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Merhabalar Sevgili Dostlarım...

6. sayısı ile 2015’in ilk Purple White’ı ile karşınıza 
çıkmaktan mutluluk duyuyoruz. 

1 yılı aşkın dergi serüvenimizde bizi yalnız bırakmayan başta 
yazarlarımza, dergimizin oluşum sürecinde emeği geçen 
tüm Purple White ekibine ve tabi ki siz sevgili okurlarımıza 
teşekkürü bir borç biliriz. 
Geçen sayımızdan bu yana Purple White’da pek çok yeniliğe 
gidildi. Bu sayıda içerik olarak daha kapsamlı, daha zengin 
bir Purple White hazırlamak için elimizden geleni yaptık. 
Geçmiş sayılarda olumlu dönüşler aldığımız içeriklerimizi 
korurken, hoşunuza gidebilecek, okurken keyif alacağınız 
yeni konular ekleyerek 2015’in ilk sayısını yepyeni bir 
formda beğenilerinize sunmaktan kıvanç duyuyoruz. 

Geçen 3 aylık zamanda değişen ve gelişen tek şey Purple 
White olmadı, MOBSIZE olarak da pek çok yeniliğe imza 
atarak kendimizi geliştirdik. Değişmeyen, hayata değer 
katan, yenilikçi vizyonumuz ile yaşamınıza değer katan 
mekanların tüm detaylarında profesyonel ve minimalist bir 
yaklaşım ile ergonomik ve estetik değerler doğrultusunda 
müşteri memnuniyetini esas kılmaya devam ediyoruz.

MOBSIZE olarak; marka kavramını ve bunu tasarımlara 
yansıtmasını iyi bilen, yaratıcı bireylerden oluşan 
ekibimizle dünyanın her noktasında müşterilerimiz ve 
projeleri için beklentilerine uygun çözümler getirmeyi 
amaç bildik. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 4 yıla yakın 
bir süre içerisinde 100’ün üstünde marka ile çalışarak ve 
devamlılığını sağlayarak ne kadar başarılı olduğumuzu 
göz önüne sermiş olduk. Yenilikçi ve araştırmacı bir 
yaklaşım ile güncel dekorasyon bilgisinin iyi bir mimari 
ürüne dönüşebileceğini savunup, her projenin kendine 
özgü nitelikleri olduğunu bilerek ve abartılı eklemelerden 
uzak durarak, mimarinin sanatsal boyutu ile teknik hizmet 
boyutunu dengede tutmaya özen gösteriyoruz.

Sevgili Purple White okurları,
Dergimizin 6. sayısında, başta BJK Futbol Takımı olmak 
üzere pek çok futbol takımının teknik direktörlüğünü 
yapmış olan Samet Aybaba’ya konuk olduk.  Gezginimiz 
ile İskandinav ülkelerine uzanan yolculuğumuzda Viking 
kültürüne dokunduk. Yepyeni konularımızdan “Kültür 
Sanat” bölümünde sevgili yazarımız Seray Şahinler Demir’in 
gözünden İstanbul Tasarım Bieanli’nde kısa bir tur attık. 
Yörünge Kaşifimiz Tolga Günay sizler için teknoloji harikası 
“Harrier” savaş uçaklarının tarihini ve detaylarını kaleme 
aldı. Bunların yanı sıra “Pandora'nın Kutusu”nda Ferrari 
hakkında az bilinen detayları ve "Hayvanlar Alemi" 
köşemizde sevimli pangolinleri sizler için derledik. 

Yeni Purple White’ı okurken en az bizim hazırlık sürecinde 
duyduğumuz keyfi duymanız dileğiyle, yeni sayımızda 
görüşmek üzere.

Greetings, esteemed friends.

W                    e are pleased to salute you with the 6th issue of Purple 
White, which is also the first issue we have published in 2015. 

We are very grateful to our dear writers and readers for always 
standing by our side during our venture for this magazine, and 
the entire Purple White team who have endeavored to put Purple 
White together.

Many changes were introduced to Purple White since last year. 
We did our best to make the contents of this issue even richer and 
broader than the previous ones. We are proud to present to you 
the first issue of 2015 in a brand new form in which the sections 
that brought positive feedback are preserved and new pieces that 
will entertain you are added.
Purple White was not the only thing to change and develop 
within the last 3 months. MOBSIZE also progressed by 
going through many changes. We continue to hold customer 
satisfaction as our foremost principle with a professional and 
minimalist approach, an unwavering, enriching and innovative 
vision towards all details of the spaces that contribute to 
your experiences and ergonomic, aesthetic values. The goal of 
MOBSIZE has always been offering solutions that are in sync 
with the expectations of our customers and their projects in every 
part of the world through our team which comprises of creative 
individuals who are well-aware of the concept of branding and 
the way to project it onto their work. The degree of our success 
is reflected on the fact that we worked with over 100 brands 
within the nearly 4-year period that began with the foundation 
of MOBSIZE and the continuity of this trend. We take care 
to balance the artistic aspect of architecture with its aspect 
regarding technical services by maintaining the view that an 
innovative and inquisitive approach can transform contemporary 
architectural knowledge into a good product of architecture, 
being aware that each project has unique characteristics and 
avoiding overdecoration.

Dear Purple White readers,
In the 6th issue of our magazine, we visited Samet Aybaba who 
has worked as the coach of many football teams, notably BJK. 
With the help of our traveler, we deigned upon the Viking culture 
in our journey to the Scandinavian countries. In the section of Art 
and Culture, which is one of the new additions to the magazine, 
we had a short tour in Istanbul Design Biennial through the 
eyes of our esteemed reader, Seray Şahinler Demir. Our orbit 
explorer Tolga Günay prepared a piece featuring the history of 
Harrier Jump Jets and other information regarding these planes. 
In addition to these, our magazine also includes the lesser known 
facts about Ferrari in the section “Box of Pandora” as well as the 
adorable pangolins from the animal kingdom.

Hope that you will enjoy the new Purple White as much as we 
did during its preparation and see you in our next issue.
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Sektörden
Kısa Kısa

“

“

Boyner Sports Cevahir'de.
Boyner’in konsept mağazası Boyner Sports, genç ve 
spor giyime dair ürünleriyle Cevahir AVM'de hizmet 
vermeye başladı. Ahşap uygulamasını MOBSIZE’ın 
üstlendiği, Boyner Sports Cevahir Mağazası'nda yerli 
ve yabancı çok sayıda seçkin markanın ürünleri ve 
spor ekipmanları müşterileri ile buluşuyor.

Atlas AVM Sultanbeyli.
Sultanbeyli TEM bağlantı noktasında hayata 
geçirilmekte olan Atlas AVM Sultanbeyli projesi 
2015 yılının ilk çeyreğinde açılacak. 55.000 m2 
kiralanabilir alana sahip olan AVM'nin müellifi 
Ergün Mimarlık. 1300 araç kapasiteli otoparkın 
bulunduğu projede toplam 140 mağaza yer alıyor.

Özdilek halka açılıyor. 
Hüseyin Özdilek, 2015'te GYO kurarak şirketin 
%25'ini halka açmayı planladıklarını söyledi. 
Levent'teki AVM rekabetine Özdilek Park'la cesur 
bir adım atan Hüseyin Özdilek, "Rekabetten korkan 
ticaret yapamaz. Bu durum sinerji yaratır" dedi.

2 yıl içinde 57 AVM açılacak!
Yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağında olan AVM’ler 
önümüzdeki yıllarda da cazibesini korumaya devam 
edecek. 2014 yılını 70 milyar TL ciroyla kapatması 
beklenen AVM pazarında önümüzdeki iki yılda 
yaklaşık 8,5 milyar dolar yatırımla açılacak 57 AVM, 
70 bine yakın kişiye istihdam sağlayacak. 

Podium AVM 2015'te hizmete açılacak!
SBS Alışveriş, İş ve Yaşam Merkezi A.Ş. yatırımı ile 
Ankara’da hayata geçirilen Podium Alışveriş Merkezi, 
2015 yılının 3. çeyreğinde ziyaretçileriyle buluşmaya 
hazırlanıyor. Toplam 172 bin m2'lik alana sahip 
Podium Alışveriş Merkezi’nde, mağazalar ilk ve yeni 
konseptleriyle yer alırken pek çok yaşam alanı da 
bulunacak. 

ECE Türkiye’den İstanbul ve Bursa’da 
2 yeni proje...
ECE Türkiye ve Sur Yapı, İstanbul ve Bursa’da hayata 
geçecek olan toplam yatırım hacimleri 1.1 milyar dolar 
olan Axis İstanbul Ofis ve Alışveriş Merkezi ile Sur Yapı 
Marka Rezidans ve Alışveriş Merkezi karma projelerinde 
önemli bir iş birliğine imza attılar.

Van AVM 2015 Eylül'de açılacak.
GYH Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Bensel, 
kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 
Cumhuriyet Caddesi'nde temeli atılacak olan Van 
AVM ile ilgili sunum yaptı. Van AVM 'nin 2015 
Eylül'de açılması bekleniyor...

Ünlü İtalyan markası Plank, Galata'da!
1893 yılında Kral Plank tarafından kurulan, gündelik 
kullanıma yönelik ürünleri bünyesinde bulunduran 
İtalyan markası Plank, Galata'da bir şubesini açıyor. 
Plank; Naoto Fukasawa, Luca Trazzi, Konstantin 
Grcic gibi dünyaca ünlü tasarımcılarla iş birliği 
yapıyor. 

2014’ün yıldız markaları 
ödüllendirildi.
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları 
Derneği (AYD) ve GFK işbirliği ile 
gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına 
göre, tüketicinin AVMlerde en beğendiği 
ve tercih ettiği perakende markaları 
Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 
düzenlenen özel bir törenle sahiplerini 
buldu. Mobilya uygulamasını MOBSIZE’ın 
yaptığı Paşabahçe geceden, dekorasyon 
mobilya alanında ödülle ayrıldı.

Süleymaniye ve Duhok'taki AVMler 
2015'te açılacak.
JLL'nin Türkiye Başkanı Avi Alkaş, Süleymaniye ve 
Duhok'ta başladıkları AVM inşaatlarının sürdüğünü, 
Türk perakendecilerin bölgeden vazgeçmediğini 
söyledi.
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Brief News
From the Sector

“

“

57 Shopping Malls to Open within 2 Years
Shopping malls, which are currently in the center of 
attention of both domestic and foreign investors, will 
keep their attraction in the upcoming years as well: The 
shopping mall market which is expected to close the year 
2014 off with a turnover of 70 billion TL will be enlarged 
with 57 more shopping malls in the next two years. 

2 New Projects in İstanbul and 
Bursa by ECE Türkiye
ECE Türkiye and Sur Yapı are cooperating for the 
combined Axis İstanbul Shopping Mall and Offices and 
the Sur Yapı Brand Shopping Mall and Residences to be 
realized in İstanbul and Bursa with a total investment 
volume of1.1 billion dollars.

Boyner Sports Now in Cevahir
Boyner Sports, the Boyner store with a sports concept, 
started to offer its products for the young and sportive in 
Cevahir as well. The Boyner Sports Cevahir Store, of which 
the wooden applications were provided by MOBSIZE, is the 
source for the sports equipment and other products of many 
premium domestic and foreign brands.

Famous Italian Brand Plank 
Now in Galata
Italian brand Plank, which was established by King 
Plank in 1893, is opening a branch store in Galata. 
The brand offers products for daily use as well and 
works with world-famous designers such as Naoto 
Fukasawa, Luca Trazzi and Konstantin Grcic.

The Star Brands of 2014 
Received Their Awards
With the help of the results of the research 
carried out through the cooperation of 
AYD and GFK, retail brands that are most 
popular with consumers in shopping malls 
were identified ad given awards in a special 
ceremony held in Zorlu Performing Arts 
Center. Paşabahçe, of which the stores were 
furnished by MOBSIZE, received an award in 
the field of furniture and decoration.

Shopping Malls in Süleymaniye and 
Dohuk to Open in 2015
Avi Alkaş, the JLL Director of Turkey, stated that the 
construction of the shopping malls they started building 
in Süleymaniye and Dohuk is still underway and that the 
Turkish retailers did not give up on the region.

Van Shopping Mall to Open in 
September 2015
GYH board of management member Ayşegül Bensel made 
a presentation for the Van Shopping Mall, of which the 
construction will begin in Cumhuriyet Street, in a press 
conference held in a hotel in the city. It is expected for the 
Van shopping Mall to be opened in September 2015.

Atlas Shopping Mall of Sultanbeyli
The Sultanbeyli Atlas Shopping Mall project, which is being 
put into practice in the Sultanbeyli-TEM junction, will be 
opened during the first quarter of 2015. The project owner 
for the shopping mall which will cover a 55.000 square-
meter leasable area is Ergün Mimarlık. The project includes 
140 stores and a parking space for 1300 vehicles.

Özdilek Is Going Public
Hüseyin Özdilek stated that they plan to open 25% of the 
company to public by forming a real estate investment 
trust in 2015. The company of Özdilek entered the shop-
ping mall competition in Levent boldly with Özdilek Park 
and Hüseyin Özdilek was quoted to say “Those afraid 
of competition have no place in the world of commerce. 
Competition creates synergy”.

Podium Shopping Mall to Open in 2015
Podium Shopping Mall, which is built via the investment of SBS 
Alışveriş, İş ve Yaşam Merkezi A.Ş. Ankara, is being prepared 
to start serving its visitors in the 3rd quarter of 2015. While the 
shopping mall covers an area of 172.000 m2, the stores in it will 
have brand new concepts, along with many other facilities.



www.interorman.com.tr
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Teknik Direktör
Football Coach
Samet Aybaba

“Laf Arasında “

“Chat Session”

Purple White: Samet Aybaba kimdir, nerelidir?
Samet Aybaba: Ülkemin en güzel köşelerinden 
birinde, Osmaniye’de doğdum. Annem ev 
hanımıydı, babam da serbest ticaretle uğraşıyordu.

P.W.: Çocukluğunuzda da futbola ilgi duyuyor 
muydunuz? 
S.A.: Bu hikaye turunçla başladı. O dönem aklınıza 
gelebilecek her şey oldukça doğaldı. Arkadaşlık 
bağlarımız çok güçlüydü. Mahallenin küçükleri 
olarak bir araya gelir ve turunç toplardık. 
Topladığımız turunçlarla da kendi aramızla 
maç yapardık. Turunçlardan biri ezildiğinde ya 
da patladığında diğerleri ile değiştirirdik. Tabi 
dönemin şartları malum, futbol topuna ulaşabilmek 
oldukça lükstü. Belki de oyunu, futbolu, bizim 
için oldukça doğal kılan da oyuna başlangıcımızın 
oldukça doğal olmasıydı.  

P.W.: Futbola nasıl başladınız?
S.A.: Futbola İskenderunspor alt yapısında 
başladım. O dönem, mahallede kıran kırana 
maçlar yapardık. O maçlarda perde arkasındaki 
görünmeyen kahramanlar, mahalle abileri 
olurdu. Bizim mahallemizde onlardan biri de 
Orhan Abi’ydi. Beni İskenderunspor'un alt yapı 
seçmelerine götürdü. Seçmeleri geçtikten sonraki 
süreçten profesyonel olana kadarki yaşamımda 
Şenal Ölçücü ve Ergül Dönmez katkı sağlayan 
büyüklerimdendi.

Purple White: Could you tell us a bit more 
about yourself?
Samet Aybaba: I was born in Osmaniye, one of the 
most beautiful regions in Turkey. My mother was a 
housewife while my father had a small business.

P.W.: Were you interested in football as a child 
as well?
S.A.: My history with football starts with bitter 
oranges. During my childhood, about everything 
you can imagine was simple. Friends had strong 
relationships. I would get together with all the 
other children in my neighborhood and go orange-
picking. We would use the bitter oranges we picked 
for playing football. When an orange burst or got 
smashed we would use another one. As you can 
guess, no one in Turkey had much money during 
that period in history and a real football was a 
luxury item. It is possible that what makes football 
come so natural to us was the fact that we had to 
reduce it to the very basics.

P.W.: How did your professional life in football start?
S.A.: I started training in the youth development 
section of the club İskenderunspor. During those 
times, the kids in the neighborhood would constantly 
hold fierce football matches. The generally unnoticed 
patrons of these matches would be older people of 
the neighborhood who had an interest in the sport. 
One of such people in our neighborhood was Orhan. 

"Futbolcu çalışmasını ortaya koyup, 
arzusu ile pekiştirdikten sonra benim 
adıma her zaman ön planda yer alır."
“A football player who makes an effort and supports it 
with passion will always come first for me.”
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P.W.: Aktif futbolculuk sürecinizin hangi aşamasında futbolu bıraktıktan 
sonra yolunuza teknik adam olarak devam etmeye karar verdiniz?
S.B.: Beşiktaş gibi büyük bir camiaya uzun yıllar kaptanlık yapmak, var olan 
liderlik özelliklerimin gelişimine katkı sağladı. Takım içindeki sorumluluğum 
ve futbola karşı sahip olduğum saha içi ve saha dışı düşünceler, teknik 
direktörlük yapma fikrimi ateşleyen etkenler oldu. Teknik adamlık  
yolunda, çok farklı metotlar üzerinde çalışmalar yaptım. Futbolu bırakır 
bırakmaz da futbolun beşiği İngiltere'de teknik direktörlük kursuna gittim.

P.W.: Futbol oynadığınız yıllarda hangi teknik adamlardan 
etkilendiniz? 
S.A.: Stankovic ve Gordon Milne'den kendi adıma, çok önemli payeler 
almışlığım oldu. Stankovic'in çok farklı antrenman metotları vardı. 
Disiplinli bir anlayışı ve babacan tavırlara sahipti. Gordon Milne ise 
sistem ve organizasyon adamıydı. Detaylara fazlasıyla değer verirdi.

P.W.: Çalıştığınız takımlarda en çok hangi noktalara önem 
verirsiniz?
S.A.: Futbolu bütünleştiren bir çok faktör vardır. Fakat takım 
planlamasında arkadaşlık ve birlikteliğe çok dikkat ederim. 
Oyuncularımın dürüst ve çalışkan olması da çok önemlidir benim 
için. Futbolcu çalışmasını ortaya koyup, arzusu ile pekiştirdikten 
sonra benim adıma her zaman ön planda yer alır.

P.W.: Kendinizi nasıl bir teknik adam olarak tanımlarsınız?
S.A.: Babacan, sadece futbol odaklı, kazanmanın değil 
de oyun oynamanın önemini vurgulayan ve futbola yeni 
oyuncular kazandıran ve o oyuncuların gelişim süreçlerini 
en iyi düzeyde destekleyen bir yapıya sahibim. Futbolun 
zevk veren pozitif tarafları benim oyun kurallarımda 
her zaman en ön sayfalarda yer alır. Futbol akıl işidir, 
pozisyon oyunudur. Bunlar da benim en dikkat ettiğim 
başlıklar arasındadır. 

P.W.: Takım planlamasını yaparken önceliği nelere 
veriyorsunuz?
S.A.: Genç  ve dinamik oyuncuları harmanlamak 
ve onların belirgin yetenekleri ile farklı bir mozaik 
oluşturmak çok önemlidir. Bulunduğum kulüplerde 
mutlaka alt yapıdan oyuncu alıp, profesyonel 
takım çatısı altında onların forma şansı bulmasını 
sağlamak da planlamam arasında önemlidir.

P.W.: Genç oyunculara büyük önem veren 
bir teknik adamsınız. Bu konu hakkında 
neler söylemek istersiniz?
S.A.: Vatanını seven toprağını sever, toprağını 
seven toprağından filizlenen çocukları, 
gençleri sever. Benim için ülke futboluna 
sunduğum her oyuncu kazanılmış bir 
kupa, oynanmış bir final kadar değerlidir. 
Siz genç oyunculara bu şekilde istekli ve 
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He was the one who took me to the selections 
of the İskenderunspor youth department. 

After I was selected, Şenal Ölçücü and Ergül 
Dönmez became my patrons and contributed 

much to my professional life until I became an 
official player.

P.W.: In which stage of your professional life 
as an active football player did you decide to 

continue as a football coach after quitting?
S.A.: Being captain for such a successful team as 

Beşiktaş added much to my leadership abilities. 
My responsibility against the team and thought for 

both inside and outside the field triggered the idea for 
becoming a football coach. On the road to becoming 

a coach, I studied many different methods. And once 
I quit playing football, I went to England to receive 

education on football coaching.

P.W.: Which football coaches impressed you the most 
while playing football?

S.A.: For my part, I learned some very important lessons 
from Stankovic and Gordon Milne. Stankovic had quite 

different training methods. He had a well-disciplined yet 
friendly approach towards his players. Gordon Milne, on the 

other hand, was a man of systems and organization. He placed 
much importance on details.

P.W.: Which factors do you dwell on the most while working 
with football teams?

S.A.: There are many elements to coaching in football. I pay great 
attention to team-spirit and cooperation while forming plans for 

my team. I also care a lot about the integrity and diligence of my 
players. A football player who makes an effort and supports it with 

passion will always come first for me.

P.W.: What kind of football coach would you describe yourself as?
S.A.: I have a friendly character; I focus exclusively on football but 

I value playing the game right as much as winning. I also have a passion 
for introducing new players to football and supporting the development 

of such players. In my book, the most enjoyable parts of football should 
receive a lot of attention as well. Two other points that I dwell on are smart 

thinking and strategy, which are the main factors of coaching.

P.W.: What are your priorities when planning your team?
S.A.: It is crucially important to establish harmony between the young, 

dynamic players and form an original network through which their distinctive 
skills will show. Another thing I prioritize among my duties is taking care of the 

players that are in training within the infrastructure of the club; I always select 
new players from among these and give them the opportunity to try for a position 

in the professional team.
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öğretici bir şekilde yaklaşım sergilerseniz, ön plana 
çıkarsınız. Takımımın çatısı altında barındıracağım 
bir genç oyuncu, aynı zamanda büyük bir örnektir. 
En büyük yatırım gençlere yapılan yatırımdır ve 
sonu yoktur.

P.W.: Genç bir oyuncunun A takım seviyesine 
geldiğini, hazır olduğunu nasıl anlıyorsunuz? 
S.A.: Nasıl okullarda yazılı yoklama varsa, futbolda 
da gözlem ve sonuç alma vardır. Oyuncuların 
antrenman performansı, davranışları ve en önemlisi 
de öğrenmeye açık olması benim için hayatidir. 
Eğer oyuncunun başlangıç sınavlarındaki cevapları 
arasında istek, arzu ve yetenek varsa, final sınavının 
cevabı da davranış olur. Vitrine koymak istediğiniz 
genç oyuncuların, ortalama bir süre içerisinde 
sahaya sürülmesi gerektiğine inanıyorum. Eğer 
ertelerseniz veya çabuk davranırsanız bu oyuncuları 
kaybederseniz. Zamanlama bu oyuncuları 
oynatmada çok önemli. Bunda en büyük etken de 
takımın, ligde bulunduğu pozisyon olarak ön 
plana çıkar. Stres ve buhran içerisindeki takımlara 
genç oyuncuları monte etmek onların önüne set 
çekmektir. Sonuç olarak bu süreçte zamanlama 
anahtar kelimedir.

P.W.: Antrenörlük kariyerinizde görev yaptığınız 
takımlar içinde en güzel, en keyif veren futbolu 
hangisi sergiledi?
S.A.: Trabzonspor'da çok güzel bir oyuncu grubum 
vardı. Çok iyi işler çıkardık. Direkt olarak sonuca 
gidebiliyorduk. Ankaraspor'da Tita, Vederson ve 
Jaba ile muhteşem çabuk bir takım oluşturmuştum. 
Bursaspor ve Gençlerbirliği kadrolarım da iyi işler 
ortaya çıkardı. Fakat Beşiktaş'taki takımım da 
unutulmazlar arasında yer alır. Müthiş bir tutku ve 
tempoya sahiptik.

P.W.: Teknik direktörlüğünüz sürecinde maç 
içinde yaptığınız, en başarılı başka deyişle 
de yaratıcılığınızı en iyi sergilediğiniz hamle 
hangisiydi?
S.A.: O kadar çok ki, sayısını bile hatırlamıyorum. 
Çünkü hakem düdüğü çaldıktan sonra oyuna 
etkili müdahaleler yapan en iyi teknik adamlardan 
biriyim. Eğer saha kenarındaysanız, bir çok farklı 
parametreyi analiz edip ona göre kararlar vermek 
zorundasınız.

P.W.: You place much importance with young 
players as a coach. Do you have any comments 
in regard to them?
S.A.: Anyone who loves his country should love 
and support the young players who rise from these 
lands as well. For me, each new player I introduce 
to the sport is just as valuable as the winning of a 
cup or entitlement to play in the finals. Supporting 
and mentoring a new player eagerly benefits the 
supporter as well. A young player within the team 
serves as a major model and successful young players 
form an endless source for investment.

P.W.: How do you determine when a young 
player is ready to play in the first team?
S.A.: Similar to the handling of written examinations 
in school, football coaching involves observation and 
results. Training performance, behavior, and most 
importantly, learning abilities of a football player 
are crucial factors in my book. If a player shows 
willingness, eagerness and skill at the beginning, 
these will be reflected on his behavior at the end. I 
believe that an optimum time should be seized when 
it comes to including the young players, delaying 
for too long or acting too early may lead to losing 
them eventually. Timing is vital. The position of 
the team in the league is one of the most important 
factors in this. Integrating young players into a team 
under stress and pressure only serves to hamper 
the development of such players. In short, timing is 
everything in this process.

P.W.: Of the teams you have coached so far, 
which one did you enjoy the most in terms of 
their way of playing football?
S.A.: I had a wonderful team in Trabzonspor. We did 
some great work together. We could be very direct 
in achieving results. I has also formed a fast and 
terrific team in Ankaraspor with the addition of Tita, 
Vederson and Jaba. My teams in Bursaspor and 
Gençlerbirliği were successful as well. My team in 
Beşiktaş is also among teams to remember. We had 
an immense passion and good tempo.

P.W.: What was your most successful move 
during coaching? In other words, which action 
you took displayed your creativity the best?
S.A.: There are too many; I can’t even remember the 
number. I am one of the best football coaches who 
gives the most effective responses to the game once 



13 

the referee’s whistle goes off. Football coaches have 
to take decisions after analyzing many different 
parameters.

P.W.: What do you think about the status football 
has achieved in Turkey?
S.A.: Football has not achieved any status in Turkey, 
it has rather lost status in the country. In terms of 
football, many countries in the world used to be 
in the same adverse conditions we are right now. 
Some of these were countries that were especially 
branded as “football countries”; they survived this 
situation through long-term plans and even climbed 
back up to their previous status in time. One of the 
things us Turkish people lack is firmness. I cannot 
guess what sort of position we will be at in the future 
since we are always unable to have the necessary 
determination before or after incidents. I do not 
know where we will end up in.

P.W.: What were the happiest and saddest 
moment in your career?
S.A.: The saddest one was during the first years 
of my career. In the mid-1990's, I was coaching 
Ankaragücü and we faced Galatasaray during the 
final match for the Turkish Cup. In the 90th minute 
of the game my center-forward player, Sabotic, 

failed to shoot the ball into 
the empty net. Missing the 
chance to win that cup made 

me incredibly sad that day. 
One of my happiest moments 

on the other hand was when 
Trabzonspor, the team I was 

coaching during the 2002-2003 
season, won the championship. 

The other one was when Beşiktaş, 
which I was coaching at the time, won 

the match against Fenerbahçe in the 
İnönü Stadium by scoring at the last 

second.

P.W.: Türkiye'de ve dünyada futbolun geldiği 
noktayı nasıl buluyorsunuz?
S.A.: Türkiye'de futbolun geldiği bir nokta yok, 
gittiği tehlikeli bir nokta var. Dünyadaki çoğu ülkeler, 
bugün bizim içerisinde bulunduğumuz olumsuz 
durumlara düştüler. Dünyada, kendini futbol ülkesi 
olarak adlandıran bazı ülkeler uzun vadeli planlarla 
yeniden toparlanıp dünya futbolunun en üst sıralarına 
tırmandılar. Türk insanının en az vakıf olduğu 
konulardan biri de istikrar. Olayların öncesinde 
ve işleyişinde kararlılık gösteremediğimiz için 
nerede olabileceğimizi kestiremiyorum. Konusunda 
kararlı olmadığımız için de nerede duracağımızı 
kestiremiyorum.

P.W.: Meslek yaşantınızda en mutlu olduğunuz ve 
en üzüntü duyduğunuz anlar hangileri?
S.A.: Teknik direktörlüğümün başlangıç yıllarıydı. 
1990'ın ortalarına doğru, Ankaragücü'nü çalıştırdığım 
dönemde Galatasaray ile Türkiye Kupası Finali 
oynadık. Maçın 90. dakikasında santraforum 
Sabotic boş kaleye golü atamadı. Gerçekten o kupayı 
kaldıramamak beni çok üzmüştü. En mutlu olduğum 
anlar ise 2002-2003 sezonunda Trabzonspor ile 
kazandığım kupa şampiyonluğuydu. Öte yandan, 
Beşiktaş teknik direktörü iken, İnönü'de son saniye 
golüyle Fenerbahçe'yi yendiğimiz maçtır.
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Lezzet Avcısı / Flavor Hunter
Ercüment GENCEBAY

“Lezzet Avcısı “

“Flavor Hunter”

Kavurma için 
malzemeler:
500 gram orta yağlı kuzu eti
3 yemek kaşığı zeytinyağı
8 adet arpacık soğan
5 diş sarımsak
Değirmen deniz tuzu, değirmen 
karabiber, bir tutam kekik, 
pul biber (dilerseniz)

Meyhane pilavı için 
malzemeler:
1 su bardağı bulgur (iri bulgur)
1 adet kuru soğan
1 adet domates
1 adet kırmızı biber
3-5 dal maydanoz
2 su bardağı sıcak su
Karabiber, tuz, zeytinyağı

Ingredients for 
the fried lamb:
500 grams of chopped 
semi-fat lamb
3 tablespoons of olive oil
8 shallots
5 cloves of garlic
Ground sea salt, ground 
black pepper, a sprinkle of 
thyme, red pepper flakes 
(optional)

Ingredients for 
meyhane pilaf:
1 glass of coarse bulghur
1 onion
1 tomato
1 red pepper
3-5 sprigs of parsley
Ground black pepper
Salt
Olive oil 
2 glasses of hot water

Kavurmalı Meyhale Pilavı
Meyhane Pilaf with Fried Lamb

Yılbaşı yemeğini ziyafete çevirmek için 
isabetli bir tercih, meyhane pilavı ve 
yanında kuzu kavurma. 
If you wish to turn your New Year’s Eve dinner into a feast, 
meyhane pilaf and fried lamb are just the dishes you need.
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Kavurmanın hazırlanışı:
Tavada yağı hafifçe kızdırın ve soyduğunuz arpacık soğanları ilave edip birkaç dakika kavurun. Etleri ilave edip kavurmaya 
devam edin. Soyup bütün halde bıraktığınız sarımsakları da ekledikten sonra, etlerinizi saldıkları suyu çekene kadar pişirmeye 
bırakın. Suyunu çektiğinde hala pişmediyse bir çay bardağı sıcak su ilave edin. (Pişene kadar ara ara ilave edebilirsiniz). 
Pişmesine yakın tuzunu, karabiberini ve kekiğini ilave edin.

Meyhane pilavının hazırlanışı:
Kuru soğan, domates ve biberi rondoda doğrayın. Tencereye 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyun ve sırasıyla soğan, biber ve 
domatesleri soteleyin. En son yıkadığınız bulgurları, baharatını ve 2 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Suyunu çekene kadar orta 
ateşte pişirin. Altını kapattıktan sonra incecik kıydığınız maydanozları ekleyip karıştırın. 

Directions for the fried lamb:
Heat the oil in the pan for a while. Remove the skins from the shallots and fry them in the pan for a few minutes. After 
adding the peeled, whole cloves of garlic, place the meat as well and fry the pieces until the juices evaporate. Once the 
juices are gone, add a tea glass of hot water (you can continue adding water until the meat is thoroughly cooked). 
Add the salt, black pepper and thyme when the meat is close to being ready.

Directions for meyhane pilaf:
Chop the onion, tomato and pepper separately in a food processor. Pour 3 tablespoons of olive oil in a pan and sautee the 
chopped onion, tomato and pepper in this pan. Wash the bulghur and add it to the pan together with the spices and two 
glasses of hot water. Cook it at medium heat until the water evaporates. 
After turning the stove off, mix in the finely-chopped parsley.
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Blueberry
Bluberry, the wild versions of which are 

generally found in the elevated scrublands 
woodlands of Northern Europe, Rocky 

Mountains in the USA and the Black Sea 
Region of Turkey, possesses many qualities 

that improve health.
Regulation of blood sugar.

Research shows that the blood sugar levels of those 
who routinely consume blueberries is more easily 

maintained.

Cleaning of the urinary tract.
The antibiotic properties of blueberries 
help in purging the urinary tract form 

harmful bacteria.

Prevention of vision loss.
The high amount of 

anthocyanin in blueberries 
provides aid in prevention 

of vision loss.

Protection of brain 
health.

Blueberries have properties 
that provide protection for brain 

cells and nerves as well as strengthening 
memory. Studies show that children who consume 

blueberries have an increased capacity for 
learning.

Protection against cancer.
Through their richness in vitamin C and other 

anticancer components such as pterostilbene and 
ellagic acid, blueberries provide protection against 

colon cancer, cervical cancer and liver cancer in 
particular.

Yaban Mersini 
Genel olarak Kuzey Avrupa, Amerika'daki 
Rocky Dağları ve Türkiye'de Karadeniz 
Bölgesi'nin rakımca yüksek olan fundalık 
ve ormanlık yerlerinde yabani formda 
bulunan yaban mersini insan sağlığı 
açısından pek çok faydayı bünyesinde 
bulunduruyor. 

Kan şekerini düzenler.
Araştırmalara göre düzenli yaban mersini 
tüketenlerde tüketmeyenlere göre daha regüle kan 
şekeri salgılanmaktadır.

İdrar yollarını temizler.
Yaban mersini doğal 
antibiyotik özelliği ile 
idrar yolunu bakteriden 
temizleyebilmektedir.

Görme kaybına faydalı.
Yaban mersini yüksek 
oranda antosiyanin 
içermesinden dolayı görme 
kaybını önleyici özelliğe 
sahip. 

Beyin sağlığını korur.
Yaban mersini beyin hücrelerini ve 
sinirlerini koruyucu özelliğe sahip ayrıca 
hafızayı güçlendirir. Çalışmalara göre düzenli 
yabanmersini tüketen çocukların öğrenme 
kapasitesi de yükselmektedir.

Kanserden korur.
Pterostilben, ellagic asit gibi kansere karşı 
koruyucu içeriğiyle ayrıca C vitamini yönünden 
zengin olmasıyla özellikle kolon, rahim ve 
karaciğer kanserine karşı faydalıdır.

“Meyve veren ağaç TAÇlanır
“The Plant with the Best Fruit and Flowers”

“
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Roman Mobilya Sanatı 
(MS. 1000-1250)

Roman sanatı, Roma sanatının Batılı Hıristiyan Latin 
ülkelerce benimsenmiş bir aşamasıdır.

Daha çok dini etkilerin ağır bastığı bu döneme ait 
zamanımıza kadar kalan mobilya sayısı çok azdır. Konut 
içindeki mobilyalar dört ayaklı masa, bank, sandalye, 
açılıp kapanır tabure ve divan ile sınırlıdır. Konut 
mobilyaları basit ve kullanım amacına yöneliktir. Ağaç 
malzemenin işlenmesinde balta, testere, keski, matkap, 
çekiç ve XII. yüzyıldan itibaren de rende kullanılmaya 
başlanmıştır.

Mobilyalar ağır, büyük ve şatafatlıdır. Tahtalar üst üste 
konup demir bantlar ve çiviler ile tutturulmuş, 
son zamanlarında ise 
çeşitli birleştirme şekilleri 
kullanılmıştır.

Aşırı süsleme eğilimi 
nedeniyle mobilyalar 
fonksiyon amacını 
aşacak şekilde süslenmiş 
ve anıtsal bir görünüş 
almıştır.

Bu dönemde ağaç malzeme 
olarak, Kuzey Avrupa’da 
meşe, Orta Avrupa’da 
ibreli odunlar, İtalya, 
Fransa ve İspanya gibi Akdeniz ülkelerinde ise ceviz ve kayın 
kullanılmaktadır.

Gotik Mobilya Sanatı 
(MS. 1250-1550)
Orta Çağ'ın en belirgin stili olan Gotik sanatında yapılan 
oturaklı ve sağlam masif mobilyalarda, ağaç malzeme çok bol 
kullanılmıştır.

Kalın torna ayaklar, kızak, kayıtlar ve masif tabla Gotik stilin 
taşra mobilyası sembolüdür.
Bu dönemin mobilyaları, Roman sanatı döneminde kullanılan, 
sandalye, bank, masa, sandık ve kilise dolapları dışında 

Roman Art in Furniture (1000-1250 AD)

The Roman art in furniture is one of the stages of the Rome 
art which was embraced by Western Christian and Latin 

countries.

The number of remaining furniture pieces from this period, 
which was heavily affected by religion, is very few. The furniture 
of a residence from the period is limited to four-legged tables, 
banks, chairs, foldable stools and sofas. Residential furniture is 
simple and designed according to their use. The woodworking 
of such furniture was carried out via axe, saw, cutter, drill and 
hammer, as well as plane after the 12th century.

The period furniture is large, heavy and ornate. Wooden planks 
were attached to each other with iron bands and nails. During 
the later parts of the period, the attachment was provided via 

different methods.

Due to the presence of a 
trend for overdecoration, 
the furniture of the period 
was mounted with too many 
ornaments that overshadowed 
their intended use and 
achieved a monumental 
appearance.

During this period, the wooden 
material was obtained from 

oak in Northern Europe, 
coniferous trees in Central Europe and walnut or beech in 
Mediterranean countries such as Italy, France and Spain.

Gothic Art in Furniture (1250-1550 AD)
The sound and durable furniture made under the influence of 
Gothic Art were built from plenty of solid wood.

The thick carved legs, bases, bars and solid wood platforms are 
parts of rural furniture that symbolize Gothic style.

In addition to the chairs, banks, tables, chests and church 
cabinets that were used during the Roman period of art as well, 
the furniture of this period consists of lecterns, foldable tables 
and cabinets. The simpler versions of the furniture construction 

“The Story of Furniture”

“Mobilyanın Hikayesi “



tools of our time were used while building these; woodworking 
especially became easier when the pitsaw was invented in 
Ausburg in the year 1322.

From the 15th century, as the attachment and construction 
methods for wood advanced and thinner wooden planks became 
available through usage of pitsaws, Gothic furniture became 
lighter, more elegant and more ornamented.

Even though regional tree varieties were used as well in every 
country, the most preferred variety was oak. Due to this fact, 
the Gothic furniture period is also called Oak Period. Towards 

the end of the 14th century, application of the Gothic style 
decreased after being subjected to the effects of 

the Renaissance.

Renaissance Period 
(1500-1600 AD)
The Renaissance movement was born from 
the reaction of the society against the 
medieval feudal regime which lasted for 
almost a thousand years, the economic 
structure in the Middle Ages and the strict 

cultural conduct based on religion.

Even though furniture art of the ancient 
period made a comeback for a while in this 
era, elegance and balance were the dominant 
factors in dimensions and ornamentation.
In Italy, the source from which Renaissance 
was born, there was a rapid advancement in 
furniture. Carving and embossing which were 

essentially based in the eastern ornamentation 
styles became prominent. Cabinet doors were 

adorned with images in oil color which were as 
valuable as real paintings. Woodwork, on the other hand, 

became a secondary concern.

While fine, magnificent carved pieces became gained 
popularity during the Flemish Renaissance, Arabic patterns 
were adapted to Renaissance-style furniture in Spain. In 
Germany, construction of plainer but more durable furniture 
became prominent. In England, the furniture made during 
the Renaissance period was adorned with plenty of geometric 
patterns under the style named after Henry II.

This period involved the usage of wood from fruit-bearing 
trees. New and improved hand tools, various saw varieties in 
particular, made it easier to shape the pieces attached corner 
pieces. The invention of veneer lathe at the beginning of the 16th 
century enabled veneering techniques to advance.

18 

okuma rahleleri, açılıp kapanır masalar ve dolaplardır.
Mobilya üretiminde bugün kullanılan marangozluk el aletleri 
basit şekilde kullanılmış, 1322 yılında Ausburg’da hızarın 
bulunması ile tahtalar daha kolayca işlenebilmiştir.

Ağaç malzemenin birleştirme ve konstrüksiyon şekillerinin 
15. yüzyıldan itibaren gelişmesi, hızarlarla ince tahtaların elde 
edilebilmesiyle, Gotik dönemi mobilyası daha hafif, zarif ve 
zengin duruma gelmiştir.

Ağaç malzeme olarak her ülkenin yerli ağaç türleri 
kullanılmakta ise de, en çok kullanılan ağaç türü meşe 
olup, bu nedenle Gotik mobilya çağına Meşe Çağı da 
denmektedir. 
XIV. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa’daki 
Rönesans Hareketi etkisiyle Gotik tarzı 
gerilemeye başlamıştır.

Rönesans Dönemi 
(MS. 1500-1600)
Rönesans mobilya sanatı yaklaşık 
bin yıl süren Orta Çağ'ın derebeylik 
düzenine, ekonomik yapısına ve dine 
dayalı katı kültürel tutuma duyulan 
tepkiden doğmuştur.

Bu dönemde bir ölçüde antik sanata 
dönüş görülürse de, ölçülerde 
ve süslemede zarafet ve denge 
bulunmaktadır.

Rönesans’ın kaynağı olan İtalya’da 
mobilyada hızlı bir gelişme görülmüş, 
daha çok doğu süslemeciliğine dayanan 
oyma ve kabartma önem kazanmış, dolap 
kapaklarına yağlı boya ile gerçek bir tablo 
değeri taşıyan resimler yapılmış, marangozluk 
ikinci plana itilmiştir.

Felemenk Rönesansı’nda çok ince ve nefis oyma 
işçiliği, İspanya’da Arap motiflerini Rönesans sanatıyla 
bağdaştırma çabası, Almanya’da ise daha yalın ve sağlam 
konstrüksiyona dayalı yapıtlara yönelinmiştir. İngiltere’de 
Rönesans sanatı 
II. Henry stili diye adlandırılan ve bol geometrik motiflere 
ağırlık veren bir özellik göstermektedir.

Bu dönemde meyve ağaç türleri kullanılmıştır. Yeni ve 
iyileştirilmiş el aletleri ile özellikle çeşitli rendeler ile köşelerde 
birleştirilen parçalara şekil verilmesi kolaylaşmış, XVI. yüzyılın 
başlarında kaplama kesme makinasının bulunması, kaplama 
tekniğinin gelişmesini sağlamıştır.
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“Kültür Sanat “

Tasarımın Neresindeyiz?
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ilkini 2012’de 
gerçekleştirdiği Tasarım Bienali’nin ikincisini 
İstanbul’un beğenisine sundu.
How Far Have We Come In Design?
Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV) presents to Istanbul the second 
Design Biennial, of which the first was held in 2012.

“Art and Culture”

Bu yılki temaya Fransız şair Paul Valery’in “Gelecek 
artık eskisi gibi değil.” sözünün ilham verdiği bienal, 

Zoe Ryan küratörlüğünde 6 hafta boyunca “Şu anda gelecek 
nedir?” sorusuna cevap aradı. 

1 Kasım’da Galata Rum Okulu’nda başlayan bienal 
14 Aralık’a kadar sürdü. İlk bienale göre 
ilgi bu kez daha yoğundu. 2012’de 
44.600 kişinin gezdiği bienali 
bu yıl 85.000'in üzerinde kişi 
ziyaret etti. Bienal, ikinci 
yılında gerçekleştirilen 
tüm etkinlikleriyle 100.000'in 
üzerinde izleyiciye ulaştı. 
40 tasarım rotası, 22 söyleşi 
ve konuşma, 12 film gösterimi, 
5 kitap kulübü, 13 atölye, 30’u 
aşkın söyleşi, 20’den fazla ülke, 
200’ün üzerinde tasarımcı ve 
mimarın 53 projesi bienalde yerini 
aldı. Tur ve atölyeler kapsamında 
3.500'e yakın öğrenci ve 56 okul İstanbul 
Tasarım Bienali sergisini gezdi. 

Güncel sanat, kavramsal sanat, bienal gibi kavramlara 
uzak olduğumuzu düşünsem de bienale olan ilgi; beni, 
sanata olan merakın toplum olarak içimizde iyice 
uyandığını sonucuna ulaştırdı. 

Ziyaretçiler bu kez çalışmaların önünde daha uzun kaldı, 
bienal için daha çok enerji harcadı. Sosyal medyada da 
takip ettiğim kadarıyla bu bienal daha çok beğenildi.

The biennial, of which the theme was inspired by the quote 
“The future is not what it used to be” by Paul Valery, 

searched for an answer to the question “What is the future 
now?” for 6 weeks under the curatorship of Zoe Ryan.

The design biennial started accepting visitors on November 1st 
in Galata Greek School and ended on December 14th. Compared 

to the first biennial in 2012, more people took an interest 
in this one. While 44.600 people visited the biennial 

in 2012, this number rose to over 85.000 in 2014. 
With all of the activities carried out within scope 

of the second biennial the total number of 
participants exceeded 100.000. The biennial 
included 40 design routes, 22 chat sessions 
and speeches, 12 movie screenings, 5 book 
clubs, 13 workshops, over 30 chat sessions 

together with 53 projects from over 20 
countries and more than 200 designers 
and architects. The Istanbul Design 
Biennial received visits from around 
3.500 students and 56 schools.

I used to think that we are a little distant 
from concepts such as contemporary art, 

conceptual art and biennial but the amount 
of interest in the biennial led me to believe that 

some enthusiasm for art has finally kindled in our 
society.

This time, visitors spent more time examining the exhibits as 
well as making more effort for appreciation of the biennial. 
According to the reactions on social media, the biennial of 2014 
was found very enjoyable. İstanbul Design Biennial, of which 
the first was organized by Istanbul Foundation for Culture 
and Arts in 2012, encompassed main disciplines and related 
creativity fields such as urban design, architecture, interior 
architecture, industrial design, graphic design, fashion and 
textile design and new media design.

Kültür Sanat Muhabiri
Art and Culture Reporter
Seray Şahinler Demir
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından ilki 2012 yılında 
düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali, kentsel tasarım, 
mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım, grafik 
tasarım, moda ve tekstil tasarımı ile yeni medya tasarımı 
gibi başlıca disiplinleri ve ilgili tüm yaratıcı alanları 
kapsıyor.

Rotalar Geçmişe Gitti
Tasarım Bienali’nin bu yıl en başarılı projelerinden biri 
‘tasarım rotaları’ oldu. İstanbul şüphesiz tasarımın en 
büyük mimarı. Şair, müzisyen, yazar, mimar… Yerli ya 
da yabancı… Çoğu ilhamını bu şehirden aldı, eserlerinde 
bunu yansıttı. Dolayısıyla Tasarım Bienali’nin de Galata 
Rum Okulu’nun içinden çıkıp İstanbul’la bütünleşmesi 
etkinliği meşrulaştırmak için bire birdi.

İstanbul’un farklı bölgelerindeki tasarım odaklı ofis, 
mağaza, atölye, imalathane ve yapıların ziyaret edildiği 
Tasarım Rotaları’na, bu yıl çeşitli bölgelerin kendine 
has dokularının inceleneceği tematik rotalar eklendi. 
Kentin her iki yakasında belirlenen 12 bölgeyi kapsayan 
program Müstesna İstanbul: Küçük Dükkânlar Kitabı 
kitaplarının yazarı Ilgın Yorulmaz’ın işbirliğiyle 
sanatseverlere sunuldu.

Bu kapsamda Galata-Şişhane, Fener-Balat, Kuzguncuk, 
Beyoğlu-Galatsaray-Cihangir, Çemberlitaş-Kapalıçarşı, 
Kadıköy başta olmak üzere şehrin farklı noktalarında 
butikler, sergi alanları, kilise ve camiler, halıcı, gümüşçü 
gibi bu şehri canlı tutan noktalar gezildi. Antikacılar, 
cam ustaları, zanaatkarlar ziyaret edildi. 

“Şu anda gelecek nedir”i sorgulayan ziyaretçiler, 
şu anda geçmiş neydi? sorusunun da cevabını hatırladı. 
Küratör Zoe Ryan şehrin tasarım potansiyeli için 
şunları söylüyor: “İstanbul, gelişmekte olan yaratıcı 
potansiyeliyle tasarım konusunda düşünmek için 
özellikle uygun bir şehir. Türkiye'deki gündelik yaşamı 
birebir etkileyen konulara odaklanan bienal, mevcut 
zengin diyaloğa katkı sağlamak üzere, dünyanın dört 
bir yanında üretilmiş ve yeni doğan koşullara odaklanan 
çeşitli tasarım fikirlerini bir araya getiriyor" 

Tasarımlar
Bienalde “Kişisel Bölüm”, “Kaynaklar Bölümü”, “Norm 
ve Standartlar Bölümü”,  “Toplumsal İlişkiler Bölümü”, 
“Yayın Bölümü” nde birbirinden farklı ama sonuçta yine 
birbiriyle ilintili çalışmalar yer aldı.  

Bienalin en ilgi çeken projelerinden biri Desiree Heiss 
ve Ines Kaag’ın “Spor Bilgisayarı” oldu. Katılımcılar bu 
bölümü dikkatle gezdi. Hemen hemen herkes çektiği 
fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Bu bölümde ofiste 

Routes That Paid a Visit to the Past

Some of the most successful projects of this year’s Design 
Biennial were design routes. There is no doubt that Istanbul is 
the greatest architect behind design. Without regard to whether 
they are Turkish or foreigners, it is known that many poets, 
musicians, authors and architects were inspired by the city and 
reflected its impression to their work. Therefore, the emergence 
of the Biennial from the Galata Greek School to meet the city of 
Istanbul added legitimacy to the existence of it.

This year design routes, through which the designs of offices, 
stores, workshops, factories and similar structures from different 
parts of Istanbul could be viewed, included thematic routes by 
which the characteristic patterns of various regions could be 
examined. The program, which encompassed 12 regions on each 
side of the city, was presented to art enthusiasts in cooperation 
with Ilgın Yorulmaz, the author of the book “Müstesna Istanbul: 
Küçük Dükkanlar Kitabı” (Exceptionality of Istanbul: The Book 
of Small Shops).

Within scope of the event, a tour of points of interest that keep 
the city buzzing, such as boutiques, exhibition areas, churches, 
mosques, carpet shops, silver stores was made. These points 
of interest were in various parts of the city; the main locations 
included Galata-Şişhane, Fener-Balat, Kuzguncuk, Beyoğlu-
Galatasary-Cihangir, Çemberlitaş-Kapalıçarşı and Kadıköy. 
Antique stores and crafts shops such as glasswork stores were 
visited as well.
Visitors who were seeking an answer to the question “What is the 
future now?” were reminded the answer to the question “What 
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çalışmak ile spor yapmak arasındaki sınırlar ele alındı. 
Dağınık kum torbalarından oluşan klavyeye sahip olan 
Spor Bilgisayarı yazı yazmayı tüm vücudu ilgilendiren 
bir deneyim haline getirdi. Çalışmanın, yaşama/çalışma 
dengesine ait yeni bir manifesto olduğu belirtildi.

1,5 Dakikalık Kahramanlar
Memduh Can Tanyeli,  Erhun Erdoğan ve  Emine 
Seda Kayım’ın “Gelecekte Herkes 1,5 Dakikalığına 
Kahramanlaşacak” projesi de ilgi çekenlerdendi. 
Multimedya ile ziyaretçiler video oyunlarında sıkça 
rastlanan çeşitli senaryolarla karşı karşıya getirildi. Bir 
koşu bandı üzerinde ekranda seçilecek şıklara göre farklı 
senaryolar sunuldu ve yanıtlara göre bir senaryo belirlendi. 
Ziyaretçiler bandın üzerindenyken bir patlama sesi duyuldu  

ve bundan sonra kahraman mı 
anti kahraman mı olmak 
istediği sanatseverlerin 
tercihine bırakıldı. 

Bilim ve Tasarım
Bienal'in Norm ve 
Standartlar Bölümü’nde yer 
alan “Altıncı Soy Tükenmesi 
İçin Tasarım” projesi de 
bir hayli ilginçti. Burada 
tasarım bilimle buluşturuldu. 
Alexandra Daisy Ginsberg 
imzalı proje, toksik 
çevreyi düzeltebilecek ve 
yaklaşmakta olan ekolojik çöküşü önleyebilecek 
bir dizi yeni makine hayal etti. Post modern 

dünyamız için belki de bir gelecek vaat edebilir! 

Türk Küratör de Olmalı.
Bienal'i gezerken, bir rehberin geçen bienalde bir Türk 
küratörün olduğunu fakat sadece mimari açıdan bienali 
düşündüğü için bu yıl sadece bir İngiliz küratörü seçtik 
dediğini duydum. Gerekçenin altında yatan neden nedir 
bilmiyorum, fakat kavram olarak ‘bienal’e hala daha 
yeterince hakim olmayan bir ülke için bence kesinlikle 
bir de Türk küratörün hakim olması gerektiğini 
düşünüyorum.

3. İstanbul Tasarım Bienali 2016 sonbaharında gerçekleştirilecek, 
yeni bienalin küratörü ve teması 2015 yılında duyurulacak.

is the past now?”. In regard to the design potential of the city, 
the curator Zoe Ryan is quoted to say: “Through its developing 
potential for creativity, Istanbul is a city which is especially 
suitable for musing on design. This biennial, which is focused 
on topics that directly affect daily life, unites various design 
ideas from all over the world that center upon newly arising 
conditions in order to contribute to the existing rich dialogue 
Designs
The Biennial consisted of different but related works within the 
Personal, Sources, Norms and Standards, Social Relationships 
and Media sections.

One of the most popular project of the Biennial was the “Sports 
Computer” by Desiree Heiss and Ines Kaag. Visitors paid 
much attention to this exhibit and almost everyone shared 
the photographs they took on social media tools. This exhibit 
deigned upon the borders between working at an office and 
exercising. The Sports Computer which had a keyboard made of 
scattered sandbags turned typing into an experience involving 

all parts of the body. It was emphasized 
that the exhibit was a new manifest for 
the balance between working and living.
1.5-Minute Protagonists
The project of Memduh Can Tanyeli, 
Erhun Erdoğan and Emine Seda Kayım 
with the title “In the Future, Everyone 
Will Be a Protagonist for 1.5 Min” also 
received much interest. Via multimedia 
tools, the visitors were subjected to 
various scenarios encountered frequently 
in video games. Different scenarios 
were presented and it was possible 
to determine the one to use by giving 
answers to the questions in a screen on 
a treadmill. While the visitors stood on 
the treadmill, a loud bang was heard 

and they were given the chance to pick their identity as either a 
protagonist or an antagonist. 
Science and Design
Another interesting project was “Designing for the Sixth 
Extinction” by Alexandra Daisy Ginsberg in the Norms and 
Standards section of the Biennial. This project introduced 
science to design. This project involved a number of imaginary 
new machines that could eliminate the toxicity in the 
environment and prevent the oncoming ecological collapse. 
At least it looked promising for the future of our post-modern 
world!
Why not a Turkish curator as well?
While touring the Biennial, I overheard one of the guides saying 
that the previous biennial had a Turkish curator as well but 
they chose only a British curator this time since the Turkish 
curator was only focused on the architectural aspects. I don’t 
know that the underlying cause is, but I think that the addition 
of a Turkish curator would mean much for a nation that has not 
yet grasped the concept of art biennials. 

The third Istanbul Design Biennial will be held in autumn 2016 
and the new curator and theme will be announced in 2015.
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Kültür Sanat Rehberi

Operanın efsanesi geliyor!
Tüm dünyada operanın yaşayan en büyük efsaneleri arasında gösterilen 
Plácido Domingo İstanbul'a geliyor! 50 yılı aşkın kariyerinde sergilediği 
3600’dan fazla performansla yüzyılın en büyük tenorlarından biri olarak 
klasik müzik tarihine geçen  Domingo, 19 Ocak 2015 Pazartesi akşamı 
Ülker Sports Arena’da sevenleriyle buluşacak.

The legend of opera is coming to Istanbul!
Plácido Domingo, who is considered as one of the most legendary opera singers in the world, is coming to sing in 
Istanbul. Domingo has made history as one of the greatest tenors of the century with over 3600 performances during 
his 50 year-career. The Istanbul performance of the singer can be enjoyed in the evening of January 19th, 2015.

Zübük yeniden...
Aziz Nesin’in ünlü romanı “Zübük”, bu kez müzikalle karşımızda. Tiyatrokare 
yapımı olan Zübük Nesin’in 2015’te kutlanacak doğumunun 100.yılı nedeniyle 
Nedim Saban tarafından özel olarak sahneye taşındı. ‘Zübük’ karakterini 
günümüzün önemli oyuncularından Tuna Orhan üstleniyor. Oyunda Derya 
Artemel, Füsun Kostak, Halim Ercan, Hakan Akın, Ercü Turan, Hilmi Özçelik, 
Evren Erler, Serdar Aydın, Emrah Düzkaya, Ena Alpar, Selim Tezin gibi önemli 
isimler rol alıyor.

Zübük Returns!
The famous novel of Aziz Nezin, Zübük, can be enjoyed once again in the form of a musical. Zübük is brought to 
the stage by Tiyatrokare production company through the work of Nedim Saban as a tribute to the 100th birthday 
anniversary of Nesin in 2015. The character “Zübük” will be played by Tuna Orhan who is one of the significant 
actors of our age. Derya Artemel, Füsun Kostak, Halim Ercan, Hakan Akın, Ercü Turan, Hilmi Özçelik, Evren Erler, 
Serdar Aydın, Emrah Düzkaya, Ena Alpar and Selim Tezin are among other prominent actors of the play.

Muhteşem sergi
Tüm Türkiye’yi ekran başına kitleyen Muhteşem Yüzyıl dizisi, bu kez de sergiyle 
karşımızda. TİMS Productions ve Istanbul Exhibitions tarafından ortaklaşa 
gerçekleştirilen “Muhteşem Yüzyıl: Teşhir-i İhtişam” sergisi, ziyaretçilere 
Muhteşem Yüzyıl’ın ruhuna dokunma ve dünyasını yakından hissetme şansı 
veriyor. Dizideki unutulmaz sahnelerin de yer aldığı sergi 10 Şubat’a kadar 
Maslak’ta yeni açılan açılan Uniq İstanbul Kültür ve Sanat Merkezi içinde yer 
alan UNIQMÜZE'de ziyaret edilebilecek.

A Magnificent Exhibition
The TV series “Muhteşem Yüzyıl” (The Magnificent Century) which is widely popular with the Turkish audience 
is now presented in the form of an exhibition. The “Muhteşem Yüzyıl: Teşhir-I İhtişam” (The Magnificent Century: 
Exhibition of Magnificence) exhibition, which is organized through the cooperation of TİMS Productions and 
İstanbul Exhibitions, gives its visitors the opportunity to feel the spirit of the world which is the setting of the series. 
The exhibition also includes unforgettable scenes from the series. You can pay a visit to it until February 10th in 
UNIQMÜZE within Uniq Istanbul Culture and Arts Center that is newly opened in Maslak.

Art and Culture Guide
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Kitaplık
Türkiye’nin Son 40 Yılı
Kafamda Bir Tuhaflık / Orhan Pamuk

Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyanın 
da merakla beklediği Orhan 
Pamuk’un son romanı “Kafamda 
Bir Tuhaflık” yayımlandı. Pamuk'un 
üzerinde altı yıl çalıştığı roman, bozacı 
Mevlüt ile üç yıl aşk mektupları 
yazdığı sevgilisinin İstanbul'daki 
hayatlarını hikâye ediyor. Kırk 
yılı aşkın bir süre Mevlüt, İstanbul 
sokaklarında yoğurtçuluk, pilavcılık, 
otopark bekçiliği gibi pek çok iş 
yapar. Onu başkalarından farklı 
kılan şeyin, kafasındaki tuhaflığın 
kaynağını hep merak eder.
(Yapı Kredi Yayınları, 480 s.)

Mendilden Öyküler!
İpekli Mendil / Yekta 
Kopan

Yekta Kopan 
bu kez farklı 
bir çalışmayla 
karşımızda. Son öykü kitabı “İki 
Şiirin Arasında”yı geçtiğimiz aylarda 
yayımlayan yazar Eşik Cini dergisinde 

başlayıp işinin ehli bir ekiple, uzun 
uğraşlar neticesinde genişlettiği 
“İpekli Mendil”i okurlarla buluşturdu.
(Can Yayınları, 200 s.)

Murakami’nin Renksiz Yolculuğu.
Renksiz Tsukuru Tazaki'nin Hac Yılları / Haruki Murakami

Kaderinin gizemini çözmek, içindeki 
iflah olmaz yaranın kaynağına inmek 
için büyük bir yolculuğa çıkan bir 
kahramanın romanı olan Renksiz 
Tsukuru Tazaki'nin Hac Yılları, 
Murakami hayranlarının favorileri 
arasına girmiş durumda. 
(Doğan Kitap, 320 s.)

The last 40 years of Turkey
Kafamda Bir Tuhaflık (A Strangeness in 
My Head) / Orhan Pamuk

The latest Orhan Pamul novel which 
was awaited with much excitement by 
Turkey and even the rest of the world is 
published. The novel on which Orhan 
Pamuk worked for six years dwells on 
the boza seller Mevlut and his lover to 
whom he writes love letters for three years 
and the couple’s life in Istanbul. For 
over forty years, Mevlut works as a street 
seller of food such as yoghurt or pilaf 
and does other jobs such as parking lot 
attendance. Mevlut has something that 
makes him different from everybody else 
and he keeps wondering what the source 
of the strangeness in his head is. 
(Yapı Kredi Publications, 480 pages)

Stories from a Handkerchief
İpekli Mendil (Silk Handkerchief) 
Yekta Kopan

Yekta Kopan offers us a book that is 
different from his previous works. The author who published 
his latest short story book “İki Şiirin Arasında” (Between Two 
Poems) in recent months now presents “İpekli Mendil”, which 
he started in the magazine Eşik Cini and finished with a 
professional team by expanding the book after much effort. 

(Can Publications, 200 pages)

The Colorless Journey of Murakami
Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage /

Haruki Murakami

Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage is 
novel of which the protagonist embarks on a journey to 
unravel the mystery of his fate and discover the source of the 
wound inside him, from which he cannot recover. The novel 
has already become a favorite with Murakami fans. 

(Doğan Books, 320 pages)

Library
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Rekorlar Artık Bitiyor Mu?

Günümüzde, bir kısım bilim adamlarında, spor 
dallarında plato evresine girildiğine, yaşanan 

gelişimin duracağına dair bir inanış hakim. Bu 
inanşa sahip bilim adamları, genetiğe dışarıdan bir 
müdahale olmaksızın ya da ilaç kullanmaksızın 
kırılan rekorların daha iyisinin yapılamayacağını 
düşünüyorlar. “Daha Hızlı, Daha Güçlü, Daha 
Yüksek” söyleminin temelini oluşturduğu 
olimpiyatlarda ise rekorların bir sonu olmadığının 
ve var olan rekorların her zaman kırılabileceğinin 
resmi çiziliyor. Bu iki zıt düşüncenin çarpışması ile  
“Rekorlar Artık Bitiyor Mu?” tartışması gündeme 
geliyor.

“Erkekler Uzun Atlama” dalında kayıtlara geçmiş 
son dünya rekoru 1991 yılına ait. Yine “Erkekler 
Sırıkla Atlama” rekoru 1994’ten beri kırılamamış 
durumda. Bu durumun yanı sıra, pek çok dalda 
rekorlar kırılmaya devam etse de iki rekor 
arası farkın giderek azaldığı belirtiliyor.
Bu verilerle yola çıkaran spor uzmanları da, 
“Bütün sporlarda gördüğünüz şey, çizginin 
düzleşmesidir.” sonucuna varıyor... 

Modern olimpiyatların başladığı 
1896 yılından itibaren kaydedilen 
rekorlar incelendiğinde, atletlerin insan 
fizyolojisinin limitlerinin %99’una ulaştığı 
hesaplamış.

2027 yılıyla birlikte 147 spor dalının yarısının 
tahmini limitlerine ulaşacağı, sonraki 
zamanlarda %0,05’ten daha fazla artırılamayacğı 
düşünülüyor ve “Spor başarıları fizyolojik bir 
platoya ulaşıyor.” sonucuna varılıyor.

Bloomsburg Üniversitesi 
akademisyenlerine göre, erkekler 
100 metre koşusunda, insanın 
hızlanma ve sürat kapasitesiyle, 
en yüksek rekor 9.4 saniye. 

Are World Records Coming To An End?

C urrently, there is a belief among a number of scientists 
that we have entered the plateau phase in sports branches 

and the advancement in the field is about to stop. Scientists 
who have adopted this belief think that the existing records 
cannot be kept being broken without an external genetic 
intervention or usage of drugs. However, the Olympics which 
are based on the principle of “Faster, Stronger, Higher” 
emphasize that world records can be broken to no end. 
The contradiction between these two approaches brings in the 
question “Are world records coming to an end?”. 

The last documented world record in the field of 
Men’s Long Jump is from the year 1991. Again, Men’s Pole 
Vault record from the year 1994 is still unbroken. Besides 
these, even though many records in other branches 
continue to be broken, it is stated that the gap 
between new records and previous 
records decreases 

sp  ro
Sports
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Ancak bütün bunların matematik hesapları 
olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkat 
çekilerek, 9,58’lik rekoru elinde tutan Usain Bolt 
gibi istisnai koşucuların çıkabileceğinin önemle 
altı çiziliyor ve “Atletlerin kabiliyetlerinin sınırını 
tahmin edilmesi mümkün değil.” diye de ekleniyor.

Belki açık ara farkla olmasa da, saniyenin 
100’de biri bir farkla bile rekor kırmanan bir sınırı 
olmadığı fikri hem sporcular için hem de spor 
severler için bir motivasyon kaynağı olmaya devam 
devam ediyor. 

Olimpiyat tarihlerine bakıldığında bilim adamlarının 
düşüncesi haklılık payı kazansa da son yıllarda 
yetişen kimi sporcular bu tezi ezip geçerek Olimpiyat 
söylemini haklı çıkartıyor. Rekorların bir sonu olup 
olmadığı bilinmiyor ama bu tartışmanın uzunca bir 
zaman daha süreceği aşikar. 

gradually. What sports experts deduce from this information is 
that the line keeps getting straighter and straighter.

A calculation arising from the examination of the records 
documented from the year 1986 in which the modern 
Olympics started shows that athletes have used 99% of the 
physiologic capacity of humans.
It is assumed that the limits of half of the 147 sports branches 
will be reached by the athletes by the year 2027 and that the 
differences between records will not exceed 0,05% after this 
year. The conclusion is that sports achievements are about to 
reach a physiologic plateau.

The academicians at Bloomsburg University have found that 
according to human capacity for acceleration and speed, the 
highest record that can be achieved in Men’s 100-Meter Dash 
is 9.4 seconds. However, it is pointed out that these are only 
mathematical calculations and exceptional cases are known 
to arise, such as Usain Bolt’s record of 9.58 seconds. This 
provides support for the claim “It is not possible to estimate the 
capacity of an athlete”.

On the other hand, even records that are broken by minimal 
differences such as a hundredth of a second is a source of 
motivation for both athletes and sports enthusiasts.
Even though an examination of the history of Olympics 
supports the claim of scientists, some athletes of the recent 
years steamroll over the hypothesis and provide basis for the 
contradicting opinion. It is currently unknown whether world 
records are coming to an end but one thing is for certain: The 
discussion on this subject will not come to an end very soon.

ERKEKLER / MEN      

100 METRE / 100 METERS DASH 9.58 USAIN BOLT (JAMAIKA / JAMAICA) 2009

MARATON / MARATHON 02:03:59 HAILE GEBRSELASSIE (ETIYOPYA / ETHIOPIA) 2008

110 METRE ENGELLİ / METERS STEEPLECHASE 12.87 DAYRON ROBLES (KÜBA / CUBA) 2008

YÜKSEK ATLAMA/HIGH JUMP 2.45 JAVIER SOTOMAYOR (KÜBA / CUBA) 1993

SIRIKLA ATLAMA/POLE VAULT 6.14 SERGEY BUBKA (UKRAYNA / UKRAINE) 1994

UZUN ATLAMA/LONG JUMP 8.95 MIKE POWELL (ABD / USA) 1991

GÜLLE ATMA/SHOT PUT 23.12 RANDY BARNES (ABD / USA) 1990

DİSK ATMA/DISCUS THROW 74.08 JÜRGEN SCHULT (D.ALMANYA / EAST GERMANY) 1986

ÇEKİÇ ATMA/HAMMER THROW 86.74 YURI SEDYKH (SSCB / USSR) 1986

CİRİT ATMA/JAVELIN THROW 98.48 JAN ZELEZNY (ÇEK CUM / CZECH REPUBLIC.) 1996

DEKATLON/DECATHLON 9026 ROMAN SEBRLE (ÇEK CUM. / CZECH REPUBLIC.) 2001

BAYANLAR/WOMEN       

100 METRE / METER DASH 10.49 FLORENCE GRIFFITH-JOYNER (ABD / USA) 1988

MARATON /MARATHON 02:15:25 PAULA RADCLIFFE (B.BRITANYA / GREAT BRITAIN) 2003

100 METRE ENGELLİ / METER STEEPLECHASE 12.21 YORDANKA DONKOVA (BULGARISTAN / BULGARIA) 1988

YÜKSEK ATLAMA / HIGH JUMP 2.09 STEFKA KOSTADINOVA (BULGARISTAN / BULGARIA) 1987

SIRIKLA ATLAMA / POLE VAULT 5.05 YELENA ISINBAYEVA (RUSYA / RUSSIA) 2008

3 ADIM ATLAMA / TRIPLE JUMP 15.50 INESSA KRAVETS (UKRAYNA / UKRAINE) 1995

GÜLLE ATMA / SHOT PUT 22.63 NATALYA LISOVSKAYA (SSCB / USSR) 1987

DISK ATMA / DISCUS THROW 76.80 GABRIELA REINSCH (D.ALMANYA / EAST GERMANY) 1988

ÇEKİÇ ATMA / HAMMER THROW 77.80 TATYANA LYSENKO (RUSYA / RUSSR) 2006

CİRİT ATMA /JAVELIN THROW 72.28 BARBARA SPOTAKOVA (ÇEK CUM / CZECH REP) 2008

HEPTATLON / HEPTATHLON 7291 JACKIE JOYNER-KERSEE (ABD / USA) 1988

ATLETİZM TARİHİNDE BUGÜNE DEK KIRILMIŞ DÜNYA REKORLARI
WORLD RECORDS IN THE HISTORY OF ATHLETICISM
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Yürüyelim Lütfen!
Sağlıklı bir yaşamın olmazsa 
olmazlarından biri hareket. Hekimlerin 
ve uzmanların her fırsatta özellikle altını 
çizdiği, günlük hayattta hareket etmenin 
önemi sandığımızdan daha büyük. 

Her gün farkında olmadan yaptığımız spor, 
yürüyüş; salonlara gitmeden, 

yorulmadan ve özel bi zaman 
istemeyen hoş ve oldukça 
faydalı bir egzersiz türü. 
Kanser, kalp, diyabet gibi 
pek çok hastalığın riskini 
azaltan tabii bir ilaç 
adeta. 

Her yürüdüğümüzde 
spor yapmış mı 
oluyoruz peki? 
Yürümenin bir 
kuralı ya da tekniği 
var mı? Yürümenin 
de bir spor olarak 
kabul edilebilmesi, 
vücuda  ya ra r l ı 
olması için bazı 
basit kuralları var 
elbette. Öncelikle her 
spor branşında olduğu 
gibi yürüyüşte da rahat 
kıyafetler tercih edilmeli. 
İnce, fazla terlemeyi önleyen 
giysiler yürüyüş için ideal. 
Koşu ayakkabıları ya da yürüyüş 
ayakkabıları da yararlı bir yürüyüşün 
olmazsa olmazları. 

Bu konada parantez açılması gereken nokta, yürümek 
dendiğinde akıllara yalnızca “zayıflamak için yürümek” 
gelmemelidir. Yürümek kalori yakılan bir spor ve 
yapılma sıklığına göre zayıflamada işe yarayabilir ancak 
yalnızca yürüyerek ve fazla fazla ter atarak  kilo vermeye 

Let’s Have A Walk!
Movement is one of the essentials for a healthy 
life.  The importance of moving in daily life 
which is emphasized by the experts and 
doctors is more important than we think. 

W         alking which is a sport we do daily without 
realizing is an enjoyable and beneficial type 
of exercise which does not require going 

to gym, getting tired and allocating 
time.  It is kind of a natural remedy 

which decreases the risk of many 
diseases such as cancer, heart 

disease, diabetes. 

Is it doing sports every time 
we walk? Is there a rule 
or method for walking? 
There are some simple 
rules for walking to be 
counted as sports and 
to be beneficial to body. 
First of all, comfortable 
clothing should be 
preferred in walking as 

it is the case for all kinds 
of sports branches.  Clothes 

which are thin and preventing 
excessive sweating are ideal. 

Running or walking shoes are 
essential for a beneficial walk. 

Another thing to mention regarding this 
matter is that when we mention walking, 

walking for losing weight should not come to our 
minds. Walking is a sport which burns calories and depending 
on its frequency it may be usable in weight loss but it is not 
correct to try to lose weight just by walking and breaking 
sweat. For overweight individuals especially the ones who are 
middle aged, this sudden pressure might cause more harm 
than benefit. 

“Kendinize İyi Bakın
“Take Care Of Yourself”

“
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çalışmak doğru değildir. Fazla kilolu ve özellikle orta 
yaşın üzerindeki bireyer için bu ani baskı yarardan çok 
zarara yol açabilir. 

Spor konusunda bilir kişiler, yürüyüş sırasında yürüyüşe 
uygun kıyafetler dışında fazladan ağırlıklardan 
kurtularak yürüyüş yapılmasını öneriyor. Yine yürüyüş 
yapacağınız zaman dilimi yarım saatten fazlaysa, 
yanınıza bele asılabilecek bir su kabı bulundurmanın da 
vücuttan atılan suyun ikame edilebilmesi için önemini 
vurguluyorlar.  Neden elde ya da omzumuzda taşınmıyor 
da, özellikle belde taşınması öneriliyor? Yürüyüş sırasında 
vücuttaki pek çok kas bir arada çalışır ve tahminimizin 
ötesinde enerji harcanır. Taşınması gereken eşyaları belde 
taşınarak, yüklerinin bacaklar üzerine binmesini sağlanır. 
Bacak kasları bu hafif ağırlığın kolaylıkla üstesinden 
gelebilir ve eşyaların vücuda artı bir yük olmasını 
engellerler. 

“Yürüyüş hızımız nasıl olmalı?” sorusuna uzmanlar basit 
bir cevap veriyor:
“İlk bir iki dakika yavaş yürüyün, sonra hızlanın fakat 
konuşabilecek düzeyde kalın. Eğer nefes nefese kalıp 
konuşamıyorsanız, hızınız çok fazladır. Eğer hiç çaba 
harcamadan konuşuyorsanız, çok yavaş yürüyorsunuz. 
Doğal yürüyüşünüzle yürüyün ve elleriniz doğal bir 
şekilde yanlarda sallansın. Yine yürüyüşün bitmesine 
2-3 dakika kala terinizin soğuması için hızınızı azaltın. 
Böylece temponuzu aniden kesmemiş ve vücudun yeni 
duruma ayak uydurmasını kolaylaştırmış olursunuz.

Yürüyüşün en güzel yanlarından biri, diğer spor 
dallarından çok daha az sakatlanma riski içermesi. 
Üstelik yürüyüşle, diğer sporlarda harcananlar kadar 
kalori harcayabiliyoruz. “Sport Medicine Digest” 
dergisindeki rakamlara göre, düz yolda saatte 6 mil 
hızla yapılan bir yürüyüş, 5 mil hızla bisiklete binmeye 
eşdeğer. Yüzde 10 eğimli bir yolda 45 dakikalık canlı bir 
yürüyüş, 65 kiloluk bir kişiye 541 kalori yaktırıyor. Bu 
da, aynı ağırlıktaki bir kişinin 5.5 mil hızla koştuğunda 
yakacağı kaloriden daha fazla.

Experts recommend that we should lose all other weights other 
than our clothes. During the walk, if belongings are to be 
carried with you, a small waist-bag might do the job.  
Experts suggest walking by wearing appropriate clothes 
for walking and in addition to this losing all unnecessary 
weights.  Again, if the walking period is more than half an 
hour, the importance of keeping a water bottle which might 
be holstered to the waist is emphasized for substituting the 
lost water during the walk. Why do they suggest carrying it 
on your waist instead of in your hand or on your shoulders? 
Lots of muscles work at the same time during the walk and 
energy is consumed beyond our estimates. By carrying your 
belongings at your waist, you put the weight on the legs. Leg 
muscles could easily overcome this light weight and prevents 
these belongings to become burden to the body.

“What must be the walking pace?” Experts have a simple 
answer to this question:
“Walk slowly for the first couple of minutes, then faster but 
stay at a pace which you will be able to talk at the same 
time”. If you cannot be able to talk due to getting out of 
breath, you are too fast. If you talk without making an effort, 
you walk too slowly. Walk naturally and let your arms swing 
freely by your side.  Lower your speed for cooling down when 
there is 2-3 minutes to the end of your walk. So that you won’t 
lower your tempo suddenly and ease your body to 
conform to this new situation. 

One of the most beautiful aspects 
of walking is that it has a much 

lower risk of injury than other 
sports branches. Moreover, with 
walking you can burn calories 
as much as you do with 
other sports. According to 
the numbers in "Sport 
Medicine Digest”, 
walking on a flat road 
with a speed of 6 miles 
per hour is equal to 
riding bike for 5 miles.  
A 45 minutes of live 
walking on a 10 per cent 
sloped road burns 541 calories 
for a 65 kg person.  And this is 
more than the calories burned 
when a person with the 
same weight burns 
when they run with a 
speed of 5.5 miles.
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“Test
“Test”

“

Mahalle Maçı Testi

Aralık sonu itibari ile bir yılı daha arkamızda bırakıp, 
yepyeni bir yıla adım atarken anılarımızı tazelemeye, 
nostajinin o kusursuz semalarında dolaşmaya hepimizin 
ihtiyacı var. Hepimizin çocukluğunu, gençliğini verdiği mahalle 
maçlarını hatırlıyor muyuz, yoksa çoktan unuttuk gitti mi?

3) Maç yapacak kişi sayısının tek olması durumunda ne yapılır?

a Sahanın en güçsüzü birinci devre bi takımda, ikinci 
devre diğer takımda oynatılır.

b Sahanın en güçsüzü oyuna alınmaz, dövülür.

c Tek sayı can sıkar, problem çıkmasın diye maç iptal edilir.

d Yoldan geçe teyze 
maça dahil edilir.

e Tek tek basaraktan bade 
süzülür.

4) Maça başlamadan takımlardan biri diğerinden 
güçsüzse ne yapılır?

a
Güçlü takıma para 
teklif edilir.

b Sezon ortasında 
transfer yapılır.

c Güçsüz takım 
oyuncuları kampa alınır.

d Güçsüz takımın 
oyuncularına cevizli 
sucuk, incir vs. yedirilir

e Avans verilir

5) Maç nasıl başlar?

a Santrayla

b Taraflardan biri 
başlar.

c Hayır öbür taraf başlar, 
onlar daha zayıf.

d Top havaya dikilir, 
kapan başlamış olur.

e Hakemin düdüğüyle

1) Aşağıdakilerden hangisi mahalle maçı çeşitlerinden 
biri değildir?

a Minyatür kale c Bodur kaleb Gol atan kaleye

e Alman kaled Japon kale

2) Maç başlamadan önce takımları belirlemek için ne yapılır?

a Kura çekilir. c OSS (Oyuncu 
Seçme Sınavı) 
yapılır.

b Aldım-verdim 
yapılır.

e Yazı-tura atılır.d
Açık arttırma 
düzenlenir.

1) c2) b3) a4) e5) d CEVAPLAR

Street Football Match Test

We need to take a break and take a short trip to the memory lane 
and refresh our memories while ending another and stepping into 
a new year. We remember that street football matches from our 
childhood or did we already forget it all?

3) What do we do when the number of the people to play is uneven?

a
The most under skilled person plays for one team in the first 
half and plays for the other in the second half. 

b The under skilled person will not be included in the game, he gets beaten.

c Uneven number create a problem and the match is cancelled 
so as to not to have any problems

d An older person who 
is just passing is 
included in the match 

e The match is cancelled everyone 
goes home

4) What happens when one of the teams is weaker than the other 
     one before starting the match?

a Money is offered to 
strong team.

b  A mid-season transfer 
is made.

c Players of the weak team 
are taken into a training camp

d Figs, walnuts are fed to the 
players of the weak team

e An advance is given 

5) How the match starts?

a
With kick-off

b
One of the teams start

c
No, the other team starts, 
they are weaker

d
The ball is kicked to the air, who 
gets it first starts the game

e
With the whistle of the referee

1) Which one below is not one of the type of street football matches?

a Miniature Goal c Short Goalb Scorer becomes 
goalkeeper

e German Goald Japanese Goal

2) What do we do to determine the teams before the match starts?

a b Choosing players 
one by one

e Coin-flip

Draw numbers c Carrying out an PCE 
(Player Choosing Exam).

d Auction 

1) c2) b3) a4) e5) d ANSWERS:
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“Keyf-i Seyahat “

Gezgin /Traveler 
Sema BÜYÜKSIVACI

Vikinglerin Vatanı;
İskandinavya Ülkeleri… 
İsveç, Norveç ve Danimarka denizle çevrili olan bu dört 
ülke, Kuzey Avrupa kıtasının 3 Aslan parçası…  

Land of the Vikings; Countries of Scandinavia… 
Surrounded by the sea, Sweden, Norway and Denmark are the three 
Lions of Northern European continent… 

“Joy of Traveling”

Çoğumuz Asteriks ve Oburiksi bilir. Çünkü 
bunlarla ilgili çizgi kitap ya da filmleri ya 

okumuşuzdur veya seyretmişizdir. İsveç, Norveç ve 
Danimarka denizle çevrili olan bu 3 ülke, Kuzey 
Avrupa kıtasının 3 aslan parçası… Bu aslan parçası 
ve oldukça zengin ülkeler, Kuzey’de olduğundan 
hem soğuk hem de gündüzü gecesi uzun. 

İlk durağımız Danimarka’nın başkenti, 
Kopenhang. Bu şehirde benim 
için en ilginç olanı, insanlarıydı. 
Çünkü açık tenli ve kızıl 
olmaları çok hoşuma gitti. 
Şehir dümdüz olduğundan 
bisiklet kullanımı çok fazla. 
Ayrıca devlet uyuşturucu 
kullananlar için özel bir 
alan tahsis etmiş, o sınır 
içerisinde herkes her şeyi 
i ç e b i l i y o r .  K a p ı s ı n d a 
“Özgürlükler Şehri” diye 
bir yazı bulunuyor. Bu 
özel alan dışında uyuşturucu 
kullanımı kesinl ikle yasak 
ve yakaladıkları takdirde tutuklama 
hakları var. Genelde rastalı, hippi giyinişli 
insanların çok olduğu ve el sanatları tezgahlarının 
bulunduğu bu alana girildiğinde fotoğraf çekmek 
yasak, yalnızca gezilebiliyor. Uyuşturucu kullanan 
bireylerin bile özel hayatını koruyabilen bir devlet 
Danimarka. 

Most of us know Asterix and Obelix.  You must have 
read the books or watched the movies regarding them.  

Surrounded by the sea, Sweden, Norway and Denmark are 
the three Lions of Northern European continent…These 
countries are very rich and since they are located in the 
north they are cold and have longer nights and days. 

Our first visit is Copenhagen which is the capital of 
Denmark. People were most interesting in this city 

for me. I really liked that they have light 
complexity and red hair. Since the city 

is almost flat, the use of bicycles is 
common. The government supplied 

an area for drug users to use what 
they want within the limits of 
such areas.  It has an inscription 
saying "the city of freedom" at 
its entrance. The use of drugs 
outside of this area is absolutely 
forbidden and they have the 
right to arrest people when 
they have caught them. Taking 
photographs is forbidden in this 

area but you can visit it and there 
are lots of people with dreadlocks 

or dressed like hippies and also a lot 
of stalls for handmade items.  Denmark 

is a state which can even protect the 
private life of the individuals who use drugs.

“Dragar” Fishing Town 
Copenhagen is a very beautiful city which has malls, 
restaurants, coast, cafe and amusement parks which you 
can reach just by walking or by bicycle easily.  There is a 
small fishing village called “Dragar” which is one hour away 
from here with its dark yellow painted fishing houses and 
narrow streets.  This town is used as a summer place by the 
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Balıkçı Kasabası “Dragar”
Kopenhang çok güzel bir şehir, her yere rahatlıkla 
yürüyerek ve bisikletle gidebilecek mesafede alışveriş 
yerleri, restoranları, sahili, kafeleri ve eğlence parkları 
var. Buraya bir saat mesafede “Dragar” adlı saz çatılı, 
koyu sarı boyalı balıkçı evleri ve dar sokaklarıyla şirin 
bir sayfiye kasabası bulunuyor. Genelde halkın yazlık 
olarak kullandığı bir kasaba burası. Köyün marinası 
balıkçı limanından yat limanına dönüşmesine rağmen, 
hala balık ağlarını temizleyen balıkçılara rastlamak 
mümkün. Ayrıca dünyanın en uzun köprüsü olan 
“Oresund” de bu kasabada bulunuyor. Kasabadan 
ayrılıp gölün üzerinde üç küçük adaya inşa edilmiş, 
Frederiksborg Kalesi’ne, daha sonra Helsingor’da 
bulunan ünlü Shakespeare’ın en uzun tiyatro eseri olan 
Hamlet’in geçtiği “Kronborg Kalesi”ne gittik. Burada 
her yıl Ağustos ayında Hamlet Festivali düzenleniyor. 
Helsingor Danimarka’nın en eski şehirlerinden biri 
olduğundan tahta evleri belediye binası, ve katedrali 
Unesco Dünya Mirası Listesi' nde yer alıyor. 

Müzelerinde Sergileniyor
Kopenhang’dan Oslo’ya gitmek 
için akşam kalacağımız gemiye 
binmek için limana gittik. Ertesi 
gün gemideki kahvaltımızın 
ardından Norveç’in başkenti 
“Oslo” limanında indik. 
Gezide edindiğim en ilginç 
bilgilerden bir tanesi, 
Danimarka ve Norveç 
Vikingleri yağmacı, İsveç 
Vikingleri ise deniz taciriymiş. 

Vikingler'in vatanına 
gelinir de müzesine gidilmez 
mi? Viking Müzesi’nde 
orijinal Viking gemisi ve alet 
edevatları sergileniyor. Bu 
müze, Viking kültürü açısından 
dünyanın en iyi müzelerinden 
biriymiş. İkinci önemli müze Fram 
Müzesi dünyanın en iyi planlanmış 
müzelerinden biri olarak seçilmiş. 
1895’te inşa edilmiş kutup keşiflerinde 
kullanılan, en sağlam tahta geminin her yerini 
kamarası, güvertesi, mutfağı, makine dairesi ve 
araç gereçler de sergide görmek mümkün.

people.  It is still possible to find some fisherman cleaning 
fish from the nets even though the fisher’s dock of the village 
has been turned into a yacht marina.  Also, “Oresund” 
which is the longest bridge in the world is located 
in this town. We, then left the town and went to the 
Frederiksborg Caste built in the three little island on 
a lake and then “Kronborg Castle” which is the place 
where Hamlet which is the longest work of Shakespeare 
takes place in Helsingor.  Hamlet Festival is held every 
year in August in here. Since Helsingor is one of the oldest 
cities of Denmark, its wooden houses and town hall and 
cathedral is in the Unesco World Heritage list.  
Exhibitions in their museums 
We went to the port to enter the ship in which we are to 
stay that night to went from Copenhagen to Oslo. The next 
day, after our breakfast in the ship, we stepped onto the 
Oslo port which is the capital of Norway. One of the most 
important information I have learned during my trip is 
that the Vikings from Denmark and Norway were pillagers, 
however the Vikings from Sweden were sea traders.   
Is it possible to visit the homeland of Vikings and not to see 
their museum? Original Viking Ship and their tools and 
equipment are exhibited in Viking museum.  This museum is 
one of the best in the world by means of Viking Culture. The 
second most important museum is the Fram Museum which 
is chosen as one of the most well-planned museums in the 
world.  It is possible to see the cabins, board, kitchen, engine 
room, tools and equipment of the most durable ship which 
was built in 1895 and used in the arctic explorations.  
World’s Most Beautiful Train Tour
We have arrived Flam early in the morning. It is really 
very nice to see the mountainside of the fjords from a train 
voyage with 1000m height and world's best scenery.  With 
the help of a platform placed in front of the most beautiful 
waterfall, anyone who wished can get off the train and 
watch the music and dance show of a woman which 
represents the legendary being called “Hudri”.  While 
returning to Stockholm we have visited Borgund wooden 
church which had a Oslo Peace Award and which is one of 
the oldest churches in Scandinavia.  In Stockholm we first 
visited the town called "Sigtuna".  This was a capital 
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Dünyanın En Güzel Tren Turu
Sabah erkenden Flam’a vardık. Dünyanın en güzel 
manzaralı 1000 m rakımlı tren yolculuğu olarak 
fiyordun dağ kısımlarını seyretmek gerçekten 
çok hoş. Bu arada yol üzerindeki bir şelalenin 
önüne yerleştirilen platform sayesinde dileyen 
herkes trenden inerek, “Hudri” denilen efsanevi 
varlığı temsil eden bir kadının müzik eşliğinde 
dans şovunu izleyebiliyor. Stockholm’e dönerken 
yolumuzun üzerindeki İskandinavya’nın en eski 
kiliselerinden biri olan Oslo Barış Ödülü sahibi 
Borgund tahta kilisesine uğradık. Stockholm’de 
ilk olarak “Sigtuna” adlı kasabayı ziyaret ettik. 
Burası Vikingler döneminde başkentmiş. Mallern 
Gölü kıyısında olan bu kasabanın belediye binası 
İsveç’in en küçüğü ve en eskisi olduğundan 
evlenme törenleri için bir, iki yıl öncesinden 
randevu alınarak yapılabiliyormuş. Stockholm’deki 
Vasa Müzesi dünyada tek olan ve orijinal 300 yıllık 
tahta savaş gemisini sergiliyor. 
Refah Seviyesi Yüksek Ülkeler

Yaşam standardı yüksek ve devletin her şeyi 
halkına sağlamış olduğu bu ülkelere seyahatim 
sırasın hiçbir ülkede görmediğim kadar çok 
hamile kadın gördüm. Çünkü devlet her çocuk 
için  yüklü bir para yardımı yapıyormuş. Tabi 
nüfus yaşlı ve az olunca teşvik mantıklı bir 
yol. Kuzey Avrupa diğer Avrupa Ülkeleri 
gibi olmadıklarını ziyaretçilerine her alanda 
hissettiriyor; kuralları, refah düzeyi ve 
zenginliğiyle "farklıyız diyor".

Sağlıkla ve geziyle kalın!

during the Viking period. This town is located near the 
Mallern Lake and has one of the oldest and smallest town 
halls in Sweden and marriage ceremonies are held in here 
by having appointment from 1-2 years in advance. Vasa 
Museum located in Stockholm exhibits the 300 year old war 
ship which is the only original ship in the world. 

Countries with High Welfare Level
They have high living standards and state has provided 
everything to the people. They were the countries in which 
I have noticed the highest number of pregnant women.  
Because the state provides benefit for each child.  An 
incentive makes sense since the population is old and low.  
Northern European Countries make you feel that they are 
not like other European Countries with their rules, level of 
welfare and wealth.

Stay healthy and keep traveling.
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Eskişehir

Eskişehir, Türkiye'nin en kalabalık 25.   
şehridir. Ortasından Porsuk Çayı geçen şehir, 

içerisinde Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu 
Üniversitesi'nin bulunması nedeniyle bir öğrenci 
kenti görünümündedir.

Eskişehir 2013 yılında Türk Dünyası Kültür 
Başkenti ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel 
Miras Başkentliği unvanlarını taşımaktadır.

Lületaşı
Lületaşı, magnezyum ve silisyum esaslı ana kaya 
parçalarının yerin muhtelif derinliklerindeki 
başkalaşım katmanları içinde, hidrotermal etkilerle 
hidratlaşması sonucunda oluşmuş değerli bir taştır. 
Türkiye’de işlenebilir olanı yalnız Eskişehir’de 
bulunmaktadır. "Beyaz altın", "Deniz köpüğü" 
ve "Eskişehir taşı" gibi adlandırmalar lületaşının 
değerini, rengini, çıkış merkezini anlamlı bir 
biçimde ortaya koymaktadır.

Eskişehir ilinin Karatepe, Sarıkavak, 
Türkmentokat, Gökçeoğlu köylerinde bulunan 
sahalarda, yüzeyle 300 metreyi aşan derinlikler 
arasında, içinde dağınık yumrular halinde lületaşı 
bulunan başkalaşım katmanlarına rastlanır.
Arkeolojik çalışmalar, lületaşının yaklaşık 5000 yıl 
öncesinden bilindiğini ve değişik amaçlarla 
kullanıldığını göstermiştir. Günümüzde lületaşı süs 
eşyası ve özellikle pipo yapımında kullanılmaktadır. 
Ayrıca radyasyon emici özelliğinden dolayı uzay 
gemilerinde izolasyon malzemesi olarak kullanılır.

Termal kaynaklar
Eskişehir, bulunduğu yerleşim yeri itibariyle sıcak 
su kaynaklarının tam üzerinde bulunmaktadır. 
Şehir merkezinde, "Sıcak Sular" olarak isimlendiren 
bölgede, doğal termal kaynaklar bulunmakta, çok 
sayıda hamam hizmet vermektedir. Hamamlardaki 
su hafif demirli ve kükürtlüdür. Bu bölgede çarşı 
içerisindeki tulumbalardan sıcak su akmakta olup, 

Eskişehir 

Eskişehir is the 25th most populated city of Turkey. Porsuk 
Creek flows in the middle of the city and the city looks like 

a student-town since it contains Osmangazi University and 
Anadolu University. Eskişehir has the titles of Turkish World 
Culture Capital and UNESCO Intangible Cultural Heritage 
Capital.  

Meerschaum 
Meerschaum is a mineral which is formed as a result of 
hydration of the magnesium and silicate based main rock 
parts in various depths by means of hydrothermal effects.  
Processable type is only found in Eskişehir. It is named as 
“white gold", "sea foam" and "Eskişehir stone" and this present 
the value, color, extraction center in a more meaningful way.  

In the fields located in Karatepe, Sarıkavak, Türkmentokat, 
Gökçeoğlu villages in Eskişehir region, in the depth between 
the surface and 300 meters, transformation layers which 
contain meerschaum in disorderly lumps can be found. 

Archaeologic studies show that meerschaum has been known 
for nearly 50000 years before and used for different purposes. 
Today meerschaum is used in gift-making end especially pipe 
making.  Since it can absorb radiation it is used as an isolation 
material in spaceships.

“Yöresinden
“From The Regions”

“

Lületaşından yapılmış ürünler
Products made from Meerschaum
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su bir dönem 
yakın bölgelerdeki 
evlere de 
verilmiştir. Yine il 
sınırları içerisinde 
Sakarı Ilıcaları, 
Hasırca, Kızılinler, 
Uyuzhamam-Alpu, 
Alpanos-Seyitgazi, Çardak(Hamamkarahisar), 
Günyüzü, Yarıkçı-Mihalıççık bilinen kaplıcalardır. 

Çiğ Börek 
Kafkas, Kırım, Balkan göçmenleri bu bölgede 
beslenme düzeninin oluşmasında katkıda 
bulunmuştur. Bir bakıma, çeşitli beslenme 
alışkanlıkları bir diğerini etkileşmiştir. Bu 
yemeklerin en ünlüsü ve Eskişehir ile bütünleşmiş 
olan; kıyma, soğan ve baharat karışımının açılmış 
yufkaya konulup yağda kızartılmasıyla yapılan çiğ 
börektir.

Çiğ börek esasında geleneksel bir Kırım Tatar 
yemeği olsa da Eskişehir ile bütünleşmiştir. Kırım 
Tatarları arasında adı: Şırbörek, Şuberek, Çiberek, 
Çuberek, Çiborek şeklinde adlandırılır. Bu börek 
Türkiye Türkçesi'nde adlandırılırken yanlış bir 
anlam kazanarak çiğ börek olmuştur fakat çiğ köfte 
gibi çiğ et ihtiva etmez.

Böreğin adı konusunda çeşitli görüşler vardır. Bir 
görüş "şırbörek" adının pişerken çıkan kızarma 
sesinden geldiğini öne sürerken, diğer bir görüş 
de Kıpçak lehçesindeki lezzetli anlamındaki 
"çi"den geldiğini öne sürer.

Ayrıca met helvası ve nuga helvası ilin kendine özgü 
damak tatlarındandır.

Çiğ Börek (deep 
fried water thin 
dough with raw 
minced meat 
filling) 
Immıgrants from 
Caucasia, Crimea, 
and Balkans 

contributed to the formation of a diet.  In a sense, various diets 
influence the others. Most famous dishes are çiğ börek which is 
made from putting minced meat, onion and spices into water 
thin dough and then deep fried.  

Actually it was a traditional Crimean Tatar dish but it soon 
became integrated in the culture of Eskişehir. Its name among 
Crimean Tatars: It is named as Şırbörek, Şuberek, Çiberek, 
Çuberek, Çiborek.  It became Çiğ Börek in Turkish while being 
named by gaining a wrong meaning but it does not contain 
raw meat at all.  

There are different views on the name of the pastry. A view says 
that “şırbörek” name comes from the sound it makes while 
being cooked and another view says that it comes from "çi" 
which means delicious in Kypchak dialect. 

Also met halvah and nougat halvah are among the distinctive 
palates of the region.

Phrygia Valley, Yazılıkaya 
Phrygians were most effective and strong, politically and 
culturally, in the region named Little Phrygia in classical 
period which is located between the regions of Eskişehir, 
Afyonkarahisar and Kütahya in the Upper Sakarya Valley.  

Yazılıkaya, also known as Midas Monument which is the heart 

İlk Türk otomobili Devrim, Eskişehir'de bugünkü 
Tülomsaş'da üretilmiştir.
Devrim, the first Turkish Automobile is made in Tülomsaş in Eskişehir.

Eskişehir ile bütünleşen çiğ börek
Çiğ Börek which is integrated with Eskişehir culture.
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Frig Vadisi, Yazılıkaya
Frigler tarihlerinde siyasi ve kültürel olarak Yukarı 
Sakarya Vadisi'nde Eskişehir, Afyonkarahisar ve 
Kütahya illeri arasında kalan, klasik dönemde 
Küçük Frigya olarak adlandırılan bölgede en güçlü 
ve etkin olmuşlardır.

Antik Frigya'nın kalbi olan Midas Anıtı ya da diğer 
adıyla Yazılıkaya, Eskişehir il merkezine 80 km 
uzaklıkta olup, Han ilçesi sınırları içerisindedir. 
Bölgede, Kapadokya Bölgesi'ndeki peribacalarını 
andıran birçok anıt ve doğal coğrafik yontuya 
rastlamak mümkündür.

Frig Vadileri, Eskişehir'in güneydoğusunda, 
Türkmen Dağı'nın güneyindeki, Midas - Yazılıkaya 
Vadisi ve Kümbet Vadisi; Eskişehir'in güneyinde, 
Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya il sınırlarının 
kesiştiği, Türkmen Dağı'nın güneyindeki, 
Köhnüş Vadisi ve Karababa Vadisi; Eskişehir'in 
güneybatısında, Eskişehir ve Kütahya il sınırlarının 
birleştiği, Türkmen Dağı'nın kuzeyindeki küçük 
vadilerden oluşmaktadır.

of ancient Phrygia is 80 km away from Eskişehir city center 
and within the limits of Han district. It is common seeing lots 
of monuments and natural geographical sculpture which is 
similar to peribacaları (erosion columns) in Cappadocia Region. 

Phrygian Valleys consist of Midas-Yazılıkaya Valley and 
Kümbet Valley south of Türkmen Mountain and southeast 
of Eskişehir; Köhnüş Valley and Karababa Valley south of 
Türkmen Mountain where Eskişehir, Afyonkarahisar and 
Kütahya region borders intersect south of Eskişehir; little valleys 
located at the north of Türkmen Mountain and where Eskişehir 
and Kütahya region borders intersect at the southwest of 
Eskişehir.

13. yüzyıldan itibaren Moğollar istilasıyla Türkler ile birlikte 
Orta Asya'dan gelmiş, yöreye özgü Akbaş çoban köpeği
Indigenous sheep dog “Akbaş” which came from Central Asia with the 
Turkish clans with the Mongol Invasion since the 13th century.
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MOBSIZE; 
Benetton, 

Marks&Spencer 
ve Nike'ın 

global tedarikçisi 
Kartes ile çözüm 
ortağı olmaktan 

gurur duyar.
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Apple, Ürünlerine Dokunmanızı 
Nasıl Sağlıyor?

Apple Store‘lardaki bütün tasarım öğeleri, 
ziyaretçileri müşteri hâline getirebilmeye 

yöneliktir. Onları bir şeyler satın almaya 
heveslendirip bir Apple’a sahip olma arzusu 
aşılamaya çalışır. Ama eğer kola ya da gazete 
almıyorsanız, ürünü hissetmeli ve onu kullanabilme 
fırsatına sahip olmalısınız.

Apple bu konuda iyi bir örnek. Mağazalarındaki 
ürünleri cam haznelere hapsetmemekle kalmıyor, 
ona dokunmanızı sağlamak için küçük bir numara 
uyguluyor. Bu sayede size Apple ürünün dokusunu, 
zarafetini hissedebiliyorsunuz.

Uyguladığı numara müşterilerin ürüne müdahale 
etmesine yönelik. Mesela bütün bilgisayarların 
(iMac, Macbook…) ekranları 70°’lik açıya 
getirilmiş. Gelen müşteri ekranı kendi pozisyonuna 
uygun bir açıya ayarlamak zorunda kalıyor. Bir 
başka ifadeyle, ona dokunmak zorunda… Bunu 
yaparken de, bu ürüne sahip olmaya bir adım daha 

How Does Apple Make You Touch 
Their Products? 

All the design elements in Apple stores is aimed 
towards making the visitors a customer. They try to 

inject a desire to have an Apple product by motivating 
them to buy something.  But if you do not buy a coke or 
a newspaper you should be able to feel the product and 
have the opportunity to use it. 

Apple is a good example regarding this matter. They 
just do not lock their products under glass containers.  
They apply a small number to make you touch their 
products. With the help of this you can feel the 
texture, elegance of the Apple products. 

This trick is aimed towards making customers 
intervene with the products.  For example 
all the computers (iMac, Macbook…) screens 
have 70° angle. The customer feels that 
they are obliged to adjust the screens for 
their position. In another saying they need to 
touch… While doing that they came one step 
closer to purchase the products.  Especially if 

“Yol Yordam
“The Right Way to Do”

“
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they came in as a potential buyer, they do not leave 
empty-handed.

The products being in the exhibition or there being a 
page full of explanations next to it is in the background 
for the customer.  The finishing point is that they 
experience and feel it.  That is the secret.

yaklaşıyor. Hele gerçekten bir potansiyel 
alıcı olarak geldiyse mağazadan eli boş 

ayrılmıyor.

Ürünün vitrinde durması ve yanında bir sayfa 
dolusu açıklama olması kullanıcı için ikinci 

plandadır. Onu tecrübe etmesi ve hissetmesi 
asıl bitirici noktadır. İşte işin sırrı bu.
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“Dünyanın ENleri”
“List Of “Mosts” In The World.”

1. Kangchenjunga (8586 metre) 
Hindistan
1955 yılında Kangchenjunga Dağı’nın 
zirvesine ulaşmayı başarana kadar, 
dağcılar yaklaşık 50 yıl uğraştılar. 
Dağcılar uçurumlarla dolu ve 
değişken hava koşullarıyla meşhur bu 
dağın zirvesine ulaşmak için yaklaşık 
50 yıl uğruştılar ve ilk kez 1955 yılında 
başarıya ulaşabildiler. Bu güne kadar 
yalnızca 187 dağcı, bu dağın zirvesine 
ulaşmayı başardı.

1. Kangchenjunga (8586 meters), India 

Mountain climbers have tried for nearly 
50 years until they achieved to reach the 
summit of Mount Kangchenjunga in 1955.  
Mountain climber have tried for 50 years 
to reach the summit of this mountain 
which is famous for being full of gaps 
and changeable weather conditions and 
achieved this for the first time in 1955.  
Only 187 mountain climbers have achieved 
to reach the summit of this mountain up 
to now.

2. K2 (8611 metre) 
Çin- Pakistan sınırında
1954 yılında ilk olarak zirvesine 
ulaşılan bu dağa, o tarihten beri 280’e 
yakın dağcının başarıyla tırmandığı 
ve zirveye ulaşan 4 dağcıdan birinin 
hayatını kaybettiği biliniyor. Dik 
yapısı ve buz kaplı yamaçları 
tırmanışı zorlaştırsa da, ölümler genel 
olarak iniş sırasında gerçekleşiyor. 

2. K2 (8611 meters), at the border of
China - India

The summit of the mounting is reached 
first in 1954 and since then nearly 280 
mountain climbers are known to reach 
the summit successfully and one in four 
mountain climber who reached the summit 
lost their lives. Even though its steep 
formation and slopes covered with ice 
make the climb harder, deaths 
usually occur during 
the descent.

3. Annapurna (8091 metre) 
Orta Nepal
Annapurna’nın toplamda 6 adet 
zirvesi bulunuyor. Bunlardan en 
yükseği, 8091 metre ile Annapurna 
1. zirvesi. Dağa tırmanışta ilk başarı 
1950’lerde elde edilmiş. Bugüne 
kadar 130 kişi tırmanmayı başarmış 
ve bunlardan 53’ü tırmanışta hayatını 
kaybetmiş. Dünya sıralamasında 10. 
yüksek dağ olabilir, ama tırmanış 
sırasında ölüm oranı %41’i buluyor.

3. Annapurna (8091 meters), Central 

Nepal 
Annapurna has a total of 6 summits. 
The highest of them is Annapurna 1st 
summit with a height of 8091 meters.  
The first success in climbing the 
mountain had been gained in 
1950's.  So far 130 mountain 
climbers achieved to climb 
and 53 of them lost their 
lives during the climb. 
It may be the 
10th highest mountain 
in the world list but the 
death rate may found 
41% during the climb. 

Bugüne kadar yüzlerce dağcı, Everest’in zirvesine ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetti. Ancak dünyanın en 
yüksek dağı olması, Everest’i dünyanın en tehlikeli dağı yapmıyor. İşte Everest’ten daha tehlikeli olarak 

görülen ve ölümlerin daha sık yaşandığı 5 dağ:

Hundreds of mountain climber lost their lives trying to reach the summit of Mount Everest. However, being the highest mountain 
in the world does not make Everest the most dangerous mountain in the world. Here is the 5 mountains which is considered more 

dangerous and deaths occur more frequent than Everest:

Everest’ten Daha Tehlikeli 5 Dağ

5 Mountains More Dangerous Than Mount Everest
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5. Eiger (3970 metre), 
İsviçre
İsmi Almanca’da “Gulyabani” 
anlamına gelen bu dağın, 
yüksek dağlar sıralamasında adı 
yukarılarda yer almıyor. Ancak 
meşhur kuzey yüzü sebebiyle 
dağcılık dünyasında oldukça kötü 
bir şöhrete sahip. 1830 metrelik 
“Ölüm Duvarı” adı verilen bu 
yüze tırmanmak için en güvenli 
zaman dilimi, zorlu kış şartlarının 
yaşandığı kış ayları olarak 
gösteriliyor. Eiger’a ilk olarak 
1938’de tırmanıldı. En az 
64 dağcının, tırmanış sırasında 
hayatını kaybettiği biliniyor.

5. Eiger (3970 meters), 

Switzerland

Its name means “Ghoul” in German and 
the name of this mountain is not located at 
the beginning of the list of high mountains. 
However it has a very bad name in the 
world of mountain climbing due to its 
famous north side.  This side which is 
1830 meters long is named as "Death 
Wall” and the safest time period to climb 
to this side is the winter months in which 
extreme weather conditions occur.   This 
may be seen as a contradiction but during 
the month in which temperature is high, 
rock parts fall down together with the 
melting ice and this creates an important 
danger for the mountain climbers.  Eiger 
was first climbed in 1938.  It is known that 
      at least 64 mountain climbers have lost
       their lives. 

4. Nanga Parbat (8126 metre) 
Keşmir – Pakistan
Dağın güney yüzündeki bu 
buzdan duvar, 1953’teki ilk 
başarılı tırmanıştan beri dağcıları 
cezbetti. O günden beri 263 kişi 
dağa tırmanabildi. Ancak çoğunluğu 
1953’ten önce olmak üzere 62 dağcı 
da denerken hayatını kaybetti. 

4. Nanga Parbat (8126 meters), 

Kashmir – Pakistan

The ice wall located at the south side of 
the mountain has allured the mountain 
climbers since 1953.  Since then 
263 people could climb the mountain. 
However, 63 mountain climbers have lost 
their lives most of them before 1953. 
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Ferrari Hakkında 
Az Bilinen Gerçekler

Sadece spor araba tutkunlarının değil 
gören herkeste hayranlık uyandıran 

Ferrari’nin kurucusu ve kuruluşu hakkında 
bilinmeyen ya da pek az bilinen noktaları 
sizin için derledik. 

• Ferrari, Enzo Ferrari tarafından 1929’da Modena, 
İtalya’da kuruldu.

• Ferrari’nin kırmızısı yarış sporunun başlarına, 
her ülkenin bir rengi olduğu yıllara dayanır. 
İtalyanlar'ın rengi kırmızı, İngilizler'in yeşil, 
Fransızlar'ın mavi, Almanlar'ın ise griydi.

• Enzo Ferrari, Ravenna yakınlarında Savio 
kulvarını kazandığında, onu efsanevi İtalyan binici 

Unknown Facts About Ferrari 

W       e have compiled the less known or unknown 
facts regarding the founder and establishment 

of Ferrari which evokes the admiration of not only the 
sports car enthusiasts but everyone who sees it. 

• Ferrari has been established in 1929 in Modena, Italy 
by Enzo Ferrari. 

• Red color of Ferrari depends on the start of the racing 
sports, in a time when each country had a color. The 
color of Italians was red, for British was green, for 
French it was blue and for Germans it was grey.  

• When Enzo Ferrari won the Savio course near 
Ravenna they met him with the parents of legendary 
Italian rider Francesco Baracca. His parents would 
then request that Enzo to choose the famous rearing 
horse of their son as an emblem. 

• When we think that the canary yellow represents the 
Modena town in the rearing horse emblem, it can be 
counted as the official color of Ferrari.

“Pandora'nın Kutusu
“Pandora’s Box”

“
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Francesco Baracca‘nın 
ebeveyniyle tanıştırırlar. 
Anne-baba daha sonra 
oğullarının meşhur şaha 
kalkan atını, arabasına 
amblem olarak seçmesini 
isteyecektir.

• Şaha kalkan at 
amblemindeki kanarya 
sarısı Modena kasabasını 
simgelediğini düşünürsek 
Ferrari’nin resmî rengi 
sayılabilir.

• Enzo Ferrari şaha kalkan 
atı, Modena hatırasına sarı 
zemin üzerine yerleştirir ve İtalya 
Bayrağı'nın renkleriyle bezer.

• Scuderia terimi İtalyanca’da Orta 
Çağ‘a dayanır. Yarış atlarının durduğu yer 
anlamında kullanılan bu kelime şimdi yarış 
arabaları için Scuderia Ferrari’de kullanılmakta.

• Enzo Ferrari, kendi hayalini gerçekleştirmeden 
önce Vespa ve Alfa Romeo‘da test sürücülüğü 
yapıyordu.

• 24 yaşında ölen oğlu Dino Ferrari, 23 
yaşındayken formula araçları için V6 motor fikrini 
ortaya attı. Oğlunun ölümüne çok üzülen Enzo, 
onun hatırasına Dino serisini üretti.

• Ferrari; 99’daki Malezya Grand Prix’inden, 
2002’deki Japonya Grand Prix’ine kadar peşpeşe 
53 yarışı podyumda tamamladı. Egale edilmesi 
oldukça güç bir rekor.

• Ferrari’nin en başarılı sezonu 2004’de toplamda 
262 puan toplamalarıyla gelmiştir.

• Enzo Ferrari places the 
rearing horse on yellow 
background in remembrance 
of Modena and then decorates 
it with the colors of Italian 
flag.

• The term Scuderia comes 
from middle ages Italian. This 
word described the place in 
which the race horses were 
kept and now it is used for 

racing cars in Scuderia Ferrari.

• Enzo Ferrari used to be a test 
driver for Vespa and Alfa Romeo 

before realizing his own dreams.

• His son who died at the age of 24, 
actually found the idea of V6 motors for 

formula vehicles when he was 23.  Enzo 
got very sad after the death of his son and 

produced Dino series in memory of him. 

• Ferrari has completed 53 consecutive race at the 
podium starting from Malaysia Grand Prix in 1999, till 
Japan Grand Prix in 2002.  This is a record which is 
hard to equalize.

• The most successful season of Ferrari was 2004 when 
they collected 262 points. 
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“Yörünge Kaşifi “

“Orbit Explorer”

Bir savaş jeti düşünün ki kalkmak için uzun bir 
piste ya da yola ihtiyaç duymasın. Onun için 

ormanlık bir alan, binaların arası ya da hareket 
halindeki bir gemi, inip kalkması için istediği 
takdirde pist halini alabiliyor. 

Evet, dikey iniş-kalkış becerisi ile ilgili olarak 
şirin, inanılmaz ancak saldırı halinde yaşama 

karşı gerçek bir tehdit oluşturan bu savaş jetinin 
geliştirilmiş haline, ordu AV-8B Harrier II diyor.

İngilizler’in, Alman Hava Kuvvetleri’ne karşı 
destan yazmış olan Rolls-Royce Merlin motoruna 
sahip Spitfire’ları, ince ve yuvarlak kenarlıklı 
kanatları sayesinde çok keskin dönüşler yapabiliyor 

Think of a jet aircraft which does not require a long track in 
order to take off. A forest area, between the buildings or a 

moving ship can become a track for it for take-off and landing.  

The military calls the developed version of this unbelievable 
and cute jet aircraft with its vertical landing and take-off 
ability, however during an attack an incredible threat to life 
“AV-8B Harrier II”.  

The Spitfire planes of British which made history against 
German Air Forces with a motor of Rolls-Royce Merlin could 
make very sharp turns due to their thin and round wings and 
such design features made them the fastest planes in that 
time period.  The Spitfires which has air foils with two stages 
caused the plans of German forces over the world to change 

Uçan Teknoloji Harrier 
Dikey iniş kalkış beceresi ile sevimli, 
saldırı halinde tam bir ölüm makinesi; Harrier... 

Flying Technology Harrier 
Harrier, cute with its vertical landing and take-off and deadly 
during an attack... Yazar/Writer

Tolga Günay
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olmalarının yanı sıra bu tasarım özellikleri, 
onları bulundukları dönemdeki en hızlı uçak 
da yapıyordu. İki kademeli kanatçıklara sahip 
olan Spitfire’lar, en büyük rakipleri olan Alman 
Hava Kuvvetleri’nin gözdesi olan Messerschmitt 
Me (Bf) 109 ve Focke-Wulf Fw 190’lara karşı 
elde ettikleri zaferlerle Alman güçlerinin dünya 
üzerindeki planlarını değiştirmelerine sebep 
olmuştu. Bu noktadan sonra İngiliz Hava Kuvvetleri 
askeri gücünü bu yönde güçlendirmeye karar 
verdi ve ortaya, Rolls Royce Pegasus II motoruna 
sahip AV-8B Harrier II V/STOL çıktı. Benzer 
diğer tasarımların aksine motor, uçağın tam 
ortasındaydı ve uçağın iki yanında görünen hava 
girişleri, ortadaki Rolls Royce Pegasus II motorunu 
beslemekteydi. 

İlk Harrier II uçuşu 1981 sonbaharında 
gerçekleştiğinde, Hawker P.1127’nin ilk uçuşundan 
beri 21 yıl geçmişti. P.1127, 1957 tasarımı bir 
Fransız motor konsepti üzerine yapılandırılmış 
ve geliştirilmişti. Projenin finansı Britanyalı 
Bristol Engine Co. ve ABD Hükümeti tarafından 
“Müşterek Silah Geliştirme Programı” (MWDP) 
dahilinde karşılanmıştı. Motor yapılandırması 
belirlendikten ve geliştirme çalışmaları yoluna 
girdikten sonra Hawket Aircraft Ltd. mühendisleri 
dikkatlerini bu motoru kullanacak bir V/STOL 
uçağı yapımına çevirdiler. Hükümet ve askeri 
destek olmaksızın tek motorlu bir saldırı-keşif 
uçağı ürettiler. Motorun döner egzozlarından başka 
tepki kontrol sistemi V/STOL yeteneği için gerekli 
tek komplikasyon olmuştur. İlk P.1127 1960 
yazında fabrikadan çıktı, bu arada RAF (İngiliz 
Kraliyet Hava Kuvvetleri)’ın alakası arttığından 
Britanya Hükümeti iki prototip sipariş etti. İlk 
uçuşu sonbaharda yapıldıktan sonra potansiyel 
NATO ülkelerinin ve diğer ulusların artan ilgileri 
karşısında geliştirmenin devamı için dört prototip 
daha ısmarlandı. 

60’lı yılların ortalarında artan ilgi, Batı Almanya, 
Birleşik Krallık ve ABD’den oluşan bir trioya 
dönüştüğünde dokuz adet sipariş RAF notasyonları 
ile teslim edildi. Temelde aynı kalınmakla birlikte 
birçok geliştirmeler yapıldı. ABD içinde de üçlü 
bir grup oluşmuştu (ABD Kara Kuvvetleri, 
ABD Hava Kuvvetleri, ABD Deniz Kuvvetleri). 
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde hizmete 

with the victories they had against the Messerschmitt Me (Bf) 
109 and Focke-Wulf Fw 190 which were the best planes of 
their biggest foe, German Air Forces.  After this point British 
Air Forces decided to strengthen its military power in this 
aspect and then followed AV-8B Harrier II V/STOL with a 
motor of Rolls Royce Pegasus II.  Against all other similar 
designs the motor was placed right in the middle of the plane 
and the air intakes on the both sides of the planes were feeding 
the Rolls Royce Pegasus II motor.  

When the first Harrier II flight carried out in the Fall of 1981, 
21 years have passed since the first flight of Hawker P.1127.  
P.1127 was built and developed based on a French motor 
concept designed in 1957.  Financing of the project was met 
by Bristol Engine Co. of Britain and by the  Government of 
USA within the scope of the Mutual Weapon Development 
Porject (MWDP).  After the motor configuration is determined 
and development works are back on their tracks, engineers of 
Hawket Aircraft Ltd. turned their attention towards building 
a V/STOL plane which is to use such engine.  They produced 
a single motor  attack-reconnaissance aircraft without any 
government or military support. Thrust control system became 
the only complication required for V/STOL ability aside from 
rotating exhausts of the motor. First P.1127 was produced in 
the summer of 1960 while RAF (Royal Air Force) was interested 
then and British Government ordered two prototypes.  After 
its first flight carried out in Fall, four more prototypes were 
ordered in order to continue with the development process as a 
result of the increasing interests from NATO and other nations. 

The increasing interest turned into a trio in the middle of 
the 60’s consisting of West Germany, United Kingdom and 
USA, 9 orders were delivered with the RAF notations.  Lots 

AV-8B 
Harrier II
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girmeden önce ABD Deniz Piyadeleri uçağa saldırı 
yeteneğinden dolayı ilgi duyup AV-8A rumuzu 
ile siparişi başlattılar. “Harrier”, RAF ve USMC 
(Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadeleri)’de 
70’li yılların başlarında kullanıma girdi. Bunu 
ABD Deniz Piyadeleri için az sayıda, TAV-8A 
diye kodlandırılan iki kişilik eğitim tipi izledi. 
AV-8A’ların iyileştirilmesi ve AV-8B’lerde sistem 
geliştirmeleri yapılması sonucu AV-8C modeli 
ortaya çıktı. İki deney uçağı yapıldı ve sınırlı sayıda 
değiştirme programa alındı. 

Harrier için öngörülen iyileştirme programı; yeni 
motor, radar, FLIR (ileri bakan kızılötesi), hareketli 
harita ve gece görme ekipmanı eklentisinden 
oluşuyordu. Tüm bu teknolojinin gelişmesine 
gerekli olan zemini 
hazırlayan Rolls-
Royce Limited, 
İngiliz otomotiv ve 
havacılık firması 
Henry Royce 1904’te 
ilk otomobilini yaptı. 
Aynı yıl Londra’da 
otomobil satan 
Stewart Rolls’la 
tanıştı. İkili işbirliği 
yapmak üzere anlaştı. 
Royce’un yaptığı 
otomobilleri Rolls 
satmaya başladı. 
Otomobillerin adı 
"Rolls Royce" oldu. 
Şirketin amacı ileri 
teknoloji ile lüks 
otomobil üretmekti. Wright Kardeşlerle yaptığı 
anlaşmayla uçak motor üretiminde bir numaralı 
isim oldu. 1915'te müttefikler için ilk zırhlı 
araçları üretti. 1939'da Kraliyet Hava Kuvvetleri 
uçaklarının birçoğunun motorlarını yeniledi. 
II. Dünya Savaşı'ndan sonra tepkili motor üreten 
şirketler arasında ilk sırayı aldı ve 1971'de iflas 
ettiğinde, üretimin %90'ını oluşturan havacılık 
bölümünü İngiliz Hükümeti aldı. Bu alışveriş 
neticesinde, Kraliyet Donanması için dikey iniş 
kalkış yapabilen saldırı uçağı Harrier’lar, uçak 
gemileri ve bozuk arazi savaşları için biçilmiş 
kaftan olmuştur. 

of developments were made with the condition that the 
fundamentals to stay same.  In USA a group of three developed 
(USA Army, USA Air Force, USA Marine Corps). USA Marine 
Corps were interested in the aircraft due to its attack ability 
before it came under the service of British Royal Air Force 
and started an order with AV-8A alias.  “Harrier”, was taken 
under the service of RAF and USMC (United States of America 
Marine Corps) in the beginning of the 70’s.  This is followed 
by a TAV-8A coded two-person training type in small numbers 
for the USA Marine Corps.  As a result of the improvement of 
AV-8A and system development for AV-8B’s the model AV-8C 
is produced. Two test aircraft was built and a limited number 
of changes included into the program. 

The development program anticipated for Harrier now 
included a new motor, radar, FLIR (Forward looking infrared), 

moving map and night 
sight equipment.  Rolls-
Royce Limited, the British 
automotive and aviation 
company which prepared 
the required background 
for the development of all 
these technologies, built 
their first car in 1904 
by Henry Royce. He met 
Stewart Rolls in London 
in the same year who sells 
automobiles. The duo 
have agreed on making 
cooperation. Rolls started 
to sell the vehicles made 
by Royce. So the name of 
the automobiles became 
"Rolls Royce".  The aim 

of the company was to produce luxury cars with advanced 
technology. It became the number one company in aircraft 
motor production after an agreement made with the Wright 
Borthers. They produced the first armored vehicles for allies 
in 1915.  In 1939 most of the motors of aircrafts in Royal Air 
Forces were renewed by them. They took the first place among 
the companies producing jet engines after the World War II 
and when they went bankrupt in 1971, British Government 
bought the aviation department which had the %90 of the 
production.  As a result of this purchase Harrier attack 
aircrafts which could land and take-off vertically had become 
the perfect tools for aircraft carriers and wars on rough 
terrains for Royal Navy.  
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Why Aren't There B Batteries?  
We can see AA, AAA, C and D batteries in the 
electronic sections of the markets.  But why don’t 
we see any B type batteries? Why Aren't There 
B Batteries?  

Around the time of World War I, American battery 
manufacturers, the War Industries Board, and a few 

government agencies got together to develop some nationally 
uniform specifications for the size of battery cells, their 
arrangement in batteries, their minimum performance criteria, 

and other standards. 

In 1924, industry and government representatives met again 
to figure out a naming system for all those cells and batteries 

they had just standardized. They decided to base it 
around the alphabet, dubbing the smallest cells 

and single-cell batteries “A” and went from 
there to B, C and D.  There was also a 
"No. 6" battery that was larger than the 
others and pretty commonly used in that 
time. They did not find it appropriate 
to name it with that system and they 
decided for it to go on with the same 
name. 

As battery technology changed and 
improved and new sizes of batteries were 

made, they were added to the naming system.  When 
smaller batteries came along, they were designated AA and 
AAA.  These newer batteries were the right size for the growing 
consumer electronics industry, so they caught on.   C and 
D batteries also found a niche in medium- and high-drain 
applications.   The mid-size A and B batteries simply didn’t have 
a market and more or less disappeared.  

While you typically won’t see either A or B batteries in the 
market, they’re still being produced. A batteries were used in 
early-model laptop battery packs and some hobby battery packs.  
B batteries are still sometimes used in Europe for lanterns 
and bicycle lamps.  According to Energizer, though, their 
popularity is dwindling there, too, and they might be completely 
discontinued.  
*The information contained in this article is translated from the “Why Aren’t 
There B Batteries?" of Matt Soniak. 

Neden B Tipi Pil yok?
Marketlerin elektronik bölümlerinde AA, AAA, 
C ve D tipi pillere rastlıyoruz. Peki neden hiç 
B tipi pil görmüyoruz? Neden B tipi pil yok?

Birinci Dünya Savaşı sıralarında ABD’li pil üreticileri, 
Savaş Endüstrileri Komisyonu ve bazı hükümet 

kurumları; pil hücrelerinin boyutlarını, pillerdeki 
dizilimlerini ve pillerin minumum performans kriterlerini 
ülke çapında bir standarta kavuşturmak için bir araya 
gelirler.

1924’te belirledikleri standartlara göre ayırdıkları pilleri 
isimlendirme ihtiyacı duyarlar. Alfabe harflerine göre 
isimlendirmeyi kararlaştırır, en küçük hücrelere ve tek 
hücreli pillere “A” ismini verir, “B”, “C”, “D” (tombul pil) 
ile devam ederler. Bir de “No. 6"  isimli, 
diğerlerinden daha büyük ve o dönemde 
sıkça kullanılan bir pil tipi vardır. Ona bu 
sistemle isim vermeyi uygun görmezler, 
aynı isimle devam etmesini kararlaştırırlar.

Pil teknolojileri geliştikçe, yeni boyutlarda 
piller üretilir ve belirlenen isimlendirme 
sistemine dahil edilirler. Daha küçük piller 
üretildikçe, “AA” (kalem pil) ve “AAA” 
(ince kalem pil) tipleri ortaya çıkar. Bu 
yeni pil tipleri, gitttikçe büyüyen elektrikli 
aletler endüstrisinin tam da aradığı ölçülerdedir 
ve fazlasıyla tutulurlar. “C” ve “D” tipi piller de, yüksek ve 
orta miktarda elektrik tüketen cihazlar için kullanılırlar. 
Orta büyüklükteki “A” ve “B” tipi piller ise kullanım alanı 
bulamaz ve yavaş yavaş kaybolurlar.

A ve B tipi pillere piyasada sık rastlanmasa da, üretimleri 
devam etmektedir. A tipi piller, erken dönem dizüstü 
bilgisayar bataryalarında ve bazı hobi batarya paketlerinde 
yerini bulmuştur. B tipi bataryalar da, özellikle Avrupa’da 
bazen bisiklet lambalarında kullanılmaktadır. Energizer 
firmasına göre, bu tip pillerin Avrupa’daki kullanımı da 
günden güne azalmaktadır ve yakın dönemde üretiminin 
tamamen durdurulması da planlanmaktadır.
*Yazıda yer alan bilgiler Matt Soniak’ın “Why Aren’t There B Batteries?” 
yazısından tercüme edilmiştir.

“Neden, Nasıl?
“Why and How?”

“
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Kusursuz Suç Hikayesi

Ron Avitzur, projesinin ölüme mahkum edildiğini 
biliyordu. Patronları 1993 yılının ağustos ayında 

projeyi durdurduğunda, aslında içinde bulunduğu 
takım rahatlamıştı. Yeni mobil cihazlar için 
hazırlanan grafik hesaplama programı sonunda rafa 
kaldırıldı ve takım arkadaşları yollarına devam ettiler.

27 yaşındaki Avitzur, Stanford’da öğrenci 
olduğundan beri teknik şirketlerle bağımsız olarak 
çalışıyordu ve onun için iş eğer ilgi çekici değilse 
çalışmaya da değmezdi. Onun ilgisini çeken şey ise 
iptal edilen grafik hesaplama programıydı. Avitzur 
grafik hesaplama programını, 
Apple’ın 1994’ün başlarında 
çıkarmayı planladığı yeni PowerPC 
bilgisayarlarında çalıştırmak 
istiyordu. Tek ihtiyacı olan, Apple’ın 
makinelerine erişim imkanı ve biraz 
zamandı.

1993’te Avitzur’un zamandan bol 
bir şeyi yoktu. Ayrıca maaş almadan 
da bir yıl boyunca çalışabilirdi. Artı 
Apple’ın bir sürü fazladan ofisi ve 
bilgisayarları vardı. Oraya gitmeye 
devam etmesi kime zarar verebilirdi ki? 
Kusursuz bir suç olacaktı.

Projenin iptal edildiği son gün, 
Avitzur’un müdürü onu, güle güle demek icin 
ofise çağırdı. Müdürü “Geriye kalan ödemeler için 
son faturanı ibraz et” dediğinde aklında bir şeyler 
canlanmaya başladı. Eğer son faturayı göndermezse, 
kontratı sistemde kalacak ve böylece kimliğiyle ön 
kapıdan girmeye devam edebilecekti.

İşi olmadan çalışmaya geldiği ilk gün, hemen hemen 
her şey eskisi gibiydi. Kartını okuttu, ofisine gitti ve 
hesap makinesi üzerinde çalışmasına kaldığı yerden 
devam etti.

Story of a Perfect Crime  

Ron Avitzur knew his project was doomed. 
By the time his bosses cut the cord 

in August 1993, his team was actually 
relieved.  he graphing calculator 
program they’d been working on 
for new mobile devices had finally 
been shelved, and they all moved 
on.

Avitzur, then 27, had been 
freelancing at tech companies 
since he was a student at 

Stanford—to him, 
the work wasn’t 
worth it if it wasn’t 
interesting.  And 
what interested him 
was finishing the graphing 
calculator program that had just 
been cancelled.  Avitzur wanted to make 
the graphing calculator work on the new 
PowerPC computer that Apple planned 
to ship in early 1994.  All he needed was 
access to Apple’s machines and some time.  

In 1993, Avitzur had nothing but time. 
He could work for almost a year without 
a paycheck. Plus, Apple had lots of extra 

offices and computers. Who would it hurt if he just kept 
coming in? It would be the perfect crime. 

On the last day of the canceled project, Avitzur’s manager 
called him into her office to say goodbye.  When his 
manager told him “Just submit your final invoice for 
what’s left”, that’s when it clicked in his mind. If Avitzur 
didn’t submit the invoice, his contract stayed in the system, 
his ID badge would keep getting him in the front door.  

On the first day Avitzur came to work without a job, 
everything was pretty much the same.  He swiped in, went 

“Tuhaf Hikayeler
“Strange Stories”

“
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Avitzur yardım edecek birilerini bulmakta gecikmedi. 
Apple’dan iş arkadaşı Robbins, bu projede seve seve 
yer alacağını söyledi. 

Yaklaşık bir ay boyunca çok sıkı çalıştılar. 
Mükemmeliyetçi olan Robbins, günlerce tek bir 
pikselin gri tonlamasını kurcalamakla meşgul 
oluyordu. Dünyaya daha geniş bir açıdan bakan 
Avitzur ise sosyalleşmenin önemine inanıyordu. Diğer 

mühendislerle sohbet ediyor, tavsiye 
istiyor, çözümler düşünüyordu. 

Avitzur ile Robbins’in varlıkları, 
herkesin bildiği bir sır haline 
gelmişti.

Sonra Avitzur 
umursamazlığı hepten 
ele aldı. Hikayesini yanlış 
kişiye – bir idareciye – 
anlattı. Kadın, ikisinin 

de giriş kartlarının iptal 
edileceğini söyledi ve ikiliyi 

binadan kovdu.

Asıl heyecan da bundan sonra 
başladı. Sonraki iki ay boyunca, 

ikili farklı yollardan binaya sızdılar. 
İptal edilen giriş kartlarını boyunlarında 

taşıyor ve içeri girmek için en yoğun saatleri 
seçiyorlardı. Ayrıca Avitzur’un cebinde, tanıdık 

programcıların telefon numaraları vardı. İçeriye 
girmeyi başaramadıklarında onlardan birini arıyor, 

yan kapıyı açtırıyorlardı. Sonra diğerleri projeye dahil 
olmaya başladı. 

Sonraki yıl bilgisayar piyasaya çıktığında, Avitzur 
ve Robbin’in grafik hesap makinesi de içindeydi. 

Sonraki yıllarda 20 milyondan fazla 
makinede kullanıldı.

to his old office, and resumed working on the calculator. 
Right away, Avitzur found help.  His colleague from Apple 
told him that he would join this project gladly.
They worked in tandem for about a month.  Robbins, the 
perfectionist, spent days tweaking the grayscale of a single 
pixel.  Avitzur, the big picture guy, was more social.  He 
chatted with fellow engineers, soliciting advice and mulling 
solutions. Avitzur’s and Robbins’s presence was an open 
secret.

Then Avitzur got careless. He told the story to the wrong 
person—a manager.   The woman fired the duo from 
the building and told them that their badges would be 
cancelled.

That’s when the real sneaking around began. or the next 
two months, Avitzur had to find new ways of getting into 
the building. He kept his canceled badge around his neck 
and timed his arrival for when he knew there’d be crowds 
coming through the front door.  Avitzur also kept a list of 
phone numbers of friendly programmers in his pocket. If 
he couldn’t sneak in the front door, he’d call someone to let 
him in a side entrance. And people began pitching in the 
project.

When the computer came out the next year, Avitzur and 
Robbins’s graphing calculator program was on it. It has 
been loaded on more than 20 million machines in the 
decades since.
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“Sanat Penceresi “

“Window of Art”

Lithography can be sent to lots of countries and 
attendance to exhibitions are carried out easily due to 

its ease of carrying and exhibiting.  Turkish artists show the 
whole world that Turkish lithography art is within the same 
contemporary level by attending to exhibitions by their 
personal efforts.

I have met authentic printmaking while I was studying at 
Gazi University Gazi 
Faculty of Education Art 
Teaching Department 
Graphics branch 3rd 
year.  My teachers were 
Hasan Pekmezci and 
Hayati Misman.  Aside 
from my two teachers, 
Güler Akalan and 
Mürşide İçmeli who 
passed over recently, 
had great contributions 
for my love towards 
lithography. 

Again, Nail Payza with 
whom I have met while 
I was in my 3rd year and 

who loves lithography, we had a lot of works in this field. 
After graduation I have met with lithography method with 
the help of my teacher Atilla Atar at Academy of Applied 
Fine Arts of Eskişehir Anadolu University and then I have 
completed both my master’s degree and proficiency in art 
in this field.  In 2000, Printing Arts Department within 
the scope of our Faculty has opened. Against all odds, a 

Baskı Resim; 
Sanat Herkes İçindir.̇
Özgün, çoğaltılabilir olması ve daha alınabilir fiyatları sayesinde,  
baskı sanatının geniş kitlelere yayılmasında etkili bir role sahiptir.

Lithography; Art Is For Everyone 
It has an effective role in making lithography reach large masses 
due to being authentic, duplicable and having more purchasable 
prices.

Baskı resim, taşıma ve sergileme kolaylığından 
dolayı günümüzde bir çok ülkeye rahatlıkla 

gönderilmekte ve sergilere katılınmaktadır. Türk 
sanatçılar, kişisel gayretleriyle bu sergilere katılarak 
Türk özgün baskı sanatının çağdaş düzeyde olduğunu 
örneklerle tüm dünyaya göstermektedir. 

Ben özgün baskı ile Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 
Fakültesi Resim-İş 
Eğitimi Bölümü 
Grafik Arasanat Dalı 
3. sınıfta okurken 
tanıştım. Hocalarım 
Hasan Pekmezci ve 
Hayati Misman’dı. 
İki hocamın yanı 
sıra, Güler Akalan 
ve yakınlarda 
kaybettiğimiz çok 
değerli hocamız 
Mürşide İçmeli 
hocalarımın da 
baskıyı sevmeme 
katkıları büyük 
olmuştur. Yine 
3. sınıfta iken tanıştığım, baskı resim aşığı insan, 
Nail Payza ile bu alanda çok çalışmalarımız ve 
araştırmalarımız olmuştur 

Mezuniyetten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi 
Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda hocamız 
Atilla Atar sayesinde taş baskı tekniği ile tanıştım ve 
hem yüksek lisansımı hem de sanatta yeterliğimi bu 

Baskı Resim Sanatçısı  
 Lithography Paint Art

Saime HAKAN DÖNMEZER
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alanda yaptım. 2000 yılında Fakülte’mizin bünyesinde 
Baskı Sanatları Bölümü açıldı. 

Bir çok zorluğa ragmen, bu alana gönül veren yeni bir 
nesil yetişiyor. Teknik olarak çok zahmetli olmasına 
rağmen baskısız bir dünya düşünemiyorum. Sanırım 
damarlarımda baskının maddeleri dolaşıyor… 

Sanatımın temelini doğa 
oluşturuyor. Doğanın her 
türlü zararlı oluşuma karşın 
verdiği yaşam mücadelesini 
irdeliyorum. Gerek özgün 
baskılarımda, gerekse de farklı 
malzemelerle kurguladığım 
ve kişisel görsel kültürümü 
oluşturan tarihsel sanatçı 
kimliğimin içinde şekillenen 
estetik yapı, ortaya özgün 
bir dışavurumcu bir mantık 
çıkarıyor. Bu dışavurum mantığı lirik olanla, 
düşünsel ve sanatsal olanın bir arada 
değerlendirildiği, dahası ortak bir kompozisyon 
potasında eritildiği gerçekliğin adı olarak 
belirginleşiyor. ‘Gerçeklik’ kavramına, hem doğasal, 
hem soyut tadı yüksek bir ayar ve giderek, 
her olgu ve nesneyi ele alıp değerlendirdiğim 
biçim boyutunda, ‘lirik’ bir söylem ekleyerek 
bu  söylemde netice itibariyle anlamın kendi 
özgün kategorisini oluşturuyor. Resimlerimi, 
gerek tarihsel estetik sürecin farkındalığı, 
gerekse de kişisel resimsel gerçekliğimin 
dayandığı, dengeye oturmuş bir gerçeklikte 
kurguluyorum. Zaman zaman yaşadığım 
bölgenin yaşanmış mekanlarını da eserlerime 
katıyorum. 

Ne diyebilirim ki, ben resimlerimi değil 
resimlerim beni anlatıyor.. 

generation which loves this field is being 
raised. 

Even though it is very hard technically, 
I cannot think of a world without 
lithography.  I think the substances of 
printing are in my veins... 

 My art is based on the nature. I examine 
the struggle for life the nature has against 
all kinds of harmful formation. The 
aesthetic structure formed both in my 
authentic printings and my historical 
identity as an artist which forms my 

personal visual culture, fictionalized by the different 
material used, creates an authentic expressionist logic.  The 
logic of this expressionism becomes clear when the name 
of the reality in which lyrical, intellectual and artistic is 
evaluated together, what is more they are melt in a common 
compositional pot.  By adding a “lyrical” expression with 

the level of form in which I examine 
and evaluate every event and object, 
natural, an option which has a 
high abstract taste to the concept of 
"reality", this expression forms its own 
authentic category of the meaning as 
a result.  I fictionalize my paintings 
in a balanced reality based on both 
the awareness of historical aesthetic 
process and personal pictorial reality.  
From time to time I add true to life 
places of the area I live in to my works. 

What can I say, I do not describe my paintings; my 
paintings describe me.
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Pangolin
Kökeni Malayca olan “Pangolin” kelimesi, 
pang goling‘den geliyor ve Malayca’da 
“yuvarlanan şey” anlamını taşıyor. Pangolin 
adı verilen hayvan da, vücudu pullarla kaplı 
memeli tek canlı. 

Bazı türlerinin soyu tükenmiş olan bu pullu 
hayvanlar Afrika ve Asya’nın tropikal 

bölgelerinde yaşıyorlar. Boyutları türlerine ve 
cinsiyetlerine ( dişi pangolinler her zaman daha 
uzun oluyor) göre değişkenlik gösterse de genellikle 
30 cm ile 100 cm arasında oluyor. 

Derileri, iri keratin pullarla kaplı olduğundan dış 
görünüşleriyle ilk bakışta kozalak ya da yuvarlak 
enginara benziyor. Doğduklarında yumuşak 
bir yapıya sahip olan bu pullar gelişimleri 
tamamlandıkça sertleşiyor ve doğal bir kalkan 
haline geliyor. Vücutları pulların dışında kıllarla 
kaplı olan pangolinlerin başları oldukça uzun, 
ağızlarında diş yok, dilleri ise uzun solucan 
şeklinde. 

Doğal yaşam alanlarını toprak üzerinde ya da 
ağaç dallarında kuran pangolinler, uzun kuyruklu 
pangolin türü hariç noktüral bir yaşam sürüyorlar. 
Gündüzleri mağaralarda uyuyan bu hayvanlar 

Pangolin
The name pangolin comes from the Malay word 
pengguling, meaning "something that rolls up". 
A pangolin has large keratin scales covering its skin, 
and is the only known mammal with this adaptation.

These scaled animals whose some species have become 
extinct live in the tropical regions of Africa and Asia. The 

size of pangolins varies by species, ranging from 30 to 100 
centimeters. Females are generally smaller than males. 

The pangolin's keratin scaled body is comparable to a pine 
cone or globe artichoke. The scales, which are soft on newborn 
pangolins but harden as the animal matures and turns into a 
natural armor. The pangolins whose bodies are covered with 
hair apart from the scales have a long head, no teeth in the 
mouth and an extended tongue like a worm.  

Pangolins are nocturnal animals apart from the long-tailed 
pangolins who live in hollow trees, whereas the ground 
dwelling species dig tunnels underground. These animals who 
are sleep in caves during the day are active by night and the 
long tailed ones are known to be active by day as well. Some 
species, such as the tree pangolin, use their strong, prehensile 
tails to hang from tree branches and hang upside down like 
bats. 

Large pangolins can extend their tongues as much as 40 
centimeters, with a diameter of only 0.5 centimeters and thus 
feed on termites and ants and with this diet they resemble the 
anteaters. 

It can curl up into a ball when threatened, with its 
overlapping scales acting as armor and its face tucked under 
its tail. The scales are sharp, providing extra defense. The 
front claws are so long they are unsuited for walking, so the 
animal walks with its fore paws curled over to protect them.
They have short legs, with sharp claws which they use for 
burrowing into termite and ant mounds, as well as climbing. 
Pangolins are also good swimmers.

Pangolins can also emit a noxious-smelling acid from glands 
near the anus, similar to the spray of a skunk. Pangolins, 

“Hayvanlar Alemi
“World of Animals”

“
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genellikle gece harekete geçiyor, uzun kuyruklu 
türlerin gündüzleri de aktif olduğu biliniyor. 
Ağaç pangolinleri, kuyruklarıyla dallara sarılarak 
yarasalar gibi baş aşağı durabiliyorlar. 

“Pullu karıncayiyen” olarak da adlandırılan 
bu hayvanlar 0,5 cm çapında olan ve 40 cm’ye 
kadar uzatabildikleri dilleri sayesinde karınca 
ve termit avlayarak besleniyorlar ve bu beslenme 
alışkanlıklarıyla karıncayiyenlerle benzerlik gösteriyorlar. 

Kendilerini tehdit altında hissettiklerinde başlarını 
kuyruklarının altına saklayarak yusyuvarlak 
olabiliyorlar. Bu pozisyonda keratin pulları doğal 
bir zırh görevi görerek onları düşmanlarından 
koruyor. Pulları sert olduğu gibi kenarları neredeyse 
bıçak kadar keskin olduğundan savunmanın yanı 
sıra pasif bir saldırı da oluşturmuş oluyorlar. 

Bacakları oldukça kısa olmasına rağmen ön 
tırnakları çok uzun olan pangolinler hareket 
esnasında ön ayaklarını öne doğru kıvırarak 
adım atıyorlar. Keskin ve uzun tırnakları 
termit ve karınca yuvalarına girmelerine 
ve ağaçlara rahatça tımanmalarına olanak 
sağlıyor. Üstelik şaşırtıcı derecede de iyi 
yüzüyorlar.

Adeta bir kokarca gibi, arka kısımlarında yer alan 
bezlerden kötü kokulu bir sıvı çıkartabiliyorlar 
fakat bu sıvıyı onlar gibi püskürtemiyorlar.

Anne pangolinler genellikle tek yavru dünyaya 
getiriyorlar. Yavrular doğumda 
80-450 gram ağırlığında olup doğum sonrası 
ilk 2-4 haftayı yuvada geçiriyor, sonra annelerinin 
kuyruklarına tutunarak dünyayı tanımaya başlıyorlar. 
3 ayda sütten kesiliyor, 2 yaş civarında yavru sahibi 
olabiliyorlar. Yavrular büyüme aşaması boyunca 
anne tarafından vücut üzerinde taşınıyor. 

Tehlike
Pangolinler Afrika’nın büyük bölümünde 
insanlarca avlanıyor ve yeniliyorlar. Çinliler de 
bu hayvanın etini yiyorlar ve pullarının çeşitli 
hastalıklara iyi geldiğine inanıyorlar. Bunun 
üzerine bir de ağaçlık alanların hızla azalmasını 
ekleyince, ortaya korkutucu bir tablo çıkıyor. 
Nesilleri ciddi tehlike altında. Zoological Society 
of London‘ın “Nesli Tükenmekte Olan Memeliler” 
listesinde yer alıyorlar.

though, are not able to spray this acid as skunks do.
Pangolin females usually give birth to a single offspring 
at a time. Weight at birth is 80 to 450 g and. During the 
vulnerable stage, the mother stays with her offspring in the 
burrow, nursing it, and will wrap her body around it if she 
senses danger. The young cling to the mother's tail as she 
moves about, although in burrowing species, they remain in 
the burrow for the first two to four weeks of life. At one month, 
they first leave the burrow riding on the mother's back. 

Danger!
Pangolins are hunted and eaten in many parts of Africa and 
are one of the more popular types of bush meat. They are also 
in great demand in China and Vietnam because their meat 
is considered a delicacy and some believe pangolin scales 
have medicinal qualities. This, coupled with deforestation, 
has led to a large decrease in the numbers of giant pangolins. 
In November 2010, pangolins were added to the Zoological 
Society of London's list of genetically distinct and endangered 
mammals. 
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İstanbul’un kuruluşu hakkında pek çok hikaye 
anlatılır. En ünlülerinden biri de Megaralı 

göçmenlerin yolculuğunu anlatan hikayedir. Bu 
yolculuğu Evliya Çelebi’nin kaleminden dinlemenin 
keyfi de hikayeye ayrı bir tat katar. 

Efsaneye göre Koressa'nın oğlu Yunanistan'ın 
Megara kentinden genç Byzas yandaşlarıyla birlikte 
bölgedeki baskılardan kurtulmak yeni bir kent 
kurmak ve özgürlüğünü ilan etmek için yola çıkar. 
Her şey iyidir de kent nerede kurulacaktır? O 
çağda bilinmeyenleri bilinir kılan birisine, Delfoi 
kentindeki kâhine danışır genç adam. Delfoi Kâhini 
gideceği yeri şöyle tarif eder;"Kentini kuracağın 
yer körler ülkesinin tam karşısında olacak." Byzas 
yola çıkıp aramaya başlar fakat körler ülkesi 
diye bir yer yoktur. Sonunda mola verdikleri bir 
deniz kıyısında karşı sahile bakarak bağırır: "Bu 
insanlar kör mü burası varken orada oturulur 
mu?" Bu isyanı kendisine kahini hatılatır "Körler 
ülkesinin karşısında kuracaksın kentini." Körler 
ülkesi, İstanbul’dan çok önce kurulmuş olan 
"Khalkedonia" yani günümüzün Kadıköy'üdür! 

Byzas; ordusuyla gelip soluklanmak için durduğu 
sahil şimdiki Sarayburnu mevkiisidir. Byzas 
manzaranın muhteşem görüntüsünden adeta 
büyülenmiştir. Khalkedonia’ya neden "Körler 
Ülkesi" dendiğini ve bu sıfatı hak ettiğini anlamıştır 
o an. Böyle cennet benzeri bir yer dururken tam 
karşıda ve korumasız bir yerde kent kuranlar 
ancak kör olabilirlerdi! İstanbul’un kuruluş 
hikayesi de hikâye böyledir işte. Temelleri 
Sarayburnu sırtlarında atılan kente o günden sonra 
kurucusunun adı olan Byzas'tan dolayı "Byzas'ın 
kenti" anlamına gelen "Byzantion" adı verilmiştir...

The Establishment 
Legend of İstanbul 
İstanbul, city founded opposite the land of the blind

There are many stories told about the foundation of 
İstanbul. One of the most famous ones is the one 

that tells the story of the journey of the immigrants from 

“Şehir Efsanesi
“Urban Legend”

“

İstanbul'un Kuruluş Efsanesi 
Körler ülkesinin karşısına kurulan kent İstanbul...
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İstanbul yaşamı boyunca “Byzantion” dışında 
çeşitli uluslarca pek çok isimle anılmıştır. 

İlk olarak Osmanlılar İstanbul için, Asitane, 
Asitan, Asitane -i Aliyye, Asitane-i Devlet, Asitane-i 
Hüma Aşiyane, Asitane-i Padişahi, Asitane-i 
Saadet, Asitane-i Saadet-Aşiyan, Asitane-i Şah-ı 
Cihan, Hakanü'l Bahreyn, İslambol, İslambul, 
İstambol, Mahrûsa-i Saltanat, Makarr-ı Saltanat, 
Pây-i Taht, Pây-i Taht-ı Saltanat, Sultanü’l-Berreyn 
isimlerini kullanmıştır. Araplar ise; Beldetü’l-Tayyibe, 
Bilâd’i-Selâse, Bizantıyye, Darü’l-İslâm, Darü’l-Mülk, 
El-Farruk, Konstantinîyye el Mahrusa, Konstantinîyye 
el Mevkıyye, Konstantinîyye’t-ül Mahrusat-ül 
Mahmiyye, Konstantinye-i Kûbra, Kustantıyniyye, 
Şehr-i Konstantin, Ümmüd’ d-Dünyâ gibi isimleri 
anmışlardır.
Türkler İstanbul için; Darü’s Saltanatü’l Âliyye, 
Darü’s Saltanatü’l Seniyye, Der-i Saadet, İstinbolin, 
Mahrûse, Yeditepe isimlerini kullanmışlar. 
Bizanslılar'da kullanılan isimleri; Bizantion, 

Megara.  As the journey is written by Evliya Çelebi, it 
adds spice to the joy of listening to the story.  
According to the legend, young Byzas, the son 
of Koressa from Megara Greece, together with 
his partisans sets of to a journey to run from the 
oppression, found a city and declare independence. 
Everything seems alright but where will this city be 
established? The young lad consults the oracle of 
Apollo at Delphi who makes every unknown known 
in that era. The oracle depicts the place he is going 
to go as; “The place you are going to settle is opposite 
to the Land of the Blind”. Byzas sets off and starts 
searching but there is no such place as the land of the 
blind. At last they rest at the seaside and says looking 
at the opposing shore “Are these people blind, why are 
they living over there when they have got this place”. 
This reproach reminds him of the oracles words “The 
place you are going to settle is opposite to the Land of 
the Blind”. The land of the blind is “Khalkedonia”, 
the present-day Kadıköy, which was founded long ago 
before İstanbul. 

The place where Byzas came and rested with his army 
is the present-day locality of Sarayburnu. Byzas is 
virtually fascinated by the astounding scenery. He, 
at that moment, realized at that moment why the 
Chalcedon was called the Land of the Blind and that 
they earned this title. The people who settle across such 
a heavenly place in an unprotected place like that 
could only be blind! And the story of the foundation 
of İstanbul is such as a story. Having initially 
been founded at Sarayburnu, the city was named 
“Byzantion”, meaning the city of Byazas. 

Apart from Byzantion, İstanbul has been recalled 
with many names throughout the history. First the 
Ottomans used the names Asitane, Asitan, Asitane-i 
Aliyye, Asitane-i Devlet, Asitane-i Hüma Aşiyane, 
Asitane-i Padişahi, Asitane-i Saadet, Asitane-i 
Saadet-i Aşiyan, Asitane-i Şah-ı Cihan, Hakanü'l 
Bahreyn, İslambol, İslambul, İstambol, Mahrûsa-i 
Saltanat, Makarr-ı Saltanat, Pây-i Taht, Pây-i Taht-ı 
Saltanat, Sultanü’l-Berreyn for İstanbul. The Arabs 
used names such as “Beldetü’l-Tayyibe, Bilâd’i-
Selâse, Bizantıyye, Darü’l-İslâm, Darü’l-Mülk, El-
Farruk, Konstantinîyye el Mahrusa, Konstantinîyye 
el Mevkıyye, Konstantinîyye’t-ül Mahrusat-ül 
Mahmiyye, Konstantinye-i Kûbra, Kustantıyniyye, 
Şehr-i Konstantin, Ümmüd’ d-Dünyâ”. The Turks 
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Konstantinopolis, Nova Roma, Secunda Roma 
adlarını kullanmışlardır. Ermeniler; Cizant 
Kağak, Gosdantnubolis, İstanpul, İstimpol, 
İstinbol, Konstantinobolis, Konstantinu K’alak, 
Konstantinu Polis, Nor-Hromn olarak İstanbul'u 
isimlendirmişlerdir. Latinler; Anthusa, Bizantium, 
Makedonya isimlerini kullanmışlardır.
Ruslar ise; İstanbul'a Çar’gorod, Çaregrad, 
Çargrad, Tsargorad ve Zavegorod isimlerini 
vermişlerdi.

İstanbul son ismini alana dek, sadece bu 
isimleri almadı. Bunların yanı sıra; Antoneinia, 
Antonia, Antonina, Astanbulin, Belde-i Mahruse, 
Bozantin, Bulin, Buzantion, Buzantiya, Büzantion, 
Çakdurkan, Çezar Kayzer, Darü’l-Hilâfe, Der-
Âliyye, Eis Tin Polin, Escomboli, Esdanbul, 
Granduye, Gûlgûle-i Rûm, Herakliyon, İstefaniye, 
İstinpolin, Kalipolis, Kanaturye, Kayser-i 
Zemin, Konstantin Opol, Konstantina el Uzmâ, 
Konstantinîyye, Kostin, Megapolis, Miklagord, 
Nesa Romes, Nor Harmn, poli, polis, Pozanta, 
Pozantyam, Roma Konstantinum, Sakalye, 
Stinpolis, Tekfûriye, Vezendovar, Vizantion, 
Vizendovar, Yağfurye birçok ulusun İstanbul'a 
verdiği isimlerdir.

used the names of “Darü’s Saltanatü’l Âliyye, Darü’s 
Saltanatü’l Seniyye, Der-i Saadet, İstinbolin, 
Mahrûse, Yeditepe” for İstanbul. The names used by 
the Byzantines are “Bizantion, Konstantinopolis, 
Nova Roma, Secunda Roma”. The Armenians named 
İstanbul as “Cizant Kağak, Gosdantnubolis, İstanpul, 
İstimpol, İstinbol, Konstantinobolis, Konstantinu 
K’alak, Konstantinu Polis, Nor-Hromn”. Latin used 
the names “Anthusa, Bizantium, Makedonya”. The 
Greek named the city as “Çar’gorod, Çaregrad, 
Çargrad, Tsargorad and Zavegorod”.

Apart from all these names, it has been named as 
“Alexandre and Yankoviçe” by the Assyrians, Aliyona 
by the Czechs and as Augusta Antononia by the 3rd 
century Romans. While the French used the names 
Constantinople and Konstantinopol in the past, The 
Italians called Constantinopoli and Kospoli. Istanbul 
was not given only these names until it got its final 
name but Antoneinia, Antonia, Antonina, Astanbulin, 
Belde-i Mahruse, Bozantin, Bulin, Buzantion, 
Buzantiya, Büzantion, Çakdurkan, Çezar Kayzer, 
Darü’l-Hilâfe, Der-Âliyye, Eis Tin Polin, Escomboli, 
Esdanbul, Granduye, Gûlgûle-i Rûm, Herakliyon, 
İstefaniye, İstinpolin, Kalipolis, Kanaturye, Kayser-i 
Zemin, Konstantin Opol, Konstantina el Uzmâ, 
Konstantinîyye, Kostin, Megapolis, Miklagord, Nesa 
Romes, Nor Harmn, poli, polis, Pozanta, Pozantyam, 
Roma Konstantinum, Sakalye, Stinpolis, Tekfûriye, 
Vezendovar, Vizantion, Vizendovar, Yağfurye are 
amongst the names given by many nations. 
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“NEreden, NEreye
“Historical Facts”

“

Makas Nasıl 
Ortaya Çıktı?
Makasın, milattan önce 1500 yıllarında Mısır'da 

icat edildiği, genellikle araştırmacıların üzerinde 
anlaştıkları bir konudur. İlk makaslar, kesici ağızları 
bir yay yardımıyla açılan maşaları andırıyordu. 
Makas; ticaret ve keşif yolculuklarıyla Mısır'dan 
yavaş yavaş dünyanın kalan kısmına yayılmıştır. 

Makas, tarihin önemli buluşlarından biridir ve 
hem günlük hayatımızda hem de ev işlerinde 
vazgeçilmez bir araçtır. İlk makaslarda, kesici uçlar, 
günümüzdekinin aksine, birbirine ortadan değil sap 
kısımlarından bağlıydılar. Bir kaç parça 
metal birbirine takılarak makası 
oluşturuyordu.

Çapraz şekilde monte edilen 
makas milattan sonra 100'lü 
yıllarda Romalı bir usta tarafından 
icat edilmiştir. 

Fransa'da Rougier'de erken 13. ve 14. yüzyıllarla 
tarihlenen 33 çift makas bulunmuştur. Bunların 
bir terzi atölyesine ait olduğuna inanılmaktadır. 
Londra'da da aynı tarihlere ait 3 çift makas 
bulunmuştur. Bu dönemlere ait ve cerrahi amaçlarla 
kullanıldığı düşünülen makaslar da bulunmuştur.

Günümüzde kullandığımız makasların benzerleri 
1761 yılına kadar karşımıza çıkmaz. İlk örneği 
Londra'da yaşayan Robert Hinchliffe yapmıştır. 
Bunlar, sertleştirilmiş ve keskinleştirilmiş döküm 
çelikten yapılmış makaslardı.

19. yüzyıl el yapımı ve dekoratif saplı makasları 
getirdi. Bunlar çeliğin çekiçle dövülmesi suretiyle 
yapılıyordu. 

Makas, günümüze uzun bir yoldan geçerek gelmiştir. 
Bugün artık her evin ve ofisin vazgeçilmez bir parçasıdır.

How were the 
scissors invented?

It is mostly agreed by the historians that scissors were 
invented around 1500 BC in ancient Egypt. First 

scissors resembled a pair of tongs whose sharp ends 
could be opened with the help of a spring. Scissors 
disseminated slowly around the world by means of 
commercial and expedition journeys from Egypt. 

Scissors are amongst the most significant inventions 
throughout the history and are inevitable tools used 
daily at work or in the house. In early scissors, the 

blades were not pivoted in the middle as they 
are now but rather connected at the grip end. 

Scissors were formed by connecting a few 
pieces of metal. 

The pivoted scissors were invented 
by a Roman artisan in around 

AD100. 33 pairs of scissors that dated 
to early 13th and 14th centuries were found 

in Rougier, France. They are believed to 
belong to a tailor’s workshop. And three 

pairs of scissors that date back to the same 
period were found in London as well. Scissors 
that belong to the same period and that 
are thought to have been used for medical 
purposes were also found.

 
The likes of scissors as we know now don’t 

appear until 1761. Robert Hinchliffe produced the first 
pair of modern-day scissors made of hardened and 
polished cast steel.

During the 19th century, scissors were hand-forged 
with elaborately decorated handles. They were made by 
hammering steel on indented surfaces known as bosses 
to form the blades.

Scissors have come a long way and they are now 
amongst the inevitable tools in the office and at home. 
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SGK Uzmanı / SSI Expert
Mert NAYIR

“Uzmanından “

“From the Expert”

Milyonlarca vatandaşın o kadar çok beklentisi 
vardı ki torba yasanın bunların hepsini 

karşılamayacağını zaten biliyorduk. Ancak bu 
kadar “YOK” ibaresini yazacağımızı bizlerde 
tahmin etmemiştik.

Torba Yasa hayal kırıklıklarının satır başlıklarını 
yazalım;

Emeklilikte Yaşo Bekleyenlere Müjde “Yok”
Emeklilikte yaşa takılanların mücadele ettikleri 
hakları bu Torba Kanun ile de verilmedi. Bu 
durumda olan milyonlarca vatandaşımıza GSS primi 
ödemeden sağlıktan faydalanma hakkı da yok. 

Staj Başlangıçlarına Borçlanma “Yok”
Kısa vadeli sigorta kollarından prim yatırıldığı için 
emeklilik hesaplamalarında başlangıç sayılmayan 
çıraklık ve stajyerlik dönemlerine ilişkin borçlanma 
sonucu bu başlangıçların emeklilikte dikkate alınması 
beklentisi vardı. Emekli sayısının artacağı göz önünde 
bulundurularak bu hak da Torba’da yok.

Kamudaki̇ Taşeron İşçilere Kadro “Yok”
Taşeron işçi sözleşmelerinin 3 yıla çıkarılması 
gündemde ancak kadroya alınmanın esamesi bile yok.

Millions of people had so many 
expectations that we already 

knew the bill could not have met 
all of them. But we couldn’t see 
that we were to write so many NO 
expressions.

Let’s give the headlines for the disappointment of the 
Omnibus Bill. 

“No” Good New For Those Who Are Waiting For Age For 
Retiring
The rights of those who got stuck because of age weren’t 
accorded with this Omnibus Bill yet again. And no rights 
to benefit from health services are vested to those millions 
in this situation unless they pay their GHI premiums.

“No” Indebtment For Commencement Of Apprentice 
Employment
There has been an expectation of the commencement 
of taking the commencement of apprenticeship and 
internship employment into account with regard to 
indebtment regarding the periods of apprenticeship 
and internship which are not taken into account as 
the commencement in the retirement calculations due 
to the fact that the premiums are paid from short term 
insurance channels. This right is Not included in the bill 
in fear of the rise in the numbers of the retired. 

"No” Cadre For Public Contract Labourers At The 
The increase of contract periods to 3 years is in question 

Torba Yasa Vatandaşa 
Yokum Diyor!
Beklenen Torba Yasa nihayet eylül ayı içerisinde 
kabul edildi. Bugünlerde yavaş yavaş uygulamaları 

hayata geçmeye başladı.

The Omnibus Bill says “No” to people
The long expected Omnibus Bill was passed in 

September. And its applications have started being 
implemented nowadays.



67 

but there is no sign of permanent employment. 

“No” Cadre For Temporary Employee
The expectation of permanently employing temporary 
workers under 657/4/C seems to have ended with the 
Omnibus Bill. 

“No” Adjustment Raise For Pension Wages
There has been an expectation for adjustment raises for 
those that have retired after the year 2000 but there is 
no provision in the bill that can meet this expectation. 

“No” Retrospective Social Security Organization For 
Artisans And The Self-Employed Registration
The regulation that would allow the insured that have 
conducted activities that would require Social Security 
Organization For Artisans And The Self-Employed 
registration in the previous periods to have these periods 
taken into consideration towards their pension and to get 
indebted for those periods is NOt included in the bill.

“No” Indebtment For Pregnancy Before Insurance 
Coverage
Millions of insured mothers were expecting to be able to 
the right to become indebted for the pregnancies before 
the commencement of insurance coverage just as men 
have the right to do so regarding their military services. 
The number of children to be indebted for has been 
raised to 3 but no right to earn premium days along with 
the chance of dating the commencement of insurance 
retrospectively.

This is not all, let’s continue counting NO’s;
• “No” chance to remove the sssc deductions for retired 
workers
• “No” premium debt deletion for those insured by social 
security organization for artisans and the self-employed
• “No” retrospective indebtment for artists
• “No” regulation regarding purchasing free days by the 
insured
• Partial workers will continue to pay ghi and there is 
“no” regulation regarding this 
• “No” state payment for the premiums for the period 
during military service
• “No” regulation to adjust the personal benefits of the 
ssi employees
• “No” immunity from taxes for minimum wage 
employees

Don’t pay attention to those who touting this and that, 
saying the second omnibus bill and early retirement is 
on the way; know the truth and pay attention to the 
professionals. 

Geçici̇ Personele Kadro “Yok”
657/4/C'li geçici personele kadro verileceği beklentisi 
Torba Kanun ile son bulmuş gibi gözüküyor.

Emekli̇ Maaşlarına İntibak Zammı “Yok”
2000 yılı ve sonrasında emekli olanların emekli 
maaşlarında intibak zammı beklentisi vardı, ancak 
Torba Yasa’da bu beklentiyi de gerçekleştirici hüküm yok.

Geriye Dönük Bağ-Kur Tescili̇ “Yok”
Geçmiş dönemlerde Bağ-Kur'lu olunması gereken 
faaliyetlerde bulunan sigortalıların bu sürelerini 
sigortalılıklarına saydırıp borçlanarak primlerini 
ödemelerine yol açacak düzenleme Torba'da yok. 

Sigortalılık Öncesi  ̇Doğumların Borçlanılması “Yok”
Erkek sigortalılara tanınan askerlik borçlanması 
hakkı gibi sigortalılık başlamadan yapılan 
doğumların borçlanılma hakkını milyonlarca 
sigortalı anne bekliyordu. Borçlanılacak çocuk 
sayısı 3’e yükseltildi ancak prim gün sayısı kazanma 
hakkının yanında sigortalılık başlangıcını geri 
çekme şansı yok.

Bitmedi, yokları saymaya devam edelim;

• Emekli çalışanın SGDP kesintisinin kalkma   
   ihtimali “yok”.
• BAĞ-KUR sigortalılarına prim borcu sildirme 
   hakkı “yok”.
• Geriye dönük sanatçı borçlanması “yok”.
• Sigortalıların boşta geçen günleri satınalma  
   yönünde düzenleme “yok”.
• Kısmi çalışanlar GSS ödemeye devam edecek bu  
   konuda düzenleme “yok”.
• Askerlikte geçen sürelere ait primlere devlet  
   ödemesi “yok”.
• SGK çalışanlarının özlük haklarını düzeltecek bir   
   düzenleme “yok”.
• Asgari ücretliye vergiden muafiyet “yok”.

O var bu var, ikinci Torba geliyor, erken emeklilik 
yolu açılıyor diye çığırtkanlık yapanlara kulak 
asmayın, olmayanı bilin, doğruları söyleyen 
uzmanlara itibar edin…
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“Aklınızda Bulunsun   / “Keep in Mind”

“Nasıl DEYİM    / “What an IDIOM”

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ KULLANMA TALİMATI
FIRE EXTINGUISHING INSTRUCTIONS 

Yangında öncelikle alarm verin.
In case of fire, first ring the alarm.

Odaları terk ederken kapıları kapatın.
Close the doors when leaving the rooms. 

Yangın söndürücüyü bulunduğu yerden 
alıp müdahale edin.
Take the fire extinguisher and fight fire.

Yangın sönmediyse en yakın Acil Çıkış Kapısından 
binayı terk edin.
If the fire is not extinguished, leave the building 
through the nearest exit door.

Toplanma alanına gidin, yetkiliye rapor verin.
Head to the rallying point, report it to the authorities.

Dimyat'a Pirince 
Giderken Evdeki 
Bulgurdan Olmak.  
“Daha iyisini elde etmek uğruna çalışırken 
elindekilerini de yitirmek.” anlamına gelen bu 
deyimin hikayesi şöyledir:

Dimyat Mısır'da Süveyş Kanalı ağzında bir 
limandır. Eskiden Mısır'ın meşhur pirinçleri 
ince hasırdan örülmüş torbalar içinde buradan 
Anadolu'ya getirilirmiş. 

Dimyat'a pirinç almak için giden bir Türk 
tüccarının bindiği gemi Akdeniz'de korsanlar 
tarafından soyulmuş ve adamcağızın bütün 
altınlarını almışlar. Binbir zorluk içinde 
İstanbul'a dönen pirinç tüccarı o yıl iflas 
etmiş. İstanbul'dan kalkmış memleketi olan 
Karaman'a gitmiş. O sene tarlasından kalkan 
buğdaları da bulgur tüccarlarına sattığından 
kendi ev halkı kışın bulgursuz kalmışlar.

Loosing the bulghur at home while heading
 for the rice in Damietta 
(Go Farther and Fare Worse)
The story of this idiom which means “Loosing what you have got while trying to achieve 
greater” is like this: 

Damietta is a port on the strait of Suez Canal. In the past, the famous rice of Egypt were 
brought to Anatolia in fine threaded wicker baskets. 

The ship of a a Turkish merchant going to Damietta to buy rice has been plundered 
by the pirates in the Mediterranean and old his golds were gone. Hardly making it to 
İstanbul, the merchant has gone broke. He returned to Karaman to his hometown after 
leaving İstanbul.As he had to sell the bulgur grown in his land that year to bulghur 
merchants, all his house folks were deprived of bulghur for that winter season. 

“

“
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“

Bir ressam kendini ya da yapmakta olduğu 
eserini tehlike anında nasıl savunur hiç 

düşündünüz mü? Hele bu ressam sokak ortasında, 
kalabalığın arasında, elinde sadece bir boya 
kutusu, fırça seti ve önünde bir tuvalle öylece 
duruyorsa. Ne kadar da savunmasız gözüküyor 
öyle değil mi? Tıpkı ABD Başkanı Roosevelt'in iki 
eyalet arasındaki anlaşmazlığı çözmek için yaptığı 
bir yolculukta başına gelenler gibi. 

Sunay Akın'dan dinlemiştim;
İki eyalet arasındaki büyük sorunu son derece 
ustalıkla çözen Roosevelt'in av merakı herkesçe 
bilinirdi. İşte bu sebeple ona yapılacak en büyük 
jest bir av partisi olarak belirlenmişti. Fakat av 
partisi kötü geçmiş ve avdan avsız dönüldüğü 
haberi avcılardan önce belediye başkanına 
ulaşmıştı. Koskoca Roosevelt'i eli boş gönderecek 
değildiler ya! Hemen bir ayı yavrusu bulundu ve 
ağaca bağlandı. Tören alanına gelen Roosevelt'in 
eline bir tüfek tutuşturuldu ve "işte avınız" diyerek 
yavru ayıyı vurması istendi. Zavallı ayıcık o gün 
şanslıydı. Roosvelt bu konuda sadece belediye 
başkanını azarlamakla kalmadı, yavru ayıyı 
da doğaya annesinin yanına gönderdi. Bu olay 
uyanık bir girişimciye fikir verdi ve Teddy Bear 
oyuncaklarını üretmeye başlamasıyla da insan ile 
doğanın savaşından kapitalizm galip çıktı.

Maalesef İtalyan ressam Fausto Zonaro yavru 
ayıcık kadar şanslı değildi. 1893 yılında büyük 

Have you ever 
thought how 

would a painter 
defends his/her art 
in case of a threat? 
And if this artist is 
only standing in the 
middle of the street, 
in the crowd, with 
a canvas in front of 
him and a painting 
set in his hand. Isn’t 
he defenseless? Just 
like what happened 
to USA President 
Roosevelt on a 
journey he has gone 
to solve a dispute 
between two states.

I have listened to 
this from Sunay 
Akın;
Everybody knew 
Roosevelt’s passion 
for hunting, the person who resolved a great 
dispute between the two states proficiently. For 
this reason, the greatest surprise for him was 
determined as a hunting party. But the hunting 
party was a failure and the bad news reached 
the mayor before they returned from the party 
without a catch. They were definitely not going to 
let Roosevelt return without a catch! A bear cub 
was quickly found and tied to a tree. Roosevelt 
who entered the ceremony site was given a rifle 

Ressamın Savunması: 
Fes kırmızısı ve Prusya mavisi
When A Painter Is Forced To Defend His Work: 
Prussian Blue Under Fez Red

“Tarihin Seyir Defteri

Yazar / Author
Orhan BAHTİYAR

“

“A Journal of the History”
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umutlarla geldiği Sultanların Şehri'nde onu 
koruyup kollayacak kimsesi yoktu.

Bir sabah boya kutusu elinde, tuvali önünde, 
Galata Köprüsü'nün eski İstanbul tarafına 
doğru olan bölümün sağ tarafında köprünün 
parmaklıklarına dayanmış öylece duruyordu. 
Ortalık tenhalayınca gördüğü büyülü renkleri 
tuvaline aktarıyor, kalabalık çevresini görmesine 
engel olmaya başladığında da kutusunu kapatıyor 
ve beklemeye başlıyordu. Aynı ritüel sürekli 
tekrarlanıyor, bu sırada tablosu da ağır ağır 
şekillenmeye başlıyordu.

Kimsenin onu rahatsız edemeyeceği şekilde 
önüne eğilmiş 
halde ustalığını 
fırçasına aktarırken 
başıboş bir asker 
topluluğunun 
bulunduğu yere 
doğru geldiğini 
farketti. O kadar 
hızlı gelmişlerdi 
ki, ressam 
toparlanmaya 
vakit bulamamıştı. 
Hemen önünde 
duran ve kocaman 
tahta bir kitabı 
anımsatan boya 
kutusu askerlerden 
birinin dikkatini 
çekmiş olacak ki, 
asker Zonaro'nun 
kapatmaya fırsat 
bulamadığı boya 
kutusuna doğru 
uzandı. Kimbilir, 
belki de o an Zonaro 

kendini Roosevelt'in önüne atılan, ağaca bağlı bir 
ayı yavrusu gibi hissetmiştir.

Asker boya kutusunu mengene gibi elleriyle 
kavrayarak öyle güçlü bir şekilde çekmişti ki, 
Zonaro her şeyini kaybetme korkusuyla kimsenin 
beklemediği ama tarihe geçen bir hareket yapmak 
zorunda kaldı. 

and asked to shoot the bear saying “Here is your 
catch!” The poor bear was lucky that day. Not only 
he told off the mayor that day, Roosevelt also freed 
and let the cub rejoin his mother in the nature. 
This incident inspired a cunning entrepreneur and 
with the commencement of manufacturing Teddy 
Bear toys, capitalism has won the fight between 
nature and humans. 

But unfortunately Italian painter Fausto Zonaro 
was not as lucky as the bear cub. In 1893, in the 
city of sultan’s he came to, he had nobody to take 
care of him. He was just standing in front of his 
canvas and in his one hand he got his pain box 
and leaned on the right side of Galata Bridge’s 
handrails which were on the old İstanbul side of 
the bridge. When the crowd broke up, he started 
painting the beauty he could lay his eyes on and 
when it got crowded again he closed his paint box 
and started painting. The same ritual went over 
and over again and at the same time, his painting 
started to shape up. 

He realized that a lonely soldier was coming in the 
direction of the crowd just as he thought nobody 
could disturb him while he reflected his mastership 
onto the canvas in front of him by means of his 
brush. He was so quick that he didn’t have time 
to pack up his stuff. The paint box which stood in 
front of him and which resembled a giant book, 
drew the attention of the soldier and he reached 
for the paint box that Zonaro could not put away. 
Who knows, maybe Zonaro felt just like the 
cub tied to a tree in front of Roosevelt. 
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Zonaro ne mi yaptı? 

Askerin çekiştirdiği boya kutusunun içinden 
şimşek hızıyla kalın bir fırçayı çekip aldı, fırçasını 
paletteki Prusya Mavisi'ne daldırdı ve adamın 
suratına kalınca bir virgül konduruverdi. Koskoca 
Devlet-i Aliye'nin askerinin burnunu boyamak! 
Buna kim cesaret edebilir? İşte bu şaşkınlıktan 
faydalanan Zonaro eşyalarını toplayarak hızla 
uzaklaşmaya başladı. Arkasından durması için 
çalınacak  düdüklerin seslerini ve bağırışmaları 
beklerken duyduğu kahkahalar, onu ister 
istemez duraksatmıştı. Döndü ve arkasına baktı. 
Arkadaşları askerin yüzündeki boyaya yakından 
bakıp dokunmak isteyince boya zavallının yüzüne 
bulaşmış ve suratını masmavi yapmıştı. 

İşte size bir ressamın savunması;
Fes kırmızısı ve Prusya mavisi... 

The soldier clenched onto the box and pulled it so 
hard that Zonaro was forced to act in a way that 
went down in history, maybe because he reacted 
in the most unexpected way in fear of losing 
everything he got. 

What did Zonaro do?

Like a greased lighting, he pulled the brush out of 
the paint box the soldier held on and dipped his 
brush in the Prussian Blue on the palette and put a 
thick comma on the face of the soldier. Painting the 
nose of the soldier of The Empire! Who could have 
dared this? And thus making use of this moment 
of astonishment, Zonara started running into 
the distance after grabbing his stuff. Despite the 
whistles and shouting for him to stop, the laughter 
he heard made him stop and look unavoidably. 
He stopped and looked back. The paint on the 

soldier’s face 
was scattered 
as the friends of 
the soldiers tried 
to take a closer 
look and touch 
the paint and 
the soldier’s face 
covered in blue. 

Here is the 
defense of the 
artist;

Prussian Blue 
under fez red
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Sözün Özü
Words of Wisdom

2014’ü geride bıraktığımız şu günlerde 2015 hepimiz için yepyeni bir başlangıç 
niteliğinde. Yeni yılda bizi nelerin beklediği bilinmez ancak umarız hepimiz için 
güzel bir başlangıç olur. 

Nowadays, having left 2014 behind, the year 2015 means now a new start for many of us. 
We don’t know what is to come but we hope it turns out to be a good start. 

Başlamak, bütünün yarısıdır.
Well begun half done.
Eflatun

Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, başlayamazsınız.
If you don't know where to begin, then you don’t begin.

G. S. Patton

Ya başlamamalı, ya da bitirmeli...
It would have been best not to begin: but, having 

begun, the next best is to win through.
Ovidius

Her başlangıç, zordur.
Every beginning is difficult.

Alman Atasözü / 
German Proverb

Bütün büyük işler, 
küçük 

başlangıçlarla olur. 
The beginnings of all things are 

small.
Cicero

İyi bir başlangıç, iyi bir son getirir.
A good beginning makes a good ending.

İngiliz Atasözü / English Proverb

En uzun yolculuklara bile; ufak bir adımla başlanır.
The journey of a thousand miles begins with one step.

Laotse

Eğer en yükseğe ulaşmak istiyorsan, en aşağıdan başlamalısın. 
If you wish to reach the highest, begin at the lowest.   

P. Syrus

Birçok şeye birden başlayan kimse pek azını bitirir. 
He who begins many things, finishes but few.

İngiliz Atasözü / English Proverb
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Son Günlerin Yeni Trendi; Raw Food
Son günlerde yepyeni bir trend konuşulur oldu: 
Raw Food. Peki Raw Food nedir? Zararlı mıdır? 
Nasıl yapılır? 

İlk İnsanların Beslenme Şekli: Raw Food.

Raw Food yani çiğ beslenme, bir beslenme şeklinden 
çok, bir yaşam felsefesi olarak tanımlanıyor.  Bu 

beslenme şekli, ilk insanların ateşi bulmadan önce 
uyguladıkları beslenme alışkanlıklarıyla benzerlik 
gösterdiği için, öze dönmek olarak değerlendiriliyor. 
İnsanın kendini yeniden tanıması ve vücudunu 
arındırması olarak da düşünülen Raw Food, çiğ sebze, 
meyve, kuru yemişler ve yağlı tohumların tüketimine 
dayanılor. Besinlerin pişirilmesiyle enzim aktivitelerinin 
öldüğüne inanılan felsefede, pişen besinlerle hem 
sindirimde hem de kullanımda istenilen faydanın 

sağlanamayacağı öne sürülüyor. Raw Food’ta böbreklere 
fazla yüklenmemek için proteinli besinler ve hayvansal 
gıdalardan uzak duruluyor ve besinler en fazla 40-45°C 
kadar ısıtılarak pişirilmesi uygun görülüyor.

Raw Food’ta iki farklı grup bulunuyor. Bir grup hiç et 
tüketmezken, bir grup sınırlı miktarda et tüketiyor. Fakat 
esas Raw Food’ta et tüketimi hiç bulunmamakta. Et 
tüketimi adına sadece balık tüketimi yer alıyor. 

The Most Recent Trend; Raw Food
Recently, a new trend is on the tongue of everyone: 
Raw food. But what is raw food? Is it detrimental? 
How do you prepare it?

The diet of the first human beings: Raw Food
Raw Food, meaning raw diet, is defined as a life style more 
than a diet style. As this type of diet resembles the diet of the 
first humans before the invention of fire, it is regarded as 
revisiting basics. Raw Food, 
considered as the re-discovery 
of the person’s self and 
thought as the purification 
of the body, is based on the 
consumption f raw vegetables, 
fruit, dried fruit and oily 
seeds. The philosophy in 
which the enzyme activities 
within the food are thought to 
become dead by cooking, it is 
considered that the required 
benefit when eating and 
digesting won’t be obtained 
with cooked food. In order to 
prevent being harsh on the 
kidneys, you stay away from 
food with protein and food of animal origin and the food 
is allowed to be cooked by heating up to maximum 40-45 
degrees. 
There are two groups in Raw Food. While one group doesn’t 
consume meat at all, the other group consumes meat to some 
extent. But in the actual raw food no meat consumption is 
present. Only fish consumption takes place in terms of meat 
consumption. 

The Food Don’t Suffer Vitamin Loss with Raw Food 
Consumption
Raw diet that is considered a periodic detox has many 
benefits. As the food don’t go through any process they don’t 
suffer any vitamin loss and therefore enzyme and vitamin 
values stay at the highest. It is known that the risk of cancer 

TrendiTrend
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Raw Food Tüketiminde Besinler Vitamin Kaybına 
Uğramıyor.
Dönemsel detoks olarak da düşünülen çiğ beslenmenin 
birçok yararı bulunuyor. Besinler herhangi bir işlemden 
geçmediği için besin değeri kaybına uğramıyor, 
dolayısıyla enzim ve vitamin değerleri maksimumda 
düzeyde alınıyor. Raw Food’ta katkılı besinler 
tüketilmediğinden uzun vadede kanser riskinin azalttığı 
biliniyor. Bol lifli bir beslenme şekli olan Raw Food, 
sindirim sisteminin düzenli çalışmasına da yardımcı 
oluyor. Su tüketiminin bol miktarda olması  ve alkol, 
kafein tarzı uzmanların uzuk durulmasını önerdiği 
maddelerin tüketiminin olmaması da sağlıklı beslenme 
programlarında istenilen bir davranış şeklini beraberinde 
getiriyor. 

Uzun Vadede Raw Food Diyeti Uygulamak Zararlıdır.
Hiçbir sağlık sorunu olmayan kişilerin dönemsel olarak 

çiğ beslenme şeklini uygulaması 
sağlık açısından herhangi bir 
problem teşkil etmiyor. Burada 
amaç, toksinlerin ve fazla proteinin 
vücuttan atılmasıdır. Bu nedenle bir 
haftalık veya maksimum 
30 günlük kürler uygulanabilir. 
Ancak uzun vadede protein 
yetersizliğine neden olabileceği için 
kalıcı olarak tercih edilmemelidir. 
Raw Food’ta tüketilen besinlere bir 
sınır konmaması ilgi uyandırabilir. 
Ancak yararlı besinlerin bile 
gereğinden fazla tüketilmesinin 
sağlık sorunu oluşturduğu 
unutulmamalıdır.  

Raw Food Zayıflatır mı?
Raw Food, zayıflama diyetleri içinde kısa vadede 
toksinlerin ve ödemlerin vücuttan atımı için fayda 
sağlayabilmetke. Uzun vadede zayıflama diyetlerinde 
amaç, kişilerin protein, karbonhidrat, yağ, vitamin 
ve mineral ihtiyacını dengeli bir biçimde karşılamak 
olduğundan bu noktada çiğ beslenme diyetleri yetersiz 
kalmakta. Ama uzun vadeli zayıflama diyetlerinin ara 
dönemlerinde yine bir alternatif olarak kullanalmısında 
ya da yoğun ilaç tedavisi sonrası, kanserden korunma, 
sindirimi rahatlama gibi amaçlarla dönemsel olarak 
uygulanmasında herhangi bir sakınca görünmüyor. 

is reduced due to the fact that food with additives aren’t 
consumed with Raw Food. Raw Food which is a diet type 
with a lot of fibrous food helps the digestion system to function 
properly. It also brings forth a desired type of behavior 
required by healthy diet programs such as no consumption of 
things like alcohol and caffeine, and also abundance of water 
consumption is also fostered. 

Applying Raw food Diet is Detrimental in the Long Run
Applying raw food diet periodically doesn’t pose any problem 
health wise for those with no medical condition. The purpose 
here is to egest the toxins and the excess proteins from the 
body.  Therefore weekly treatments or treatments up to a 
maximum of 30 days is applied. But it shouldn’t be applied 
permanently as it can cause protein insufficiency.  It can 
be applied without any limitations to food consumed. But it 
should be noted that even the excess consumption of healthy 
food may also cause health issues. 

Does Raw Food help losing weight?
Raw Food might help in losing weight by egesting toxins 
and water retentions from the body in the short term. The 
aim of the weight losing diets in the long run is to ensure 
the balanced consumption of carbohydrates, proteins, fat, 
vitamins and minerals and therefore the raw food diet will 
fail to suffice. But there is no impediment in preferring this 
diet periodically in the mid terms of the long run weight losing 
diets as an alternative or after a heavy medicine treatment in 

trying to reduce the risk of cancer and assisting digestion. 
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02 Ocak – 11 Ocak
02nd January – 11th January  
Turuncu Orange

12 Ocak – 24 Ocak
12th January – 24th January 
Sarı Yellow

25 Ocak - 03 Şubat
25th January – 03rd February 
Pembe Pink

4 Şubat – 08 Şubat 
4th February – 08th February 
Mavi Blue

09 Şubat – 18 Şubat 
09th February – 18th February 
Yeşil Green

19 Şubat – 28 Şubat 
19th February – 28th February 
Kahve Coffee

01 Mart – 10 Mart 
01st March – 10th March 
Turkuaz Turquoise

11 Mart – 20 Mart  
11th March – 20th March  
Bej Beige

21 Mart  
21st March  
Zeytin Yeşili Olive Green

22 Mart – 31 Mart  
22nd March – 31st March 
Mor Purple

01 Nisan – 10 Nisan  
01st April – 10th April 
Lacivert Navy blue

11 Nisan – 20 Nisan   
11th April – 20th April 
Gümüş Silver

21 Nisan – 30 Nisan    
21st April – 30th April 
Beyaz White

01 Mayıs – 14 Mayıs  
01st May – 14th May
Mavi Blue

15 Mayıs – 24 Mayıs  
15th May – 24th May
Altın Golden

25 Mayıs – 3 Haziran   
25th May – 3rd June 
Krem Cream

04 Haziran – 13 Haziran 
04th June – 13th June 
Gri Grey

14 Haziran – 23 Haziran
14th June – 23rd June
Kestane Hazel

24 Haziran  
24th June
Gri Grey

25 Haziran – 04 Temmuz 
25th June – 04th July 
Kırmızı Red

5 Temmuz – 14 Temmuz
5th July – 14th July Turuncu 
Orange

15 Temmuz – 25 Temmuz 
15th July – 25th July 
Sarı 

26 Temmuz – 04 Ağustos
26th July – 04th August 
Pembe Pink

05 Ağustos – 13 Ağustos
05th August – 13th August   
Mavi Blue

14 Ağustos – 23 Ağustos 
14th August – 23rd August 
Yeşil Green  

24 Ağustos – 02 Eylül   
12 January – 24 January
Kahve Coffee

03 Eylül – 12 Eylül   
12 January – 24 January
Turkuaz Turquoise

13 Eylül – 22 Eylül 
12 January – 24 January
Bej Beige

23 Eylül  
12 January – 24 January
Zeytin Yeşili Olive Green  
24 Eylül – 03 Ekim 
12 January – 24 January
Mor Purple 

04 Ekim – 13 Ekim 
12 January – 24 January 
Lacivert Navy blue

14 Ekim – 23 Ekim    
12 January – 24 January 
Gümüş Silver  

24 Ekim – 11 Kasım     
24th October – 
11th November 

Beyaz White  

12 Kasım – 21 Kasım  
12th November – 

21st November Altın Golden  
22 Kasım – 01 Aralık    
22nd November – 
01st December 

Krem Cream   
02 Aralık – 11 Aralık  
02nd December – 
11th December

 Gri Grey  
12 Aralık – 21 Aralık 
12th December – 
21st December
Kestane Hazel

22 Aralık  
22nd DecemberNefti Dark 
Green

23 Aralık – 01 Ocak 
23rd December – 
01st January 
Kırmızı Red

Renktroloji
Colorology
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KIRMIZI
Şirin ve sevgi doludur. Her zaman aşık olmayı 
sever. Genellikle neşeli ve haraketlidir, ama arada 
mutsuz oduğu anlar da yok değildir. İnsanlarla iyi 
ilişkiler kurar, çekingenlik yapmaz. 

TURUNCU
Sorumluluğu ve uyumlu ilişkiler kurmayı sever. 
Bir şeye ulaşmak için çok çalışır, rekabetçidir. 
Arkadaşlık konusunda kimseye güvenmez, 
ancak doğru insanı bulunca ona sonsuza kadar 
güvenebilir. 

SARI
Abartısız, müşfik, cömert ve tatlı bir tiptir. 
İnsanlara güvenir, ilişkilerde önder olma ruhuna 
sahiptir. Asla altta olmayı sevmez. Başkaları için 
karar vermeye bayılır. Romantik bir aşk arar. 

PEMBE
Her zaman yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışır. 
Diğer insanları korumayı ve onlara yardım etmeyi 
sever. Ancak zaman zaman olumsuz düşüncelere 
sahiptir. Masallardaki gibi bir aşk ister. 

MAVİ
Kendine fazla güvenmeyen, gerektiği zaman 
cesur olabilen bir yapıya sahiptir. Artistik bir 
doğası vardır ve aşık olmayı sever. Kalbinin sesini 
dinlemek yerine mantığını kullanmayı tercih eder. 

YEŞİL
Her ortama ayak uydurur, kolaylıkla yeni insanlarla 
tanışır. Zarif, lüksü seven, kendine güvenen, sağlığına 
düşkün kararlı, sabırsız ve başkalarını yönlendiren bir 
tiptir. Hayatının tek ve gerçek aşkını bekler. 

KAHVE
Haraketli ve sportiftir. Başkalarını kendine 
yaklaştırmaz, kimseyle kolay kolay yakınlık 
kurmaz, kuramaz. Ancak buna rağmen çabuk 
aşık olur. Ateşi de çabuk söner. İdeal olanı bulana 
kadar da arayışını sürdürür. 

RED
Cute and full of live. Loves falling in love. Quite joyful and 
active in general, but there are moments when unhappy. 
Communicative and not shy. 

ORANGE
Loves responsibility and loves establishing coherent 
relations. Strives when trying to reach something and 
is competitive. Trusts no one about friendship but has 

infinite faith when the right person is found. 
YELLOW
Cool, benevolent, generous and a cute type. Trusts 
people, has the potential of being the dominant one in a 
relationship. Never likes being runner up. Loves making 

decisions in place of others. Seeks a romantic love. 
PINK
Always tries to do his/her best. Loves helping and 
protecting others. But might sometimes surrender to 

negative thoughts. Seeks a fairy tale love.   
BLUE
Not so much self-confident, courageous when needed. Has 
an artistic nature and loves falling in love. Prefers listening 

to the voice of his/her mind rather than his/her heart.

GREEN
Adapts to every environment, easily meet new people. 
Elegant, luxury admirer, self-confident, cautious about 
his/her health, determined, impatient and a leader type. 

Waits the love of his/her life. 

COFFEE
Active and sportive. Doesn’t have people around and 
doesn’t and can’t easily establish intimacy. But despite 
this fact, easily falls in love. And the heat easily dies away. 

And keeps looking until finding the ideal one.
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TURKUAZ
Duyguları aniden ve kolay değişebilir. 
Genellikle yalnızdır. Seyahat etmeyi sever. 
Sadık ve iyi bir dinleyicidir, fakat anlatılanlara 
kolay inanır. Aşkı bulmak ona göre zordur, aşk 
yüzünden çok kolay incinebilir. 

BEJ
Sakindir ama hemen strese girebilir. 
İlişkilerinde kıskançtır, küçük şeylerden 
mızmızlanır. Sezgileri güçlüdür ve çalışkandır, 
bencilliği hiç sevmez. Ayrıca merhametlidir. 
Arkadaşları için her türlü fedakarlığı yapar. 

ZEYTİN YEŞİLİ
Sakin ve yumuşak mizaçlıdır. Şiddeti sevmez, 
kavgadan her zaman uzak durur. Yerine göre 
davranmasını ve konuşmasını iyi bilir. Hassas, 
nazik ve neşelidir. Kıskançlıktan hoşlanmaz. 
Adalet duygusu gelişmiştir. 

MOR
Gizemli, çekici, anlayışlı, insanları etkilemeyi 
seven asla bencil olmayan bir yapısı vardır. 
Arkadaşları arasında oldukça popülerdir. 
Gününün nasıl geçeceği belli olmaz çünkü 
psikolojik durumu çok çabuk değişir. 

LACİVERT
Dikkat çakici, zevkli, yaşamayı seven ve hayata 
bağlı bir tiptir. Genellikle yaptığı işe konsantre 
olmakta güçlük çeker. Aşkta duygusal, hassas 
ve tutkulu olabilir. Birisine kızdığı zaman çok 
zor affeder. 

GÜMÜŞ
Hayal gücü yüksektir. Bu yüzden orijinal 
fikirleriyle ünlüdür. Utangaç, hırslı, gururlu, 
kendine güvenen ve yeni deneyimlere açık bir 
özelliği vardır. Kolay öğrenir. Çapkınlıkları 
yüzünden aşk hayatı biraz karışıktır. 

TURQUOISE 
Quick tempered and emotional. Usually lonely. 
Loves travelling. Loyal and a good listener, but 
easily falls for what is told. It is hard for him/her 

to find love, easily hurt because of love.  

BEIGE
Quite but easily stressed out. Jealous in relations, 
whines about small things. Intuitive and hard 
working. Doesn’t love selfishness. Also merciful. 

Sacrifices his/her self in any way for friends. 

OLIVE GREEN
Calm and gentle. Doesn’t love violence, always 
stays out of trouble. Knows well how to act 
and talk conditionally.  Sensitive, polite, and 
vivacious. Doesn’t like jealousy. Has a developed 

sense of justice. 

PURPLE
Mysterious, attractive, emphatic, loves 
impressing people and is of no selfish type. Quite 
popular among friends. You can’t guess how his/

her day will pass as his/her mood easily shifts. 

NAVY BLUE
Attractive, tasteful, loves life and devoted to 
living. Has hard time focusing on what s/he is 
doing. Emotional, sensitive and passionate in 
love. Hardly ever forgives someone when furious 

with. 

SILVER
Imaginative. Famous for original ideas. Shy, ambitious, 
proud, self-confident and adventurous. Smart. Has a 

complex love life due to his/her flirtatiousness. 
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BEYAZ
Tutkulu ve hırslıdır. Bu yüzden de çabuk 
kıskanır ve her şeye kolay tepki veremez. Asil 
bir ruhu vardır, takdir etmeyi de bilir. Bazen 
kendini diğer insanlardan farklı ve üstün görür. 

ALTIN
Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilir. Neşeli, 
adil ve dışadönüktür. İnsanları etkilemeye 
çalışmaz. Çok kolay huzursuzluğa kapılır. 
İlişkilerinde hassastır, bu yüzden aradığını 
bulmakta güçlük çeker. 

KREM
Yarışma ruhuna sahip ve sportiftir. Kaybetmeyi 
asla sevmez ve çoğunlukla neşelidir. Güvenilir 
ve dışa dönüktür. Aşkı dikkatlice seçer, ancak 
çabuk aşık olmaz. Doğrusunu bulmak için uzun 
süre beklemeyi tercih eder. 

GRİ
Çekici, hayat dolu, dost canlısıdır. Hayal gücü 
fazlasıyla yüksektir. Duygularını asla gizlemez, 
bazen bencil olur. Başkalarının gününü 
aydınlatır, doğru sözü doğru yerde söyler. 

KESTANE
Zeki, güçlü, bağımsız ve ne yapacağını bilen 
biridir. Sosyal olmayı sever, ancak başkalarını 
düşünmeden kendi bildiğini de yapmaktan 
kaçınmaz. Espriden anlar. Akıllı denebilir. 
Hayatı ve kariyeri için çok düzenli çalışır, 
ekonomiktir. Gereksiz risklere girmez. Liderlik, 
ruhunda vardır. Arkadaş edinmekte üstüne 
yoktur.

WHITE
Passionate and ambitious. Therefore quite jealous and 
doesn’t easily respond to everything. Has a noble soul, 
knows when to appreciate. Sometimes sees him/herself 
above people and different than them. 

GOLDEN
Knows what is wrong and what is right. Joyful, fair 
and outgoing. Doesn’t try to impress people. Easily falls 
into discomfort. Sensitive in relationships, therefore has 
difficulty in finding what s/he is looking for. 

CREAM
Of competitive nature and sportive. Can’t stand defeat 
and usually cheerful. Trusting and outgoing. Carefully 
chooses love, but doesn’t easily fall in love. Prefers 
waiting for so long in order to find the one. 

GREY
Attractive, full of spirit, friendly. Quite imaginative. 
Never hides feelings, sometimes selfish. Enlightens the 
people around him/her and chooses true words at the 
right time.  

HAZEL
Smart, strong, independent and knows how to act. 
Likes being social, but never hesitates to act the way he 
likes without empathizing. Knows a good joke. Can be 
considered as intelligent. Well organized in life an in 
his/her career. Economical. Never takes unnecessary 
risks. Leadership is in his/her bones. There is no one 
like him in making friends. 
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“

“Dünlerden Bugün
“Special Occasion Days” 

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve yeni 
yılın başlangıcı. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen 

takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı 
gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır. 1 Ocak, Türkiye dâhil, 
çoğu ülke tarafından kullanılan Miladi takvime göre yılın ilk günü. Pek 
çok kültürde yılbaşı gecesi, özel olarak hazırlanmış yiyecekler ve içecekler 
tüketilerek, çeşitli eğlenceler düzenlenerek geçirilir.

New Year is the end of a year and start of another according to any calendar. The 
countries using Gregorian Calendar which is the most commonly used calendar in the 

world, name the night tying December 31 to January 1 as the New Year's Night or New 
Year’s Eve. January 1 is the first day of the year according to Gregorian Calendar used by 
most countries including Turkey. In a lot of culture New Year’s Eve is spent by consuming 
specially prepared food and drinks and laying on entertainment. 

Yurdumuzda alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanmaya karşı olanlar 
5 Mart 1920 tarihinde Hilâl-i Ahdar Derneği'ni kurdular. Hilâl-i 

Ahdar, daha sonra Yeşilay adını aldı. Yeşilay Derneği'nin kuruluş tarihini 
içine alan 1-7 Mart arası ülkemizde Yeşilay Haftası olarak kutlanır. 
Yeşilay Haftası'nda alkollü içkilerin, uyuşturucuların topluma, aileye, 
bireye zararları anlatılır. Bu amaçla bazı uyuşturucu maddelere hükümet 
belirli koşullarla izin verir. Topluma, aileye, bireye zararlı olan içki ve 
uyuşturucuların kullanımını eğitim yoluyla engellemek için kurulan Yeşilay 
Derneği'nin simgesi; beyaz üstünde yeşil bir aydır. 

Hilâli Ahdar Association established on March 5, 1920 by the people who are against 
the use of alcoholic drinks and narcotic drugs.  Hilali Ahdar then took the name 

Yeşilay (The Green Crescent).  March 1-7 which includes the establishment date of Yeşilay 
(The Green Crescent) Association is celebrated as Yeşilay Week.  Damages of alcoholic 
drinks and narcotic drugs to society, family and individual are told throughout the 
week. For this purpose some narcotic drugs are allowed by the government with certain 
conditions. The symbol of the Yeşilay (The Green Crescent) Association is a green crescent 
on white background and it was established for the purpose of preventing the use of 
alcoholic drinks and narcotic drugs harmful to society, family and individual by educating 
people about them.

1 – 7 Mart
Yeşilay Haftası

March 1 - 7
Yeşilay (The Green Crescent) Week

Milattan sonra ilk yüzyıllardan beri her yıl şubat ayının 14'ünde kutlanan 
Sevgililer Günü'nün başlangıcı ile ilgili o günden günümüze kadar 

gelmiş çeşitli efsane ve hikâyeler var. Bazı kaynaklara göre bu özel günün 
kutlanma sebebi Hıristiyanlığı seçtiği ve bu inancından vazgeçmediği için 
öldürülen Romalı Aziz Valentine. 14 Şubat 270 yılında ölen Valentine'nin 
ölüm günü o günden sonra Sevgililer Günü olarak kutlanmaya başlanmış. Bu 
olaydan 226 yıl sonra 496'da Papa Gelasius Aziz Valentine'i onurlandırmak 
için Şubat 14'ü Aziz Valentine Günü olarak belirlemiştir.

Valentine’s Day which is celebrated since the very first centuries in the Common Era 
each year on February 14 has lots of survived legends and stories about how it all 

started.  According to some sources the reason for this special day to be celebrated is Saint 
Valentine of Rome who chose Christianity and then got killed due to his beliefs.  The day 
Valentine killed on February 14, 270 started to be celebrated as Valentine's Day.  After 
226 years from this incident, Pope Gelasius has made February 14 as Saint Valentine’s 
Day to honor him in 496. 

14 Şubat 
Sevgililer Günü

1 Ocak Yılbaşı 
January 1, New Year

February 14 Valentine’s Day
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8      Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi 
çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere 

saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika 
önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi can verdi. İşçilerin 
cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı. 26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın 
Kopenhag kentinde 2. Enternasyonal'e bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist 
Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 
8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın 
"Internationaler Frauentag" (Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve 
öneri oy birliğiyle kabul edildi.

In New York, United States on March 8, 1857 in a textile factory with 40,000 textile workers claim 
better working conditions began to strike.  However the police attacked the workers and locked 

them in the factory and 129 people were killed when there is a fire and people were unable to 
escape due to the barricades set up in front of the factory.   More than 10.000 people had attended 
the funeral ceremony for workers. In the meeting (International Socialist Women Conference) of 
women of 2nd International held in Copenhagen, Denmark on the dates of August 26-27, 1910; 
Clara Zetkin one of the leaders of German Social Democrat Party suggested that March 8 to 
be commemorated as "Internationaler Frauentag" (International Women’s Day) in memory of 
the women workers died in the fire of textile factory on March 8, 1857 and the suggestion was 
unilaterally accepted.

8 Mart 
Dünya 

Kadınlar Günü
March 8 

        International 
              Women’s 

Day

Çanakkale Zaferi, Türk askerinin gerektiğinde yurdunun ve ulusunun özgürlüğü için canını 
seve seve verebileceğinin en bü yük kanıtıdır. 

Çanakkale Savaşı, bir ulusu yok etme planının ilk aşamasıdır. Ancak, Mustafa Kemal, 
askerlerine “Ben size hücum etmeyi değil, ölmeyi emrediyorum!” diyerek kendisi de en ön 
saf larda savaştı. Atatürk’ün kumandasındaki Türk ordusu 250.000 şehit vererek Anafartalar, 
Arıburnu, Conkbayırı ve Ağıldere’de düşmanı yenmiş ve bir destan yazmıştır. Türk Ulusu, 
Çanakkale’de “Beni as la esir edemezsiniz. Ben hep özgür kalacağım!” diye tüm dünyaya 
haykırmıştır. 

250.000 şehidimizin yattığı Çanakkale’de binlerce düşman askeri, Türk askeri ile yan yana 
yatmaktadır. Çanakkale’de 18 Mart 1915 günü, tüm imkansızlıklara rağmen, büyük bir 
destan yazan, ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten, genç-yaşlı, ülkenin her köşesinden gelerek milli 
ve manevi değerleri için hayatını ortaya koyan kahramanlarımızı ve yine bu zaferde büyük 
payı olan şehit tıbbiyelilerimizi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
100. yıl dönümü münasebetiyle şükran ve rahmetle anıyoruz.

Çanakkale Battle is the biggest proof that Turkish soldiers may sacrifice themselves for the freedom of 
its home and nation.  

Çanakkale Battle is the first stage of a plan to destroy a nation. However, Mustafa Kemal told his soldiers 
to “Men, I am not ordering you to attack. I am ordering you to die.” And then he himself fought in 
frontlines. Turkish army, commanded by Atatürk, lost 250.000 soldiers but won a victory against the 
enemy in Anafartalar, Arıburnu, Conkbayırı and Ağıldere.  Turkish Nation cried “You cannot enslave me. 
I will always be free!" to whole world. 

Thousands of enemy soldiers also lay side by side with Turkish soldiers in Çanakkale in which 250.000 
martyrs lie. We remember with mercy and gratitude our heroes and martyr medical school students who also 
has a great part in this victory, on 100th Anniversary of the March 18 Çanakkale Victory and the Martyrs’ Day,  
for they gave up their lives for their national and sentimental values by coming from all around the country, old 
and young and made history on March 18, 1915 in Çanakkale and said "Çanakkale is impassable".  

18 Mart 
Şehitleri Anma Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferi

March 18 
Çanakkale Victory and 

Martyr’s Day
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