yayın hayatına devam eden ulusal
kanalımız.
 
TRT 2, Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu'na tarafından 6 Ekim 1986
tarihinde yayın yapmaya başlamıştır.
Türkiye'nin ilk kültür ve sanat kanalıdır.
 
Bir dönem TRT 2 tarafından yayınlandığı
İngilizce haber bültenini , Ressam Bob, Pop
Saati, Akşama Doğru adlı programları vb.
birçok yabancı dizilerde yayınlanmıştır. 
 
Kanalda her gece saat 01:00 televizyon
İstiklâl Marşı ile kapanış ve her sabah saat
07:00 saatleri arasında açılış gerçekleşirdi.
Ayrıca TRT 1 ve TRT Avrasya ile TRT int'le
birlikte TRT Ana Haber Bülteni kuşağına
ortak yayın yapılmıştır.

TRT 2, 2001 senesine kadar TRT Gap ile
ortak yayın yapmış daha sonra da kültür ve
sanat ağırlıklı yayınları bırakarak 2001
senesinden itibaren Haber ağırlıklı yayın
yapan bir kanala dönüşmüştür.
 
24 saat yayın hayatına devam eden TRT 2,
18 Mart 2010 tarihinde kendisine ait
Karasal yayın frekanslarını TRT Haber'e
bırakmış ve yayından kaldırılmıştır. 2010'lu
yıllarda ise TRT Genel Müdürü İbrahim
Eren'in yaptığı konuşma sırasında kültür-
sanat ağırlıklı bir kanal açılacağını ve
isminin ise TRT 2 olacağını belirtmiştir. 
 
TRT Genel Müdürlüğü 22 Şubat 2019
tarihinde TRT 2'nin tekrar yayınına
başlayacağı duyuruldu. 22 Şubat 2019
tarihinde 20:00 saatlerinde yayınlarına
yenilenmiş olarak tekrar başladı.
 
TRT 2 bu tarihten beri çağa ayak
uydurmuş, nostaljik yayınlarıyla da eskiye
selam duran sanat ve kültür içeriklerinin
oldukça zengin olduğu bir yayın içeriği ile
hayatına kaldığı yerden devam etmektedir.

TRT 2
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun kültürel, sanatsal ve entellektüel
içeriklerle yayın hayatına devam ettiği kanalı TRT 2 nedir?



Karaköy Tüneli
Dünya'nın en eski ikinci metrosu, tarihi eser, başyapıt Karaköy Tüneli nedir?

Londra’dan sonra dünyanın en eski ikinci metrosu olan Karaköy Tüneli’nin oluşum hikayesi Fransız
mühendis Eugene Henri Gavand’ın girişimiyle başlar.
 
Gavand, dönemin ticaret ve bankacılık merkezi olan Galata ile sosyal hayatın kalbinin attığı Pera arasında
sürekli mekik dokuyan insanları gözlemler ve Yüksek kaldırım Yokuşu ile Galipdede Caddesine alternatif
bir yol düşünür. Bu iki merkezi birbirine bağlayacak asansör tipinde bir demiryolu projesi için Osmanlı
Padişahı Sultan Abdülaziz Han'ın huzuruna çıkar, 10 Haziran 1869’da Tünel yapım imtiyazını alır. İşletme
süresi 42 yıl olarak belirlenen Tünel `yap-işlet-devret` modeliyle inşa edilir.
 
Tünel yapım çalışmaları 30 Haziran 1871’de başlar. Temmuz 1872’de İngiliz uyruklu “The Metropolitan
Railway Of Constantinople From Galata to Pera” adlı şirketin  tescili yapılır.

05 Aralık 1874’de yapımı tamamlanan Tünel’de hayvan taşımalı deneme seferlerinin ardından 10 para
yolculuk ücreti karşılığında insan taşımacılığına geçilir. Tünel, 17 Ocak 1875’te yerli ve yabancı muteber
davetli topluluğunun katıldığı görkemli bir törenle hizmete alınır.
 
İlk yapım maliyeti 180 bin Osmanlı Lirası olan Tünel tesislerinin enerjisi 150 beygir gücünde iki buhar
makinesiyle sağlanır. Tünel, sefere başladığında iki tarafı açık olan vagonlar elektrik olmadığı için gaz
lambalarıyla aydınlatılır.  
 
1910’da elektrikli tramvaylara geçiş çalışmaları başlayınca, şirket, 1911 yılında  Osmanlı uyruğuna geçer
ve  “Dersaadet Mülhakatından  Galata ve Beyoğlu Beyninde Tahtel’arz Demiryolu” unvanını alır.



Daha sonra devlet tarafından 175 bin Türk
lirasına satın alınarak 01 Mart 1939’da
millileştirilen Tünel, 16 Haziran 1939’da
3645 sayılı yasa ile kurulan İstanbul
Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri
(İETT) Umum Müdürlüğü’ne devredilir.
 
İkinci Dünya Savaşında; bazı malzemeleri
satın alınamadığı için üç buçuk ay
yolcularından ayrı kalan Tünel, Fransız
Eletctro Enterprise firması tarafından 33
Milyon Lira sarfla tamamıyla yenilenerek
elektrikli hale getirilir.
 
Tünel'in elektrifikasyon çalışmaları 1968
yılında başlar, 2 Kasım 1971 tarihinde yeni
haliyle törenle hizmete açılır. 350 beygir
gücündeki elektrikli sistemiyle 573 metrelik
mesafeyi 90 saniyede aşan Tünel, 16 metre
boyunda iki vagonuyla bir seferde 170 kişiyi
taşır.
 
Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet’in ilk
yıllarında İstanbulluların vazgeçilmezi olan
Tünel, her gün sessiz adımlarla Karaköy ile
Beyoğlu’nu birbirine bağlarken yolcularına
en kısa, en keyifli ve en samimi yolculuğu
sunar.



Yakutistan

Yakutistan ya da Saha Cumhuriyeti, Rusya'yı oluşturan federe cumhuriyetlerden biri. Nüfusun çoğunluğunu
oluşturan Yakutlar bir Türk halkıdır. Cumhuriyetin Rusça'da tam adı Respublika Saha olarak yazılır.
 
Cumhuriyet, 3.103.200 km²'lik bir alanı kaplar ve bu alan, Rusya topraklarının beşte biridir. Yakutistan
dünyadaki en büyük yüzölçümüne sahip olan özerk ülkedir. Başkenti Yakutsk'tur (Yakutçada Dokuuskay).
Özerk cumhuriyettir. Başkenti Yakutsk, dünyadaki en soğuk büyük şehirlerden biridir - çok soğuk, tamamen
"permafrost" denilen donmuş toprak üzerine inşa edilmiştir. Binalarının çoğu ahşap veya betondan
yapılmış direkler veya kazıklar üzerindedir, bu yüzden permafrostu eritmezler. 1632'de Yenesei Kazakları
burada büyük Lena Nehri üzerinde bir ceza evi inşa ettiğinde ortaya çıktı.
 
Yakutların nüfusu 466.492'dir ve bu sayı toplam nüfusun %49,9'unu oluşturmaktadır. Yani Saha Türkleri
ülkede çoğunluktadır. Ülkedeki her iki kişiden biri mutlaka Türk soyludur. Ayrıca Yakutistan halkları
arasında yoğunluğu Türkler, Ruslar, Ukraynalılar, Evenkler, Evenler, Tatarlar, Buryatlar ve Belaruslular
oluşturur. Daha bir çok değişik halk bulunmaktadır.
 
Yakutça Türkiye Türkçesi arasında benzer ve tamamen aynı atasözleri var. Bunlardan biri “bil balık
bahıttan sıtıyar”, yani “balık baştan kokar”. 
 
Kış aylarında sıcaklıklar -40 ° F civarında seyreder ve Sibirya'daki Yakutsk'ta yaşam soğuk tarafından
belirlenir. Yılın en az üç ayı boyunca -40 ° Fahrenheit işaretinin altında seyreden sıcaklıklarla, Sibirya'nın
doğusundaki Yakutsk dünyanın en soğuk şehri unvanını talep ediyor.
 
Halkın geçim kaynakları arasında kürk avcılığı ve balıkçılık önemli yer tutar. Ülkede bulunan samur, kutup
tilkisi, sincap, tilki ve nadir balık çeşitleri; avcılar ile maceraperestleri kendine çeker. Bu avcılar sayesinde
üretilen kaliteli kürklerin ve balıkların şöhreti bütün dünyada meşhurdur. Yakutistan'ın en önemli
kaynaklarından biri de yer altı zenginlikleridir. Ülkede elmas, altın, gaz, kömür, gümüş ve bakır
çıkarılmaktadır. 
 
Mendeleyev tablosundaki bütün elementler Yakutistan'nda bulunmaktadır. Elmas, Saha yurdunda çok
önemli bir yere sahiptir. Bunların en değerlilerinden biri de Moskova'da müzede bulunan ve 342,5 karatlık
pırlantadır. Yakutistan'ın hemen her bölgesinde elmas çıkarılmaktadır.13- Yakutistan içinde Yakutsk
Devlet Üniversitesi bulunmaktadır. Ülkedeki tek üniversite burasıdır ve Rusça eğitim verilmektedir.
 
Yakutsk Devlet Üniversitesi Rusya içinde Saha Cumhuriyetinin başkenti Yakutsk'ta yer alan yüksek öğretim
okuludur. Kuzeydoğu Rusya'da 1956 yılında kurulmuştur. Üniversite 10.000 öğrenciye 800 akademik
çalışana ile 4 enstitü (sağlık, finans ve ekonomi, pedogoji) ve 10 bölüme (matematik, fizik, psikoloji, hukuk,
tarih, jeoloji ve maden arama, yabancı dil, teknik ve mühendislik) sahiptir.

Kan donduran soğuk iklimi ile kendine has
bir yaşam tarzı olan Dünya'nın en soğuk
yerleşim yerlerinden olan Yakutistan
nedir?



Sevgililer Günü
Her sene 14 Şubat'ta kutlanan, gül piyasasını ve hediyelik
eşya ekonomisini canlandıran, kimine göre bir aşk günü
kimine göre ise dini bir bayram günü olan "Sevgililer
Günü" nedir?

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok
ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma
Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün,
Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan
edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu
sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü"
(İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir.
Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde
hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da
kullanılır.
 
Valentine ya da Valentinus, Hristiyan inanışına
göre Roma azizlerinden biridir. 269 yılı civarında
öldürüldüğü sanılmaktadır. Aşıkların Azizi olarak
da bilinir. Valentine, her yıl 14 Şubat günü anılır,
zamanla bu gün Sevgililer Günü'ne dönüşmüştür.
 
Hristiyan metinlerinde Valentinus şeklinde anılan
başka bir aziz daha vardır. Bu iki azizi tek kişi
kabul edenler olsa da bazı araştırmacılar Sevgililer
Günü'nün Valentine'den değil de Valentinus denen
diğer azizden kaynaklandığını iddia ederler.

14. yüzyılda yaşamış İngiliz şair Chaucer, 14 Şubat
tarihiyle romantizm / aşk arasında ilişki kuran ilk
isim olarak dikkat çekiyor. Chaucer’e göre kuşların
eşlerini seçtikleri tarihin 14 Şubat olduğuna inanılır.



İngilizlerin bu tarihte eski bir Roma festivali olan ve Tanrıça Juno Februata’nın
onurlandırılması için düzenlenen etkinliklere benzer kutlamalar tertip ettikleri
görülüyor.
 
İmparatorun yasağına rağmen Hristiyan çiftlerin evlendirilmesine yardımcı
olduğuna dair hakkında efsaneler anlatılan Aziz Valentin’in anısı geleneksel olarak
romantizmle en çok örtüşen 14 Şubat’ta hayat bulur ve daha çok İngiliz
geleneklerinde Aziz Valentin Günü olarak ortaya çıkar.
 
Valentine kelimesi batı medeniyetlerinde "hoşlanılan kişi" ya da "sevgili"
anlamında kullanılır. Sevgililer Günü'nde gençler hoşlandıkları kişilere "Be my
valentine" (Sevgilim olur musun?) yazılı kartlar verirler.12- Günümüzde, bazı
toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün
olarak devam etmektedir.
 
Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart
gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar
artmaktadır.
 
Sevgililer Günü’nün modern çağdaki izlerini takip ettiğimizde karşımıza tarihi ve
dini referanslardan çok ekonomik veriler çıkıyor. ilk kez 19. yüzyılda İngiltere’de
ticari bir hüviyete bürünmeye başlayan Aziz Valentin Günü, toplu iletişim
araçlarının gelişim hızıyla paralel bir şekilde “global kültür” arasındaki yerini aldı.
 
Günümüzde pazarlama ve tüketim enstrümanlarının tümünü bünyesinde
barındıran 14 Şubat, popüler kültür araçlarıyla kamuoyuna sunulduğu için tarihi
arka planı da önemini yitirdi zamanla.
 
Resmi verilere göre ABD’li tüketiciler Sevgililer Günü’nde hediye ve kutlama
yemeği gibi etkinlikler için kişi başı 147 Dolar harcıyor.
 
14 Şubat’ın ekonomik büyüklüğü dikkate alındığında bu tarihle ilgili “ihtiyaç dışı
tüketimi teşvik eden Kapitalizmin oyunu” eleştirisi, Hristiyanlıkla ilgili olandan
daha gerçekçi duruyor.



National Basketball Association (Ulusal Basketbol Birleşimi) veya kısaca NBA, ABD'de
kurulmuş profesyonel basketbol ligi organizasyonudur. Maçlar şu an Türkiye'de S Sport
kanalında yayınlanmaktadır.
 
Tüm dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarından biridir. 1995'te tekrar Kanada'da
Toronto Raptors ve Vancouver Grizzlies takımları ile bu ülkeye de taşındığı halde
Vancouver'da yeterli ilgiyi görmediği için şu anda ABD dışında sadece Toronto Raptors takımı
vardır.
 
NBA'de takımların şehirleri vardır. Ancak takımlar yeteri kadar ilgi alaka, taraftar desteği
görmezlerse şehir değiştirebilirler.
 
NBA'in resmi logosunda eski Los Angeles Lakers'lı oyuncu Jerry West'in silüeti bulunmaktadır.
 
NBA genel olarak 15'er takımdan doğu ve batı olmak üzere iki konferansa bölünmüştür. Her
konferans ise 3'e bölünmüştür ve bu toplam 6 grupta beşer takım vardır.
 
Normal sezon içinde bir takım toplam 41'i içi saha 41'i deplasmanda olmak üzere 82 maç
yapar. Ancak fikstür alışılmışın dışında aynı sırada devreli sistem gibi devam etmez. Her takım
kendi grubundaki takımlarla bir sezonda 4 maç yapar.Kendi konferansında bulunan (doğu veya
batı) ama diğer iki grupta bulunan takımlarla 3 veya 4 maç yapar. Diğer konferanstaki
takımlarla ise iki maç yapar. 
 
Yoğun maç programı ve her takımın ülkenin diğer ucundaki takımla da sezon içinde oynama
mecburiyeti nedeniyle fikstür ona göre düzenlenir ve takımlar turneye çıkar gibi deplasman
maçlarına giderler ve sezon boyunca iki üç gün arayla üst üste maçlar yaparlar.
 
Şubat ayı içinde NBA All-Star haftası için lige ara verilir. Bu hafta sonunda 3 günü kapsayan
gösteri maçları ve yarışmaları düzenlenir. NBA'de ilk senesini geçiren "çaylak" oyuncularla 2.
senesinde olan seçilmiş oyuncular arasında gösteri maçı olur.
 
Smaç, 3 sayı ve bir parkuru tamamlamayı içeren yetenek yarışması ve son olarakta
konferansların karşılaştığı NBA All Star gösteri maçı gerçekleşir.
 
Normal sezon maçları Nisan ayı içinde sona erer. Play-off lar öncesi özellikle NBA'de oynayan
her oyuncu ve koç için son derece önemli olan sezon ödülleri verilir. Play-off'lar için verilenin
dışında sezon için bir En Değerli Oyuncu (Most Valuable Player, MVP) ödülü verilir.

NBA
Basketbol deyince akla ilk gelen organizasyon NBA nedir?



NBA Play-offları Nisan sonunda
başlar. İki konferanstan sekizer
takımdan 16 takım play-offlarda
oynamaya hak kazanır. İki konferans
için de grup liderleri ve en iyi ikinci
takım play-off sıralamasında ilk 4
sıraya yerleşir ve galibiyet sayılarına
göre 1 ile 4 arasında yer alır.
 
Üst sırada olmak play-off'ta pek çok
avantaj getirir. En önemli
avantajlardan biri konferansta birinci
sıradan play-off'a çıkan takım
sekizinci sıradan çıkan takımla
karşılaşır. Bu şekilde lider en kötü
galibiyet yüzdesi olan takımla
karşılaşmış olur ve bir çeşit seri başı
uygulaması uygulanmış olur. İkinci
takım yedinci ile, üçüncü altıncı ile ve
dördüncü takım beşinci takımla ilk
turda karşılaşır. Bunun dışında bir
diğer avantaj ise daha iyi sıradan ligi
tamamlayan takımın saha avantajına
sahip olmasıdır. Bu avantaj ilk tur
dahil tüm eşleşmelerde uygulanır. 
Böylece sezonu en iyi galibiyetle
tamamlayan takım her zaman saha
avantajına, yani kendi sahasında 7
maçın 4 ünü yapma imkânına sahip
olur.
 
NBA Finali iki konferans şampiyonu
arasında yine 7 maç üzerinden
Haziran ayında oynanır. Kazanan
takımın menajeri ve koçu da dahil
olmak üzere tüm oyunculara
Şampiyonluk Yüzüğü verilir.





Kaktüsgiller (Cactaceae), gövdeleri etli ve yaprakları diken şeklini almış bir çiçekli bitkiler
familyası.
 
Kaktüs, cins adı olmamasına rağmen, kaktüsgiller familyasını oluşturan gövdeleri etli,
yassılaşmış ve sulu olan, yaprakları diken şeklini almış bütün çiçekli bitkilere verilen ortak
addır.
 
Genellikle çöllerde ve tropiklerde yaygınlardır. Sukkulent gövdeleri aynı zamanda özümleme
görevini de yapar. Çölde yetişen Saguaro, en büyük kaktüslerden biridir. Yetişkinleri genellikle
12 metre boya ulaşır, nadiren de 15 metreyı aşanları bulunur.
 
Kaktüsler çok yağış ve su istemeyen bitkilerdir. Genellikle çöllerde ve sıcak iklimlerde
yetişirler. Kökleri çok uzun ve kalındır. Bu özellikleri ve yapraklarının diken şeklinde olması,
onları diğer bitkilerden ayırır. 
 
Kaktüslerin eni ve boyu iyi beslendiği takdirde oldukça uzun ve kalındır. Bazı kaktüslerin
dikenleri zehirli olabileceği gibi, her şekilde deriye battığında ince dikenleri yüzünden çok can
acıtırlar ve çıkarılmaları zordur.
 
Çocuklar ve evcil hayvanlardan uzak ışık alan bir köşede bulundurulmalıdır. Bu bitki gibi
zamanla topraktaki vitamin ve mineralleri tüketen bitkiye yılda en az bir kere vitamin ve
mineral desteği sağlanmalı, toprağı tazelenip havalandırılmalıdır.
 
Saksı değişimi 5-6 yılda bir kere olsa yeterlidir. Seyrek aralıklarla özellikle yazın az su
damlatılabilir.

Kaktüs
Kurak iklimin vazgeçilmezi, son yılların süs bitkisi kaktüs nedir?



Brezilya ya da resmî adıyla Brezilya Federal Cumhuriyeti, Güney Amerika'da yer alan, kıtanın
neredeyse bütün merkezini ve kuzeydoğu bölgesini kaplayan, en büyük ve en kalabalık ülkedir.
Brezilya’nın başkenti Brasília’dır.
 
Atlas Okyanusu’na uzun bir kıyısı vardır. Komşuları; Uruguay, Arjantin, Paraguay, Bolivya, Peru,
Kolombiya, Venezuela, Guyana, Surinam, Fransız Guyanası'dır. Güney Amerika ülkelerinden
sadece Ekvador ve Şili ile sınır komşuluğu yoktur.
 
Brezilya bayrağında renkler, bilinenin aksine ormanları ve madenleri değil eskiden görev yapmış
Kraliyet ailelerini simgeler. 26 eyaletten oluşan Brezilya’da başkan, milletvekilleri, senatörler,
valiler, belediye başkanları, eyalet ve şehir meclisleri üyeleri dört senede bir yapılan seçimlerle
belirlenir.
 
Güney Amerika iklimi olan tropikal iklimin etkisindeki Brezilya’da, yazlar doğu ve kuzeydoğu
bölgesinde aşırı sıcak, kışlar ise kıyı bölgelerinde 20 dereceye varan sıcaklıklarda geçer. Atlas
Okyanusu’na uzun bir kıyısı vardır. Komşuları; Uruguay, Arjantin, Paraguay, Bolivya.
 
Brezilya, Güney Amerika kıtasının neredeyse bütün merkez bölgesini ve kuzeydoğu kısmını
kapsayan, 200 milyon nüfusu ile çok çeşitli kültürlere ev sahipliği yapan, dünyanın en büyük
ülkelerinden birisidir.
 
Brezilya ırkı; Kızılderili, siyah ve beyaz ırklarının karışımından oluşmuş ve bu karışım kültüre de
yansımıştır. Portekiz, Fransa ve Hollanda gibi ülkeler de, Brezilya kültürü oluşurken önemli birer
etken olmuştur.
 
Müzik, edebiyat ve resim gibi sanatın türleri de bu kültürel zenginlikten etkilenmiş ve Brezilya’da
yaşam bu çeşitlilik ile renklenmiştir.

Brezilya
Futboldan dolayı baya haşır neşir olduğumuz Brezilya nedir?



Resmi dili Portekizcedir. Brezilya eski bir Portekiz sömürgesi olması sebebiyle dil ve din seçiminde
Portekiz’in etkisinde kalmıştır. Ancak Brezilya dili ve ülke kültürü, Afrika, Avrupa ve hatta Orta
Doğu ile Asya ülkelerinden de göç almış, göçmenlerin getirdiği kültür ile de şekillenmiştir.
Brezilya’da konuşulan Portekizce bölgelere göre; lehçe, aksan ve argo kelimelerde oldukça büyük
farklılıklar gösterir.
 
Brezilya’da yaşam, nüfusu 1 milyonun üzerinde olan 13 şehirde yoğunluk kazanır. Bu şehirlerin en
büyükleri São Paulo ile Rio de Janeiro’dur. São Paulo, Güney Amerika’nın en büyük şehri olarak
adlandırılmasının yanında, ülkenin başlıca sanayi merkezlerinden biri olma özelliğini de taşır. Rio de
Janeiro, ‘Rio Karnavalı’ ile tüm dünya tarafından bilinen ve turizm geliri ile ülke ekonomisine katkı
sağlayan bir başka önemli şehirdir. Ve şüphesiz ki, Brezilya’da yaşam en renkli görüntülerini Rio
Karnavalı süresince sergiler.
 
Brezilya, coğrafi olarak tropikal iklim içinde yer alır. Ülkede gözlemlenen hava sıcaklığı 40 derecenin
üzerine çıkmaz ve çok kısa bir dönem dışında sürekli olarak yaz mevsimi yaşanır. İklimi belirleyen
Amazon – Yağmur Ormanları, doğal güzelliklerin oluşmasında da katkısı vardır.
 
Brezilya’da 8 senelik zorunlu eğitim devlet okulları tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
Yüksek öğrenime devam etmek isteyenler için, devlet okullarının yanı sıra özel okullar da etkinlik
göstermektedirler.
 
Spor ve özellikle futbol, Brezilya’da yaşam tarzını oldukça yoğun etkiler. Rio’da inşa edilmiş 180.000
kişilik Maracanã Stadı, Brezilyalılar için futbolun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Brezilya
halkının uygun zaman ve yer bulduklarında hemen takım kurmaları, genç yaşlı demeden sokak
aralarında futbol oynamaları futbola duyulan tutkudandır. Bu güne kadar yapılan bütün Dünya
Kupalarına katılmış tek ülke olan Brezilya, 18 Dünya Kupasında 5 şampiyonluk kazanmıştır.



Futbolun yanı sıra voleybol, basketbol, tenis, yüzme, plaj voleybolu, sörf, otomobil yarışları ve
yelkencilik Brezilya’nın dünya çapında başarılar elde ettiği spor dallarıdır. Capoeira, özellikle
ülkenin Afrika kökenli kültürünün, bütün dünyada dikkat çektiği folk etkinlikleridir.
 
Brezilya Mutfağı denildiğinde akla ulusal bir mutfak gelmiyor çünkü Brezilya mutfağı da aynı
kültürel mozaikten etkilenmiştir. Göçlerle birlikte Brezilya’ya gelen her etnik grup, beslenme
alışkanlıklarını ve mutfaklarını,
 
Brezilya topraklarında yetişen yiyecekler ile yeniden uyarlayarak Brezilya mutfağına yeni yemekler
katmıştır. Ancak halk en çok et, tavuk veya balıkla birlikte hazırlanan pirinç ve fasulye yemeklerini
tercih eder. Daha çok her bölgede çeşitlilik gösteren, yerel mutfakların bir araya toplanmasıyla
oluşmuş bir başka mozaiktir Brezilya mutfağı. Örneğin Portekizliler zeytinyağı, morina balığı ve
sarımsağı tercih ederken Afrikalılar baharatlarından vazgeçmemişlerdir.Nüfusun yaklaşık %81’i
Katolik, %18’i Protestan, %1’i ise Müslüman ve Musevidir.
 
Brezilya, Güney Amerika kıtasının neredeyse bütün merkez bölgesini ve kuzeydoğu kısmını
kapsayan, 200 milyon nüfusu ile çok çeşitli kültürlere ev sahipliği yapan, dünyanın en büyük
ülkelerinden birisidir. 
 
Brezilya ırkı; Kızılderili, siyah ve beyaz ırklarının karışımından oluşmuş ve bu karışım kültüre de
yansımıştır. Portekiz, Fransa ve Hollanda gibi ülkeler de, Brezilya kültürü oluşurken önemli birer
etken olmuş, müzik, edebiyat ve resim de bu çeşitlilikten etkilenmiştir. Brezilya’nın tartışmasız en
popüler müziği ise Samba’dır. Afrika kökenlilerin ortaya çıkarttığı, değişik tarzdaki müziklerin en
sevilenidir. Samba’nın, adını Angola’nın geleneksel müzik türü olan ‘mesemba’dan aldığı tahmin
edilmektedir. 20.yüzyılda Rio de Janerio’ya göç eden Bahia bölgesindeki siyah ırkın, kendilerini
diğer ırklardan ayırt etmek için geliştirdikleri bilinmektedir.



Mısır Piramitleri
Muhteşem görkemiyle Mısır'da bulunan zamanının anıt mezarları,

insanlığın ortak miraslarından Mısır Piramitleri nedir?

Mısır Piramitleri, Mısır’da yer alan piramit şeklindeki yapılardır. Mısır’da 100’den fazla
piramit vardır. Piramitlerin çoğu Eski Krallık Dönemi'nden Orta Krallık Dönemi’ne kadar
hüküm süren firavunların mezarları olarak inşa edilmiştir. 
 
Bilinen en eski piramit 3. Hanedan döneminde inşa edilen Zoser Piramididir. Bu piramit ve
etrafını çevreleyen bloklar; mimar İmhotep tarafından tasarlanmıştır.
 
Zoser Piramidi MÖ 2630 yıllarında Mısır'da yapılan ilk piramittir. Basamak piramidi olarakta
bilinir. Mimarı İmhotep'tir. Bu piramit diğer piramitlere göre olan farkı merdivenli olmasıdır.
Piramidin girişi en üst basamaktadır. 
 
Firavun Zoser'e ait olan piramidin duvarları kabartmalarla süslüdür. Diğer piramitlerde mezar
içleri süslenmemiştir. Bu da diğer piramitleri Adım Piramidi'nden ayırır.  Mısır Piramitleri
dünyanın en eski şekilli taşlardan inşa edilmiş yapılarıdırlar.
 
Yapımda çalışan işçiler piramitlerin sırrını bildikleri için yapım bittikten sonra
öldürülmüşlerdir. Gize piramitleri tarih boyunca inşa edilen en büyük yapılar arasındadır.
Dünyanın 7 Harikasından sadece en büyük piramit olan Keops Piramidi ayakta kalabilmiştir.
 
İmhotep Antik Mısır'da mimar, yazar, hekim, mucit, mühendis, heykeltıraş, astronom ve
firavun Zoser'in veziri olan efsanevi kişidir.8- İmhotep, çağının en büyük dehalarından biridir;
bilimsel bilgileri yenileyip zenginleştiren bazı hekimlik ve astronomi incelemelerinin yer aldığı
Ahlak Bilgilerinin yazarıdır. Adı "Sulh ve sükûndan gelen" anlamında olan İmhotep, engin tıbbî
bilgisinin yanı sıra mimârî ve astrolojide de söz sahibi, yazarlık ve rahiplik yapan, çok yönlü bir
alimdir. İmhotep, aynı zamanda kâtiplerin de başıdır.



Yunan ve Mısırlı kâtipler, yazı yazdıklarında son damlayı İmhotep için dökerlerdi. Babası
mimar Khanofer ve annesi Khereduankh'dir. Ronpetnofret adında bir eşi vardır. Dehasından
ötürü sonraki Mısır nesilleri tarafından tanrısallaştırılmıştır. 
 
İmhotep ilk yapılan basamak piramidinin mimarıdır. Bu piramidi yaparken Antik Mısır
yazılarında kutsal olan Üçgenden (firavunu sonsuzluğa taşıması için) ve merdivenden
(firavunu sonsuzluğa daha rahat ulaştırması için) yararlanmıştır. 
 
İmhotep Mısır'da iyi bir hekimdi. Tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat'dan yüzyıllar önce
modern tıbbı kullanmıştır. İmhotep'in mezarı hala bulunamamıştır ama hastalarını tedavi
ederken kullandığı oda bulunabilmiştir ve modern tıbbı kullandığı kanıtına bu yolla varılmıştır.
 
Universal Pictures, çektiği Mumya filmlerindeki Mumya büyücüye onun adını vermiştir.14-
Keops Piramidi, Khufu Piramidi ya da Büyük Piramit; günümüzde Mısır’ın başkenti Kahire'nin
bir parçası olan Gize'yi çevreleyen antik “Gize mezar kenti”nde bulunan üç anıtsal piramitten
en eski ve en büyük olanıdır.
 
MÖ 2551-2560 yılları civarında yapıldığı sanılan bu anıtsal kompleks, Dünyanın yedi
harikasından biri olup, bu yedi harika içinde günümüze kadar ulaşan tek eserdir, varlığını
günümüze dek hemen hemen tam olarak sürdürebilmiş olanıdır. 16- Bu piramidin Mısır
firavunu Khufu adına bir anıtsal mezar olarak inşa edildiğine inanılır ve yapımının yaklaşık
yirmi yıl sürdüğü sanılmaktadır.
 
20. yüzyıl başlarına dek, yani 3800 yıl boyunca hacmi ve kütlesi bakımından Dünya’daki en
büyük yapay (insan yapımı) yapı olarak kabul edilmiş ve yükseklik rekoru 4000 yıl boyunca
kırılamamıştır. Büyük Piramidin orijinal halinde dış kısmı taş levhalarla kaplıydı.



Günümüzde bu kaplama tabakası mevcut değildir. Büyük Piramit ve yapımı ya da inşa tekniği
hakkında günümüzde çok çeşitli varsayımlar bulunmaktadır. İnşa tekniği hakkındaki
varsayımlardan birine göre yapılan spiral bir rampadan çıkarılan taş bloklar üst üste
konuyordu. 
 
Rampa çamur kaplanıyor, sulanıyor ve taş bloklar itilerek kaydırılabiliyordu. Bir başka
varsayıma göre taş bloklar dev manivelalarla kaldırılıyordu. Büyük Piramidin içinde üç oda
saptanabilmiştir. Bunlardan yapının en altındaki oda, muhtemelen bitirilmemiş haldeki,
piramidin üzerine inşa edildiği temel kayasının oyulmasıyla oluşturulmuş odadır. Sonradan
“kral odası” ve “kraliçe odası” adları yakıştırılan odalar ise piramidal yapının üst kısmında yer
alırlar.
 
Büyük piramit aslında, iki tapınaktan, bu iki tapınağı birbirlerine bağlayan bir yoldan, piramit
çevresindeki mastaba adı verilen çeşitli küçük mezarlardan ve piramitlerden oluşan bir yapılar
kompleksinin bir parçasıdır. 
 
Mısır’ın Eski İmparatorluk döneminden kaldığı sanılan bu taş eser, doğa koşullarının yıpratıcı
etkilerine binlerce yıl karşı koyabilmiş olup, gizemleri bir bir ortaya çıkarılmakla birlikte,
henüz tam olarak anlaşılamamış dev bir eser olarak varlığını sürdürmektedir.

Gize Piramitleri
Keops Piramidi 
Mikerinos Piramidi
Kefren Piramidi 
Sfenks Piramidi
 
 

Zoser Piramidi 
Maldum Snefru Piramidi
Dahahur Piramidi 
Dahahur Snefru Piramiti
Sakkara Pepi II Piramidi





İguana
Büyük kertenkele iguana nedir?

İguanalar, yaklaşık 6,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 11 kilo ağırlığında, Amerika'daki en büyük
kertenkeleler arasındadır. İguana, tropikal iklimde yaşayan egzotik bir kertenkele türüdür.
Ağaçlarda yaşayan iguanaların ortalama yaşam süresi 19-21 yıldır. Ayrıca, düzgün bakılması
oldukça zor olmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en popüler sürüngen evcil
hayvanlar arasındadır. 
 
Aslında, evcilleştirilen iguanalar ilk yıl içinde ölür ve birçoğu ya sahipleri tarafından doğaya
bırakılır veya sürüngen kurtarma gruplarına verilir. 5- İguana’nın geniş yelpazesi, Kuzey Meksika,
Orta Amerika, Karayip Adaları ve Güney Brezilya’daki yağmur ormanlarından oluşuyor.
Hayatlarının çoğunu gölgede geçirirler, nadiren çiftleşir, yumurta bırakırlar veya ağaçlarını
değiştirirler.
 
Öncelikle otçullar, iguanalar gün boyunca aktiftir, yapraklar, çiçekler ve meyvelerle beslenirler.
İguanaların beslenmesi %20 Sebze %80 Meyve şeklinde olmalıdır. İguanaların beslenmesinde
genellikle marul,salatalık,domates gibi ürünler kullanılır fakat bu ürünlerde düşük protein
bulunduğu için iguananın gelişiminde fayda sağlamaz. Yeterli beslenemeyen iguanalarda
hastalıklar oluşur. Günlük olarak 6-8 çeşit sebze ve meyve verilmesi gerekmektedir. Besinlere
takviye olarak kalsiyum/D3 toz ve vitamin toz ilave edilebilir. Beslenmede kesinlikle
brokoli,karnabahar,havuç,mısır verilmemelidir. İguanaların marul sevdiği söylenir fakat marul tek
başına kesinikle yetersiz beslenme içermektedir. Karahindiba,kayısı,çilek,muz,kivi,cennet
mayası,yeşil biber,bezelye,dere otu,roka,marul,tere otu, radika,yeni dünya,armut,dut yaprağı,gül
çiçeği ,gül yaprağı,şeftali,kiraz,yonca,ebegümeci,turp otu, armut,cennet meyvesi,erik,kavun,ebe
gümeci çiçeği,lahana vesaire verilebilir.



Daha çok sıcak alanlarda yaşarlar Genellikle suya yakın yaşarlar ve mükemmel yüzücülerdir.
Tehdit edilirse, genellikle yüksekte bulunan  bir daldan seri bir şekilde suya atlayıp
kaçabilirler. Eğer zeminde sun yoksa bile yaklaşık 40 metreden kendilerini zemine
bırakabilirler. Derileri oldukça sert olduğundan bu tarz durumlarda zarar görmezler. 
 
İguanaların bu sağlam yapısı onlara beceriksiz bir görünüm verir, ancak karada hızlı ve
çeviktirler. Vücut uzunluğunun yarısını oluşturan ve yırtıcıları sürmek için kamçı olarak
kullanılabilen kuyruğu,  jilet gibi keskin dişleri ve güçlü çeneleri vardır. Ayrıca tehlike anında
kuyruklarını bırakabilirler ve avcıyı aldatırlar. Belli bir süre sonra yeni kuyruk yerine
çıkacaktır.
 
Yaşam alanları en az 1m² ya da 2m² olmaktadır. Tel kafesler iguanalar için uygundur fakat
nem,sıcaklık gibi etkenlerin doğru sağlanmamasından dolayı terasyumlar (Cam Kafesler)
tercih edilir.
 
Yaşam alanı içine doğal kayalar,dallar,yapay bitkiler vs konulabilir. Doğadan alınan bu tür
nesnelerin iyice yıkanıp temizlenmiş olması gerekmektedir. Zemin için kullanılan talaş
yöntemi doğru değildir.
 
İguanaların, zemine uygulanan talaştan kalkan toz yüzünden hastalandıkları bilinmektedir.
Zemin için genellikle kuru otlar tercih edilir fakat iyi dezenfekte edilmeleri gerekmektedir. 
 
Çevre ısısı tropikal igaunalarda 27-38 derece,ılıman iguanalarda 20-35 derece olmalıdır.
Yaşam alanının sürekli temiz tutulması gerekmektedir.



Charles Ponzi

Charles Ponzi, İtalyan iş adamı ve dolandırıcı. 3 Mart 1882 Lugo, İtalya'da dünyaya geldi. 18
Ocak 1949 Rio de Janeiro, Brezilya'da hayata gözlerini yumdu. Asıl adı Carlo Pietro Giovanni
Guglielmo Tebaldo Ponzi'dir.
 
Ponzi 1903 yılında ABD'ye taşınmış olup kurduğu ponzi oyunu ile ABD tarihinin en ünlü
dolandırıcılarından biri olmuştur. Charles Ponci, Carlo ve Charles P. Bianchi adlarıyla
bilinmekteydi.
 
Ponzi Sistemi ya da Ponzi Düzeni, (İngilizce: Ponzi Scheme), yatırımcılara kendi paralarından
geri dönenle veya sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödemenin yapıldığı bir dolandırıcılık
yöntemidir.
 
Tarihte bilinen ilk ponzi oyunu, bu sisteme adını veren Charles Ponzi tarafından 1920 yılında
gerçekleştirilmiştir. Ponzi, bu oyun sayesinde kısa sürece 10.000 yatırımcıyı posta pullarını
kullanarak bir arbitraj karı elde ettiğine inandırmış. 
 
Ancak aslında ortada olmayan bu karlar nedeniyle oyun daha fazla sürdürülememiş ve sistem
kısa sürede çökmüştür.
 
Sonrasında genel olarak belli bir mebla ile giriş yaptığını ve sisteme kattığınız her kişi için
para kazandığınız, ayrıca sisteme kattığınız kişilerin sisteme kişi katmasıyla da gelir elde
ettiğiniz zincir sistemi gelişti.
 
Ülkemizde en bilinen örnekler; Titan Saadet Zinciri ve Çiftlik Bank'tır.

Titanda "hey"ledik, çiftlik bankta sanal tavuk, inek satın aldık.  "Ponzi"
sisteminin babası, saadet zincirinin kurucusu,  insanların kolay para

kazanma tutkusunu nakit paraya çeviren dolandırıcı Charles Ponzi kimdir?



Mocha

Adını Yemen‘deki Mocha limanından almıştır. Bilindiği
üzere Yemen kahve ticareti ile çok ünlü bir limandır.
Mocha, Caffé Mocha ya da Mochaccino…Bu espresso
bazlı kahve özetle Latte’nin içine bir miktar erimiş
çikolata ya da kakao tozu eklenerek elde edilir.
 
Double espresso üzerine yeteri miktarda çikolata ya
da kakao tozu ilave edilmesinin ardından buharla
ısıtılmış süt bu karışıma eklenir.
 
Mocha süt ve çikolata ile yapılan, içimi oldukça
yumuşak bir kahvedir. Aslında bir tür Latte dir,
neticede ikisinin de içinde Espresso ve süt vardır.
Latte’den tek farkı aslında çikolatasıdır. 
 
Mocha'nın birçok çeşidi vardır. Mocha'da çikolata
şurubu, tatlı kakao tozu, dövülmüş kakao
kullanılabilir. Mocha koyu acı kakaolu veya sütlü
çikolata içerebilir. 
 
Mocha genellikle cappuccino gibi üstüne süt köpüğü
konularak servis edilir fakat bazen süt köpüğünün
yerine krema kullanılabilir. Genellikle tarçın ve kakao
tozu ile süslendirilir bazen tat ve estetik katması için
hatmi kullanılabilir.

Kahvenin en çikolatalı hali Mocha nedir?



Stefan Zweig
Özellikle Satranç kitabıyla ülkemizde

tanınan Stefan Zweig kimdir?

Stefan Zweig 28 Kasım 1881 yılında Viyana,
Avusturya’da dünyaya gelmiştir. Roman, öykü,
tiyatro, deneme, şiir, seyahat, anı türlerinde
yirmiden fazla eser vermiştir. Biyografi ustası
olarak tanınır.

1920'li ve 1930'lu yıllarda Alman dilinin en çok okunan yazarları arasında olan Zweig'in
kitapları milyonlarca baskıya ulaşmış ve elliyi aşkın dile tercüme edilmiştir. 1933'te eserleri
Naziler tarafından yakıldı. Bu olaydan sonra ülkesini terk eden Zweig, 1941'de Brezilya'ya
yerleştikten sonra 22 Şubat 1942'de karısı Lotte Altmann ile birlikte intihar etmiştir.Zweig,
edebiyatla küçük yaşlarda tanıştı ve bu alanda son derece üst düzey eğitimler aldı.
 
İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Latince ve Yunanca öğrenen yazar aynı zamanda felsefe
eğitimi de aldı. Başlangıçta şiirle ilgilenen yazar, büyük ölçüde Prag doğumlu büyük Alman şair
Rainer Maria Rilke’den etkilenmişti.
 
Charles Baudelaire’nin ve Verlaine’nin şiir çevirilerini Almancaya kazandıran Zweig, daha
sonra Güney Asya’ya ve Amerika kıtasındaki birçok ülkeyi gezdi.I.Dünya Savaşı’nda gönüllü
olarak arşiv memurluğu yaptı ve savaşın ardından ülkesine dönüp Salzburg’a yerleşti. Burada
ilk eşi Frederike Von Winternit ile evlendi ve uzun bir süre burada yaşadı. Zweig, burada
edebiyat alanındaki en üretken dönemini geçirdi. Birçok ünlü isimle tanıştı. Bu isimler
arasında Thomas Mann, James Joyce gibi büyük realist ustaların yanında bilim-kurgunun
babalarından biri sayılan Zaman Makinesi kitabıyla ünlü H.G Wells ve Also Sprach
Zarathustra adlı muhteşem bestesiyle tanınan Richard Strauss da vardı.
 
Stefan Zweig kitapları birçok türde kendilerinden söz ettirmektedir. Zweig; öykü, roman, ve
tiyatro oyunu dışında biyografi ve deneme kitapları da yazdı. Stefan Zweig eserleri arasında
ayrıcalıklı bir konumda olan biyografilerde yazar; edebiyat, felsefe ve siyaset alanında öne
çıkan isimlerin hayatını kaleme aldı. Bu biyografiler arasında “Üç Büyük Usta: Balzac, Dickens,
Dostoyevski”; “Kendi İçindeki Şeytanla Savaşanlar: Hölderlin, Kleist, Nietzsche”; Marie
Antoinette, Magellan, Amerigo, Fouche, Erasmus, Stendahl eserleri dikkat çekmektedir.
1.Dünya Savaşında gönüllü olarak Viyana’da savaş karargâhında Arşiv Memuru olarak çalıştı.
 
Savaş bittikten sonra Avusturya’ya döndü Salzburg’a yerleşerek Frederike Von Winternit ile
evlendi. Burada yaklaşık 20 yıl kaldı. Burada geçirdiği yıllar en verimli yıllarıydı yazarın.
İnsanlarla güzel dostluklar kurdu ve bu dönemde edebiyatı doruklara kadar çıkardı.



Salzburg’da geçen senelerinde Stefan Zweig Avrupa’nın düşünsel birliğinde ağırlığını koydu
bir takım konferans ve makaleleri ile aşırılılığa karşı devamlı uyarılarda bulundu. 1927yılında
Duygu Karmaşası, Yıldızın Parladığı Anlar, Tarihsel Baş Minyatür isimli kitaplarını yayınladı.
Stefan Zweig, Leo Tolstoy’un 100. Doğum yıldönümünde kutlamalara katılmak için Sovyetler
Birliğine gitti.
 
1933de Nazilerin yaktığı kitaplar içinde Yahudi kökenli Stefan Zweig’in de kitapları ’da yer
alıyordu. Zweig bundan sonra ülkesini terk ederek Londra’ya yerleşmek zorunda kaldı. Burada
da huzur bulamadı. 
 
1937 yılında karısı Frederike’den ayrıldı. Tam bir sene sonra Portekize giderken yanında Lotte
Altman isimli bir kadın vardı. Bu sıralarda Avusturya, Alman Reich’ katılmıştı Stefan’da İngiliz
vatandaşlığına geçmek için müracaat etmişti. Daha sonra Lotte Altman ile evlendi yazar. II.
Dünya savaşında İngiliz tabiiyetine girerek New York, Arjantin, Portekiz’e gitti. Brezilyaya
yerleşmeye karar veren yazar orada çok ünlü eseri Satranç Öyküsünü yayınladı.
 
Oldukça üretken olması ile bilinen Zweig denemeler yaptı birçok konuda. Lirik şiirler yazdı,
Trajedi türünde sahne eserleri, biyografi alanlarında denemeler yaptı.Brezilya'da Petropolis
kentine yerleşen Zweig, ünlü "Bir Satranç Öyküsü"nü kaleme aldı. Eserde II. Dünya Savaşı'nın
yol açtığı insan kıyımında ruhsal baskılara maruz kalan bir insanın duygularını, tepkilerin
anlattı. 1941'de Montaigne üzerine çalışmaya başladı; bu sırada en önemli yapıtlarından biri
olan "Dünün Dünyası - Avrupa Anıları" adlı kitabını kaleme aldı. Anı niteliğindeki bu eser,
1900'lerin başında gençliğini yaşamış bir yazarın yaşadığı dünyanın asla eskisi gibi
olmayacağını fark ettiğinde eski günlere düzdüğü bir övgüdür.



Avrupa'nın içine düştüğü
durumdan duyduğu üzüntü ve
yaşamındaki düş kırıklıkları
nedeniyle 22 Şubat 1942'de Rio de
Janeiro'nun Petrópolis kentindeki
evinde, karısı Lotte ile birlikte uyku
hapları içerek intihar etti.
 
Buna Hitler'’in dünya düzenini
kalıcı sanmasının verdiği
karamsarlığın yanı sıra, kendi
dünyasının asla bir daha var
olmayacağı düşüncesi neden oldu.
Petropolis'te devlet cenaze töreni
ile defnedildi. Petropolis'teki evi
müzeye dönüştürülmüştür.



Moda

Moda kelimesi latince “hemen şimdi” kelimesine gelen “modo”dan türetilmiştir. İtalyancada ise
değişiklik gereksinimi ve geçici yenilik anlamlarını taşır. Türk Dil Kurumu’na göre ise “Göreneğe
bakarak daha kısa süreli olan, çabuk değişebilen, öykünme yoluyla yayılan geçici davranış, giyim
ve yaşama biçimi”dir.
 
Moda kelimesini duyduğumuzda aklımıza genelde stil ve giyim gelir fakat moda yaşamın çoğu
alanında görülebilecek kadar geniş bir kavramdır. Sanat, mimari, edebiyat gibi alanları da içine
alır.
 
Moda, bir toplumda bazı zaman dilimlerinde ortaya çıkan giyim tarzlarını da ifade edebilir; genel
davranışlar, sanat, mimari, edebiyat ve yemek gibi birçok konuyu da içine alabilir.
 
Moda, özellikle giyim kuşam, ayak giyimi, aksesuar, makyaj, pirsing ya da mobilyada popüler stil
ya da uygulama için kullanılan genel bir terim. Moda, kelime anlamıyla toplumun tüketim trendleri
belirleyen tüketim anlayışı olarak tanımlanılmaktadır.
 
Moda bununla beraber, İtalyancada değişiklik gereksinimi veya süslenme özentisiyle toplum
yaşamına giren geçici yenilik olarak geçmektedir. Modanın bir diğer anlamı da, belirli bir süre etkin
olan toplumsal beğeni, bir şeye karşı gösterilen aşırı düşkünlüktür.
 
Moda olan renk ve desenler; yaz, sonbahar ve kış modaları… Bu yıl hangi renk moda ise,
kıyafetlerin iplik ve kumaşlarında da o renk moda olur. Yani tekstil firmaları o renge yönelir.
Mobilyalar o renkte üretilir, ayakkabılar o renge uygun bir kombin oluşturacak tarzda imal edilir.
Bu da genel olarak bir moda akımını doğurur.

Günümüzde tüketim toplumuna yön veren, bize göre aslında
nasıl yaşamak istiyorsanız onu ifade eden moda nedir?



Garo Mafyan

1980'de ise Gelişim stüdyosunu oluşturdu. İlk profesyonel albümünü aynı yıl içinde sırasıyla
Zerrin Özer ve Tanju Okan ile yaptı.
 
Türkiye'nin önde gelen müzik projelerinde, müzikallerde (Ajda Pekkan'ın Büyük Kabare Şov-
1983, Gülriz Sururi-Engin Cezzar'ın Kabare-1984), Eurovision elemelerinde (1982 Neco ile
aranjör ve orkestra şefi, 1985'te MFÖ ile orkestra şefi, 1987'de Seyyal Taner ile aranjör ve
orkestra şefi) önemli bir yer edindi. Popüler müziğin darlık yıllarında önemli yorumcularla, gerek
Türk bestecilerin gerekse yabancı bestecilerin şarkılarını düzenleyerek önemli bir açılım yarattı. 
 
Sezen Aksu ile Ajda Pekkan'ın atbaşı gittiği bu yıllarda çoğu pop albümünü Selçuk Başar, Uğur
Başar, Onno Tunç, Attila Özdemiroğlu ve Asım Ekren ile birlikte İstanbul Gelişim Stüdyosu'nda
hazırladı.1980'lerde az da olsa popüler müzikte beste denemeleri oldu. Ancak asıl üretkenliliği
1990'lardan sonra ortaya çıktı. Türk pop müziğinin patladığı, genç yorumcuların belirmeye
başladığı süreçte önemli bir misyonu üstlenerek gerek beste gerekse düzenlemeleri ile
kendinden çok söz ettirdi.Her ne kadar bu üretkenliliği çok eleştirilse de 1990'ların sonuna dek
yüzlerce çalışmada hep O'nun adı vardı.
 
Halis Bütünley ile oluşturdukları MB Stüdyosu bu süreçte çoğu gence kapılarını açtı. Türk Pop
Müziğinin kilometre taşları ile olan bağlantısı hiç kesilmedi. Ajda Pekkan, Barış Manço, İlhan
İrem, Zerrin Özer, Nükhet Duru gibi devlerle aralıklarla albümler yaptı. Popüler müzik
piyasasında olan çoğu ünlü onunla müzik dünyasına girmiştir. MFÖ, Ayşegül Aldinç, Leman Sam,
Yonca Evcimik, Nalan, Bendeniz, Niran Ünsal, Reyhan Karaca, Tayfun, Jale, Kerim Tekin, Ozan
Orhon, Burcu Güneş, Bora Gencer, Nadide Sultan, Aydın bunlardan bazılardır. 
 
Tek albümlük ya da kitleselleşememiş albümlerde de imzası olduğu gibi Erol Evgin, Emel Sayın,
Yüksel Uzel ve Nükhet Duru ile Türk Müziği alanında; Gülden Karaböcek ile Pop Müzik alanında
(1991-Kısmetse Olur ve 1993-Hayrını Gör Albümleri) çalışmalar yapmıştır.
 
2000'lerden itibaren Attila Özdemiroğlu ile birlikte İstanbul Gelişim Orkestrası'nı yeniden
oluşturmuş ve hocalık yönünü ortaya çıkarak Bahçeşehir İstanbul Gelişim adıyla 2005 yılında
açılan okulla genç müzisyenlere yön vermeye başlamıştır.

Müzik dünyamızın önde gelen isimlerinden Garo Mafyan kimdir?
24 Şubat 1951 tarihinde İstanbul Erenköy'de
doğmuştur. Babası ve annesi iyi birer müzisyen
olan Mafyan 3,5 yaşından itibaren piyano eğitimi
almaya başlamıştır. 1955 yılında ilk kez sahneye
çıkarak bir resital vermiştir.
 
1967 yılında konservatuvarın armoni, 1968
yılında da yüksek kısımlarından üstün başarı ile
mezun olmuştur. 1969'da Selçuk Başar ile birlikte
İstanbul Gelişim Orkestrası'nı kurarak cover
dönemine damgasını vuran gruplardan biri
olmuştur.



Louvre Müzesi
Muhteşem tarihi, görkemi ve bulundurduğu sanat eserleriyle en önemli

sanat merkezlerinden biri olan Louvre Müzesi nedir?
Louvre Müzesi; dünyanın en büyük sanat
müzesidir. Fransa'nın başkenti Paris'te,
Louvre Sarayı'na kurulmuştur. Şehrin içinden
geçen Sen Nehri'nin kıyısında yer alır. Tarih
öncesi çağlardan, 21. yüzyıla kadar uzanan,
oldukça geniş bir koleksiyon yelpazesi vardır.
 
Yaklaşık 35.000 kadar tarihi sanat eseri,
72.735 metrekarelik bir alanda
sergilenmektedir. 2017 yılında, 8.1 milyon
ziyaretçi oranıyla dünyanın en çok ziyaret
edilen sanat müzesi seçilmiştir. Louvre Müzesi
binası yüzyıllar içerisinde çok çeşitli şekillerde
değerlendirilmiştir. 
 
13. yüzyıl başlarında Philippe Auguste’un
hükümdar olduğu yıllarda ”saray” olarak inşaa
ettirilmiştir. Adını İngilizcede kuvvet, güç
anlamına gelen “Power” kelimesinden alan
saray, daha sonra 14. yüzyılda kraliyet
merkezi olmuştur.
 
15. yüzyıla gelindiğinde sarayın başka bir yere
taşınmasıyla bina uzun yıllar boş ve bakımsız
olarak kalmıştır. 1564’de yeniden
yapılandırılmak istenmiş ancak Üçüncü
Napolyon zamanında bitirilmiştir. 1793’te
müze hâline gelen saray, 1871’de büyük bir
yangın geçirmiştir.

Yapılan tâmirât ve değişikliklerle
zamanımıza kadar gelen binâ 1932’de son
şeklini almıştır.Evrensel bir kimliğe bürünen
müzenin tüm bölümlerini dolaşmak için iki
gününüzü ayırmanız gerekmektedir.
 
 
İnsan akınına uğrayan Louvre Müzesi her
yıl ortalama olarak 6 milyon turiste ev
sahipliği yapmaktadır. Palais Royal- Musee
du Louvre isimli metro durağı ile kolaylıkla
ulaşılmasının yanı sıra. araba kiralamak da
turistlerin en çok başvurdukları
yöntemlerdendir.
 
Galeri ziyaretlerini sonrasında
arkadaşlarınız ya da ailenizle bu muhteşem
ambiyansın içinde yer alan bahçelerinde
dinlenebilirsiniz. Salı hariç her gün 09:00-
18:00 arası açık. Çarşamba ve Cuma ise
21:45′te kapanıyor Her ayın ilk Pazar günü
ücretsiz giriş sağlanmaktadır.
 
Ana giriş olarak kullanılan piramit, Louvre
Müzesine yapılan son ek kısımdır. 1989
yılında Çinli mimar I. M. Pei tarafından
yapılmıştır. Camdan tasarımıyla güneş
ışığının zemin kata ulaşmasını
sağlamaktadır.



Yüksekliği 20.6 metre olup kare şeklinde olan tabanının her bir kenarı 35
metredir. 603 adet eşkenar dörtgen şeklinde ve 70 tane üçgen şeklinde
pencereden oluşmaktadır.
 
İlk yapıldığında müzenin bütünlüğünü bozduğu ve sanatsal olmadığı
söylenen Louvre Piramidi bugünlerde dokuya zarar vermediğine inanılarak
hoş görülmektedir.



Korku filmi izleyicilerde korku, dehşet, terör veya tiksinti uyandırmak amacıyla kurgulanan bir film
türüdür. Korku filmlerinin konusunu gündelik hayata sızan ve bazen doğaüstü şekillerde ortaya
çıkan şeytani güçler, olaylar ya da karakterler oluşturur.
 
Korku filmi karakterleri vampirler, zombiler, canavarlar, hayaletler, seri katiller ya da korku
uyandıran başka bir dizi karakteri içerir.
 
İlk korku filmleri sıklıkla klasik edebiyattaki Drakula, Frankenstein, Mumya, Kurtadam, Operadaki
Hayalet ve Dr. Jekyll ve Mr. Hyde gibi karakter ve öykülerden esinlenmiştir.
 
Yeşilçam'da 1949 yılında çekilen Aydın Arakon'un yönettiği Çığlık filmidir. Başrollerinde Muzaffer
Tema ve Emine Engin’in yer alır.
 
II. Dünya Savaşı sonrası korku filmleri ise, bundan farklı olarak, yaşamda güvensizlik yaratan
şeylerden esinlenmiş ve üç farklı korku filmi alt türünün doğmasına yol açmıştır: kişilik korkusu,
kıyamet korkusu ve şeytani güçler korkusu filmleri. 
 
Son alt tür, erken dönem korku filmlerinin -dünyaya dehşet salan doğaüstü güçler üzerine daha
çok vurgu yapan- modern biçimleri olarak ele alınabilir.
 
Korku filmleri açık şiddet içermelerinden ötürü eleştirilmiş ve düşük bütçeli B filmleri ve sömürü
filmleri olarak görülerek eleştirmenler tarafından uzun bir süre ciddiye alınmamıştır. Bununla
birlikte, bazı majör film stüdyoları ve saygın yönetmenlerin bu türde filmler çekmeleri ile birlikte;
film türü kuramı ve auteur yönetmen kuramı ışığında korku filmlerini çözümleyen daha ciddi
eleştiriler yapılmaya başlanmıştır.
 
Bazı korku filmleri bilim kurgu, fantezi, kara komedi ve gerilim türlerinden birtakım unsurları da
bünyesinde barındırmaktadır.

Korku Filmi
İzlerken kanımızı donduran korku filmi nedir?



Martı Jonathan
Livingston

Martı Jonathan Livingston, Amerikalı yazar Richard Bach tarafından yazılmış, bir martının
hayatını ve bize kendi sınırlarımızı aşabileceğimizi söyleyen, bir ders vermek amacıyla yazılmış
masal türünde bir kitaptır. Bu kitapta Jonathan'ın hayatı, uçuş denemeleri vb. olaylar anlatılıyor.
Bütün martıların amacı uçmak değil yemek bulmaktır; ama Jonathan'ın amacı uçmak ve yeni şeyler
öğrenmektir. Bu nedenle martılar tarafından dışlanmıştır. 
 
2. bölümde Jonathan iki martıyla beraber cennet sandığı yere gider.Orada Sullivan ile tanışır.
Beraber uçuş çalışmaları yaparlar. Sullivan dostluğa çok önem verir. Jonathan'ın kardeşi olur.
Daha sonra Chiang adlı yaşlı bir bilge martıyla tanışır. Oranın cennet olmadığını cennetin bir
mekan ya da zaman dilimi olmadığını ve ancak cennete mükemmelikle ulaşabileceğini öğrenir.
Chiang'ten hız dersleri alır. Chiang bir gün parlaklaşarak yok olur. 3. bölümde Jonathan'ın
öğrencileri olur.
 
Daha sonra beraber dışlandığı sürüye giderler. Birçok dinleyicileri olur. Yeni baskıda 4. bölüm
eklenmiştir bu bölümde Jonathan sembolleştirilerek martıları yanlış yola sürüklemiştir. Fletcher
buna engel olmaya çalışsa da başaramamıştır Martı Jonathan Livingston kitabının içinde
öğrenmenin sınırsızlığı belirtilmiştir.
 
Yazar Richard Bach, kitabında kendimizi hiçbir zaman sınırlamamamız gerektiğini ortaya koymuş
ve her şeyin üstesinden gelebilecek kapasiteye sahip olduğumuzu vurgulamıştır.

"Durgun denizin minik dalgacıkları üzerinde, güneşin altın gibi ışıldadığı
pırıl pırıl bir sabahtı." Martı Jonathan Livingston nedir?



Sivil Savunma
Herhangi bir acil durumda toplumsal olarak hareket etmemizi
sağlayan önlemler ve uygulamalar sivil savunma nedir?

Barış içinde deprem, su baskını gibi
doğal afetlere karşı, savaşta ise sivil
halkı korumak için alınan önlemler ve
uygulamaların tümüdür.
 
Sivil savunma, savaş silahlarının cephe
gerisine uzanan etkileri göz önüne
alınarak, I. Dünya Savaşı'ndan sonra
sivil halkın bu silahların etkisinden
korunması bakımından bir
örgütlenmeye gidilmesi fikri ile ortaya
çıkmıştır.
 
II. Dünya Savaşı, savaşların bilinen
karakterini değiştirmiş, özellikle uçak
tekniğinde meydana gelen hızlı
gelişmeler savaşan devletlerin tüm ülke
alanlarını savaş haline getirmiştir.
 
Cephe gerisindeki sivil halk ile savaş
gücünü destekleyen resmî ve özel
kuruluşlarla ulaştırma tesislerinin
korunması, gerek ülke geleceği
açısından ve gerekse orduların savaş
güçleri ile moral güçlerinin ayakta
tutulması açısından sivil savunma adı
verilen kavram ortaya çıkmıştır.
 
Barış zamanında da doğal afetlerle,
büyük yangınlara karşı halkın can ve
mal emniyetinin sağlanması da bu
kavramla birlikte düşünülmüştür.



Yaşar Kemal
Edebiyatımızın en önemli kalemlerinden Yaşar Kemal kimdir?

Yaşar Kemal ( Kemal Sadık Göğceli ) 1923 yılında Kadirli, Osmaniye‘de dünyaya gelmiştir. Edebiyata
daha küçük yaşlarda merak saran yazar, bu alandaki ilk çalışmalarına ilkokulda başlamıştır.
 
Yazar, ortaokuldan ayrıldıktan sonra halk edebiyatı derlemelerine başlamıştır. Yaşar Kemal 1940-
1941 yılları arasında Çukurova’dan ve Toroslar’dan derlediği ağıtları içeren ilk kitabı olan Ağıtlar
1943 yılında yayımlanmıştır.
 
Kemal Sadık Gökçeli ismi ile çeşitli kitap ve derleme yayımlayan yazar, Cumhuriyet Gazetesi’nde
çalışmaya başlayınca Yaşar Kemal ismini kullanmaya başlamıştır. 
 
Yazar, Cumhuriyet Gazetesi’ndeki görevini 1936 yılına kadar sürdürmüştür. Daha sonra
romancılığa daha çok zaman ayırmak için gazetecilik görevini bırakmıştır.
 
Usta yazarın uluslararası alanda yayınlanan ilk kitabı, “Bebek Öyküsü”dür. Kitap; İngilizce,
Fransızca, İtalyanca ve birçok dile çevrilerek yazarın uluslararası düzeyde tanınmasını sağlamıştır.
 
Ülkemizde ise ilk öykü kitabı Sarı Sıcak adlı romanla adından iyice söz ettirmeye başlayan Yaşar
Kemal, daha sonra İnce Memed kitabıyla hem ülkemizde hem Uluslararası alanda tanınan bir yazar
olmuştur.
 
Yazar, İnce Memed kitabını 1947 yılında yazmaya başlamış ancak nedeni belli olmayan bir sebepten
dolayı kitap yarım kalmıştır.
 
Yaşar Kemal İnce Memed romanını 1954 yılında tamamlayarak yayımlamıştır. Yazar bu kitabı ile
1956 yılında Varlık Roman Armağanı Ödülü’nü kazanmıştır.

Yaşar Kemal; Türk Edebiyatında öykü, roman, deneme,
şiir, çocuk romanı ve çevirileriyle katkı sağlamıştır.
Yazarın eserleri kırk dile çevrilmiştir.
 
 Ülkemizde ve dünya çapında yüzlerce ödül kazanmıştır
ve eserleri beyazperdeye ve tiyatroya uyarlanmıştır.
Yazarın en büyük başarılarıdan bir tanesi de Nobel
Edebiyat Ödülü’ne aday olmasıdır.
 
Usta yazar Yaşar Kemal, 28 Şubat 2015 tarihinde
organ yetmezliği nedeniyle vefat etmiştir.
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