
1 

Laf Arasında:
Engin Alkan ile 
baldan tatlı 
Şekerpare röportajı
Chat Session: 
A sweet interview on the play 
“Şekerpare” with Engin Alkan

Sayı 7 / Issue 7  Nisan 2015 / April 2015 3 ayda bir yayınlanır. Published every three months.

Yörünge Kaşifi:
Enigma

Orbit Explorer: 
Enigma

Kültür Sanat; 
Ressam Ya Da Yontucu

Art and Culture: 
Painter or Sculptor!

Keyf-i Seyahat; 
Kardeş Topraklar:

Selanik, Kavala, 
Halkidiki ve Thassos Adası

Joy of Traveling: 
Neighborly Lands: Thessaloniki, 

Kavala and Island of Thassos





3 

Sevgili Doslarım;
Purple White ‘ın 7. ve sürprizlerle dolu yeni sayısıyla 
yeniden karşınızdayız.

Geçen 3 aylık zaman dilimi içerisinde projelerimize hız 
kesmeden devam ediyor, yurt içinde ve yurt dışında 
sizlere sunduğumuz hizmet ve sağladığımız güvenle, 
projelerimizi büyük bir titizlikle yürütüyoruz.

Konfüçyus’un da dediği gibi;
"Başarı hazırlığa bağlıdır ve hazırlık olmadan 
başarısızlıkların ortaya çıkması kesindir."

Biz de her yeni projeye detaylı ve iyi bir hazırlık süreci 
ile başlıyor, başarılı bir sonuca ancak hazırlıklı bir 
başlangıç ile gidilebileceğini düşünüyoruz. Bu düşünce 
yapısıyla başarıya ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Başarı, sahip olduğumuz yeteneklerle nereye kadar 
çıkabildiğimize bağlıdır. Yetenek ve becerilerimizin 
sınırlarının farkında olarak yapabileceğimizin en iyisini 
yapıyor sizlerin paha biçilemez güveninize nail olmaya 
çalışıyoruz. 

MOBSIZE olarak sizlere hizmet verirken 
projelendirmeden (malzeme seçimi, seçilen malzemenin 
uygunluğu) sevkiyat, imalat ve montaj sürecine 
kadar tüm hazırlıkları yaparak başarısızlığa  mahal 
vermiyoruz. Bizim için her zaman, işin başından 
sonuna hatta teslimat sonrasına kadar, önemli olan 
sizin memnuniyet ve takdirinizdir. 

Tüm bunların yanı sıra, bugüne kadar birçok 
projemizde ortak çalışma yürüttüğümüz İdc 
Mimarlık ile güçlerimizi birleştirerek İdsize Mobilya 
Dekorasyon'u kurduk. İdsize'ın ilk şubelerini yurt 
içinde Gebze - Kocaeli'de yurt dışında Hollanda'da 
açtık. İdsize ile projelerimize hız kesmeden devam 
edebilmeyi ve beklentileri daha hızlı karşılayabilmeyi 
hedefliyoruz.

Değerli Okurlar;
Purple White’ın bu sayısında tiyatrodan sinemaya 
pek çok alanda başarılı işlere imza atmış olan İstanbul 
Büyük Şehir Tiyatroları Yönetmeni Engin Alkan ile  
sinema perdesinden tiyatro sahnelerine uyarlanan 
Şekerpare ile ilgili sohbetimizi sizlerle paylaşıyoruz. 
Gezginimiz, komşunun mavi beyaz adalarını, kültür 
sanat muhabirimiz ise Pera Müzesi’nin 10. Yıl 
kutlamalarından Alberto Giacometti sergisini sizler için 
yazdı. Enigma’nın hikayesinden Tesla ve Edison’un 
akım savaşlarına kadar pek çok yazının bulunduğu 
sayfalarda keyifle dolaşmanız dileğiyle....

Dear Friends,
We greet you once again with the 7th issue of Purple White, an 
issue full of surprises.

During the last 3 months, we have been continuing our projects 
without slowing down and carrying them out with great care 
through the services and reliability we provide you with both inside 
and outside of the country.

To quote Confucius, “Success depends upon previous preparation, 
and without such preparation there is sure to be failure”. 

Therefore, we start each project with a detailed and thorough 
preparation process and believe that only a start for which one 
is well-prepared can lead to successful results. We are pleased to 
achieve success through this mindset.

Success depends on the distance we can go with the skills we 
possess. While aware of the limits of our skills and capabilities, 
we are doing the best we can and striving to earn your invaluable 
trust.

As MOBSIZE, we leave no room for failure by ensuring all the 
infrastructure preparations are carried out for project design, 
material selection, suitability evaluation, production, transport 
and assembly processes while providing you with a service. For 
us, your satisfaction and approval are always the most important 
factors in our work, from beginning to the end and even after 
delivery.

In addition to all these, we have established İdsize Mobi̇lya 
Dekorasyon by joining our forces with İDC Mimarlık with 
which we have cooperated on many of our projects until today. 
We opened the first branches of İdsize in Gebze-Kocaeli within 
the country and the Netherlands abroad. With İdsize, we aim 
to continue with our projects without interruptions and meet 
expectations even faster than before.

Esteemed Readers,
In this issue of Purple White, we share with you a chat session on 
the play Şekerpare, which has been adapted from a movie, with 
the İstanbul Metropolitan Theatres Director Engin Alkan who has 
become known for many successful works from the field of theatre 
to cinema. Furthermore, while our traveler will introduce you to 
the blue-white islands of our neighbor country, our art and culture 
reporter will tell you about the Alberto Giacometti exhibition as an 
event for the 10th year celebrations of the Pera Museum. I wish you 
entertaining moments while wandering between the pages full of 
interesting articles, from the story of Enigma to the rivalry between 
Tesla and Edison on electricity currents.
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Brief News
From the Sector

“

“

Colin’s Karabük 
Kares AVM’de açıldı.
Denim markaları arasında iddialı isimlerden 
biri olan Colin’s, Kares AVM’de uygun 
fiyatları ve kalitelesiyle dikkat çeken ürünler 
alışveriş sevenlerin yüzünü güldürecek. 

Colin’s opened its Karabük store 
in Kares Shopping Mall
Colin’s, one of the ambitious denim brands in 
the country, will now please shoppers in Kares 
Shopping Mall with its products that attract 
attention through their affordable prices and 
quality.

Paşafırını iki yakaya birden şube açtı.
Börek, kurabiye ve pasta gibi unlu mamulleriyle 
‘katkısız’ lezzetin adresi Paşafırını, Maslak Orjin 
İş Merkezi ve Bulvar 216 AVM’de açtığı iki yeni 
şubesiyle mağaza sayısını 12’ye yükseltti.

Paşafırını opened branches on both sides
Paşafırını, the venue to go for many ”additive-free” bakery 
delights such as pies, cookies and cakes, increased the 
number of its stores to 12 by opening two more branches in 
Maslak Orjin Business Center and 
Bulvar 216 Shopping Mall.

Climber B.C., 
Türkiye’deki ilk mağazasını açtı.
Kaliteyi ve estetiği çağdaş şekilde yorumlayarak 
özgün tasarımlar sunan erkek giyimin öncü markası 
Climber B.C., ilk mağazasını Trump Alışveriş 
Merkezi’nde açtı. Ahşap uygulamasını MOBSIZE’ın 
üstlendiği mağaza aynı zamanda Türkiye’deki ilk 
Climber B.C. mağazası olma niteliğini taşıyor. 

Climber B.C. opened its first store in Turkey
Climber B.C., which offers original designs by combining 
quality and aesthetics in modern products, opened its first 
store in Turkey in the Trump Shopping Mall. The store, 
of which the wood applications were manufactured and 
installed by MOBSIZE, is a first.

Perakendenin miladı, ‘Perakende Yasası’! 
29 Ocak Perşembe günü Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 6585 sayılı Perakende Ticaretin 
Düzenlenmesi ile ilgili kanun hakkında üyelerini 
bilgilendiren Ankara PERDER Danışmanı Av. Ramazan 
Aykış “Bu Kanun, perakendenin miladı niteliğindedir” dedi.

The beginning of regulation for retail: “Retail Law”
Attorney Ramazan Aykış, who is the consultant of Ankara PERDER, 

informed PERDER members about the 
Law No. 6585 on Regulation of Retail 
Trade which came into effect after 
being published on the Official Gazette 
on January 29th, Thursday, and stated 
“This law qualifies as the beginning of 
regulation for retail trade”.

Sektörden
Kısa Kısa

“

“

Alaaddin’in Sihirli Dünyası Pendorya’da. 
Bulunduğu lokasyonun en iddialı alışveriş merkezlerinden 
Pendorya AVM sömestr tatili için çocuk ziyaretçilerine 
sihirli etkinlikler düzenliyor. Alaaddin’in Sihirli Dünyası 
Etkinlik Alan'ında çocuklar gün boyu birbirinden eğlenceli 
aktivitelere katılıyor ve dekor evinde bol bol fotoğraf 
çektiriyor. 

The Magical World of Aladdin Now in Pendorya
Pendorya, which is one of the most popular shopping malls in its 
region, has organized magical events for its young visitors during the 
semester break. In Aladdin’s Magical World, which is the main event 
area, children will participate in many 
fun activities and take plenty of 
pictures in the house within the setting.



7 

Media Markt, GittiGidiyor’da!
Media Markt, GittiGidiyor ile önemli bir işbirliğine 
imza attı ve bu platformda yeni mağazasını açtı. 
GittiGidiyor’da ilk dükkanını açan Media Markt, özel 
stok temizleme kampanyalarıyla tüketicilere sektörde 
görülmemiş fiyatlar, hızlı gönderi gibi avantajlar ve özel 
kampanyalar sunacak.

MediaMarkt now in GittiGidiyor!
MediaMarkt entered into a prominent business partnership with 
GittiGidiyor and opened a new store on the 
web platform. The company, which opened its 
first store on GittiGidiyor, will offer consumers 
extraordinary prices, special promotions and 
advantages such as speedy delivery through its 
special stock clearance sales.

En iyi ürün tasarımı ödülü Çilek’e!
Bebek, çocuk ve genç odalarının vazgeçilmez markası 
Çilek, dünyanın en büyük ikinci, Türkiye’nin ise en büyük 
mobilya fuarı İSMOB 2015’in katılımcıları arasında 
gerçekleştirdiği tasarım yarışmasında birincilik kazandı. 
Ödül töreninde ödülü Çilek Mobilya’nın tasarım ekibi aldı. 

Çilek received an award for best product design!
Çilek, the irreplaceable brand in youth furniture, ranked first in the design 
competition organized by ISMOB 2015, which is the largest furniture 
expo of Turkey and the second largest furniture expo in the world. The 
competition was between the participants of ISMOB 2015; the award given 
to Çilek was received by the design team of Çilek Mobilya.

Liderler  Konferansı Bu Sene Londra’da
2006’ dan itibaren Zürih, Lizbon, Berlin, Cannes, 
Budapeşte, Barselona, Münih, Roma ve Moskova’da 
organize edilen Perakende Liderler Konferansı bu sene 
10. Yılında 28 - 30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. 
Partnerimiz olan Kartes’in ‘’Resmi Mağaza Tasarım 
Sponsoru’’ olduğu konferansta Avrupa’nın en gözde 
şehirlerinden biri olan Londra’da perakendenin nabzını 
tutacak, yeniliklerden haberdar olacağız.
The Retail Leaders Conference to be held in London
Beginning in the year 2006, the Retail Leaders Conference has been held in 
Zurich, Lisbon, Berlin, Cannes, Budapest, Barcelona, Munich, Rome and 
Moscow so far. On its 10th year, the conference will be between 28th and 30th 
of May. The conference, of which our business partner Kartes is the “Official 
Store Design Sponsor”, will continue to be the institution that is responsible 
for the innovations and developments in retail trade and inform us of any 
innovations in London, one of the most popular cities of Europe.

Yalı Spor Ankara’da açılıyor.
Türkiye’nin lider spor mağazalar 
zinciri Yalı Spor, Skechers Mağazası ile 
Ankaralı’ları dünyanın dört bir yanında 
tutkuyla giyilen Skechers ile buluşturuyor. 
Ahşap uygulamasını MOBSIZE’ın 
üstlendiği mağazanın önümüzdeki 
günlerde açılması planlanıyor. 

Yalı Spor to open a store in Ankara
Yalı Spor, one of the leading sports store 
chains of Turkey, will introduce to the people 
of Ankara the brand Skechers which produces 
shoes that are enthusiastically worn all over 
the world. The store, of which the wood 
applications are installed by MOBSIZE, is 
planned to be opened in the upcoming days.

Ayakkabı Dünyası Mağazası 
17 Burda AVM’de Açıldı.
 140 mağaza kapasiteli alışveriş 17 Burda 
Alışverişmerkezi’ndeki mağazalardan biri 
500 m²’lik mağazasıyla Türkiye’deki en 
büyük çok markalı ayakkabı mağazası 
temsilcilerinden bir olan Ayakkabı 
Dünyası oldu. Yeni modern konseptiyle 
büyük beğeni toplayan mağazanın metal 
konstrüksiyon işlerini partnerimiz 
olan Kartes üstlendi.

Ayakkabı Dünyası Store opened in 17 
Burda Shopping Mall
One of the stores in the 17 Burda Shopping Mall has 
become Ayakkabı Dünyası, a multi brand shoe sale 
store, with a 500 m2 area. The metal construction of the 
store which has drawn attention of the customers with 
its modern design has been conducted by Kaktüs, our 
partner company.



www.interorman.com.tr
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Tiyatro Oyuncusu 
Stage Actor

Engin ALKAN

“Laf Arasında “

“Chat Session”

Purple White: Tiyatro ile ilgilenen, 
oyuncusundan izleyicisine kadar, herkes için 
tiyatro bir tutku diyebiliriz. Peki sizdeki bu 
tutku ne zaman kendini gösterdi? Ne zaman bu 
dünyanın içinde olmalıyım dediniz?

Engin Alkan: Çok küçük yaşlardan beri seyirci 
sıralarından takip ettiğim tiyatronun lise yıllarım 
sırasında bir karara dönüşmesi ve sonradan 
mesleğim haline gelmesi içsel bir varoluş 
hikayesidir aslında. Hayatı “oyun yoluyla” 
kavrama ve öğrenme çocuklukta başlayan ve her 
insanda var olan bir içgüdüdür. Kimileri hayatın 
ciddi sorunsalları, çelişkileri ve realitesi karşısında 
bu içgüdüyü öldürmeden hatta onu bir kavrayış 
biçimi olarak seçerek yollarına devam eder. Sanat 
yapma ve yaratma tutkusunun en altta yatan 
temel nedenlerinden biri olan bu durum benim 
süreçlerimin de öyküsüdür aslında. 

PW: İstanbul Şehir Tiyatroları’nda pek çok 
oyunda oyuncu, yönetmen ve rejisör olarak yer 
aldınız. Bugünlerde İstanbul Şehir Tiyatroları 
olarak Şekerpare’yi tiyatro sahnesinde izleme 
imkanını bizlere sunuyorsunuz. Şekerpare’yi 
tiyatro sahnesine uyarlama fikri ilk olarak 
nereden çıktı? 

Purple White: We can define theatre as a passion 
for everyone who is interested in it, from actors to 
spectators. When did this passion reveal itself in 
you? When did you make up your mind to be a part 
of that world?

Engin Alkan: I have been a follower of theatre from a very 
early age and the fact that I took a decision to participate 
in it during my school years and the fact that it ultimately 
became my profession is actually a personal story of my 
existence. Learning about life and understanding it through 
“games” is an impulse which develops during childhood 
years in every person. Some people do not let this impulse 
die down against the serious problems, conflicts and harsh 
realities of life and continue their journey by choosing it as 
their guide to understanding. This circumstance, which is one 
of the root causes that underlie the passion for creating and 
performing art, is also a story of the processes I went through.

PW: You have worked in İstanbul Metropolitan 
Theatres as an actor, director and stage manager 
in many plays. These days, you have given us the 
chance to watch Şekerpare on a theater stage. When 
did the idea to adapt Şekerpare into a play come up?

E.A.: Şekerpare is a work that serves my desire to combine 
Public Theatre with Modern Theatre, which started 
manifesting itself in the play İstanbul Efendisi eight years 
ago and continued in plays such as Şark Dişçisi and Huysuz. 
We still enjoy many movies which left their mark on the 70s 
and 80s and were produced by Ertem Eğilmez and Yavuz 
Turgul under the label of Arzu Film. The theatric flavor of the 

Engin Alkan ile 
Baldan Tatlı Şekerpare 
Şekerpare, çocukluğumuzdan kalan tatlı bir anı gibi. Onu 
yeniden, hem de tiyatro sahnesinde izleme imkanını sunan 
Engin Alkan ile tiyatro, Şekerpare ve sansür üzerine konuştuk.

A Sweet Interview on the play “Şekerpare” 
with Engin Alkan
Şekerpare is a sweet memory from our childhood. In this issue, we had a chat on Şekerpare and 
censorship with Engin Alkan who gave us the opportunity to watch the movie once again, and 
this time on a theater stage.
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EA: Şekerpare sekiz yıl önce İstanbul Efendisi 
ile başlayan Şark Dişçisi, Huysuz gibi oyunlarda 
da karşılığını bulan Halk Tiyatrosu ve Modern 
Tiyatro'yu sentezleme arzumun devamı 
niteliğinde bir çalışma. Arzu Film etiketinden 
çıkan Ertem Eğilmez-Yavuz Turgul imzalı 70’li 
ve 80’ li yıllara damgasını vuran pek çok filmin 
tadı bu gün hala damağımızdadır. Bu filmlerle 
yakalanan toplumsal mutabakat ve bu topraklara 
ait özgün dilin tiyatral tadı hep ilgimi çekmiştir. 
Şekerpare beş altı yıldır aklımda olan bir 
projeydi.

PW: Şekerpare’nin gördüğü ilgiden memnun 
musunuz? Ya da genel olarak tiyatroya 
gösterilen ilgiden memnun musunuz?

EA: Aylık olarak satılan biletlerin tamamı satışa 
çıktığı hafta tükendi. Seyirci oyunları büyük bir 
coşkuyla alkışlıyor. Aldığımız eleştiriler ve sosyal 
medya paylaşımları da çok olumlu. Bundan 
memnun olmamak mümkün mü? Tiyatroya genel 
anlamda gösterilen ilgi son yıllarda artmış gibi 
görünse de ülke ve kent nüfusun yoğunluğuyla 
bakarak çıkartılan toplam seyirci sayısı hala 
tiyatronun gelenekselleştiği pek çok ülkeden çok 
geride.

PW: Şekerpare’nin şöyle bir özelliği var. 
Yayınlandığı dönemde de günümüzde de 
karakterler bize yabancı değil. İzlediğimizde 
“evet böyle adamlar var” diyebiliyoruz. Bunu 
neye bağlıyorsunuz? O günlerden bu güne bir 
arpa boyu yol gidemedik mi? 

EA: İnsan uygarlığı bir arpa yol alabildi mi ki? Bu 
soruya program dergisi için kaleme aldığım yazıda 
değinmiştim. O bölümü aktarıyorum. 
“…Aydınlanma Çağından bu yana geçen 
yüzyıllarda insanlık baş döndürücü bir hızla 
ilerlerdi. Bilimde ve teknolojide insan aklının 
sınırlarını zorlayan yeni buluşlara, insanın doğaya 
üstünlüğünü kanıtlayan ilerlemelere her an bir 
yenisi eklendi, eklenmekte. Ne var ki bilişim, ulaşım, 
uzay, genetik, tıp ve savaş teknolojilerinin ulaştığı 
baş döndürücü menzilde MEDENİYET’in bir arpa 
boyu yol aldığını söylemek mümkün görünmüyor. 
Karanlık çağlardan bu yana insanlık ne savaşları 
durdurabildi, ne cinayetleri, ne tecavüzleri... Her 
coğrafyada ezilen, acı çeken, emeği sömürülen, 
yaşadığı günün endişesi içinde, yarınından umudu 
kesmiş insanlar topluluğuyuz…”

public accord and the lingo that is so characteristic of this 
country which was captured in these films has always been 
of interest to me. Şekerpare was a project I had in mind for 
five or six years.

PW: Are you pleased by the interest Şekerpare has 
drawn? Or, more precisely, are you pleased with the 
attention theatre gets in our country?

EA: All of the tickets which are offered monthly were sold out 
within the first week. The spectators applause the plays with 
great admiration. The criticism and social media shares on 
them are also very positive. How can I not be pleased by 
this? The interest in theatre as a general concept however, 
is still much less than that of the counties where theatre has 
become a tradition even though the said interest seems to 
have risen in recent years due to the increasing population 
density in the city and the rest of the country.

PW: Şekerpare has an interesting feature: The 
characters in the play were very familiar to us 
in the era the movie came out and they are still 
very familiar to us. When we watch it, we say to 
ourselves, “Yes, there are people in real life who are 
very similar to these characters”. What do you think 
is the reason for this? Haven’t we changed even a 
little bit since those days in the past?

EA: Has the civilization itself changed at all since those 
days? I touched upon this issue in the article I wrote for 
the playbill. I will quote the part in question: “… Since 
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PW: Yine Şekerpare’den bir soru. Şekerpare 
özünde bir aşk hikayesi. Olay örgüsünde 
yaşanan bu aşk tamamen saf duygulardan 
oluşuyor. Sizce böyle aşklar gerçekte de var mı 
yoksa sadece filmlerde ve oyunlarda mı kaldı? 

EA: İnsanoğlunun çağa uygun hale getirdiği 
çıkarlarına, egoizmine ve faydacılığına karşı çok 
çetin bir savaş vermekle birlikte böyle aşklar 
gerçekten var ama çok azlar. Zaten az oluşları 
onları bu denli kıymetli yapıyor. Şuna inanırım:  
ebeveyn içgüdüleri dışında aşk bir insanın 
diğerinin varlığı adına kendini tali kılabildiği ve 
buna tahammül edebildiği tek gerçeklik hali. Bu 
bağlamda aşka kendini teslim etmiş her insan çok 
kıymetlidir.  

PW: Ziver ve Cumali’nin arasında yaşananlara 
gelecek olursak, aslında etrafımıza 
baktığımızda bu kişiliklerin çatışmalarını sık 
sık görüyoruz. 
EA: Her haksızlık kendini gerçekleştirebileceği 
bir iyilik söylemine bürünür aslında. Kişi 
“haksızlık yapacağım” diye yola çıkmaz. İnsan 
hep kendinden taraftır ve mutlaka haksızlığı 

the Age of Enlightenment, humanity has progressed at an 
unprecedented pace. Each a day, new ones are added to 
the inventions in science and technology that blow our 
minds and developments that prove the superiority of 
humanity over nature. However, at this staggering point 
the technologies on information, transport, space, genetics, 
medicine and war has reached, it does not seem possible to 
say that CIVILIZATION in its essence has progressed one 
bit. From the dark ages, humanity has still not been able to 
stop neither war, nor murder, nor rape. All over the world, 
we are a society of people who are repressed and exploited, 
who suffer and give up hope on the future in the worries of 
today. …”

PW: I have another question on Şekerpare. 
Şekerpare is a love story in its essence. The love 
that is present in the main plot is made up entirely 
genuine emotions. Do you believe that such 
romances exists in the real world or do you think 
that they are only in movies and plays?

EA: Romances of that kind do exist in real life but there is 
too little and they have to fight a difficult battle against the 
egoism, utilitarianism and self-seeking of humans. On the 
other hand, what makes them so precious is the fact that 
there is so little of them. I believe that apart from parental 
instincts, love is the only reality in which a person puts 
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haklı kılacak veya akılcılaştıracak bir söylemi 
cebinde tutar dahası ona inanır. Bu durum 
insanlık kadar eskidir ve belki de bu çelişki insan 
olmanın kaderidir. Bu durumu dengeleyecek 
olan toplumların adalet sistemleridir. Bu sayede 
insanlar daha az tahribat görür hale gelebilir. 
Yani haksızlığın panzehiri güçlü bir adalet 
mekanizmasıdır.

PW: Biraz da sizden bahsedelim dilerseniz. 
Engin Alkan tiyatronun dışında aynı zamanda 
film ve dizilerde de yer almış bir 
oyuncu. Bu güne kadar keşke 
bitmeseydi dediğiniz bir dizi projeniz 
oldu mu? 

EA:Reyting kurbanı olmuş her iş için 
söylenebilir.

PW: Dizilerden söz açılmışken, 
günümüzde dizi sektörü ciddi anlamda 
bir endüstriyelleşmeye doğru gidiyor. 
İzleyicilerin bir kısmı, kaliteli dizi 
olmadığından yakınıyor. Kaliteli 
dizilerden saydıkları projeler de ya 
yayından kaldırılıyor ya da sansüre 
maruz kalıyor. Sizin bu konudaki 
düşünceleriniz nedir? Bu durumun 
sebebini neye bağlıyorsunuz? 

EA: Meslek birlikleri ve sendikaların 
taleplerini dışlayan yayın politikaları ve 
sadece kanalların ve yapım şirketlerinin 
ihtiyaçlarına göre oluşan yasal 
düzenlemeler bu yozlaşmanın en büyük 
sebebidir.

PW: Oyunculuğunuz dışında bir de 
seslendirme yapıyorsunuz. Sesinizle 
pek çok karaktere can verdiğiniz gibi 
hayranı olunan yabancı karakterlerin de 
dilimizde konuşmasını sağlıyorsunuz. 
Şirin Baba’dan Yüzüklerin 
Efendisi’ndeki Sam’e kadar pek çok 
karakteri seslendirdiniz. Peki en keyif 
aldığınız karakter hangisiydi? 

EA: Senaryosu dilimize iyi çevrilmiş, 
düzgün stüdyo koşullarında çalışabildiğim, 
hakkımın maddi karşılığını alabildiğim 
tüm seslendirmelerimden çok keyif aldım. 

somebody else before herself and tolerates casting herself 
aside for the sake of another. In this sense, all people who 
give themselves completely up to love are very valuable.

PW: When it comes to what is happening between 
Ziver and Cumali, we see similar conflicts 
everywhere in real life. In fact, we go through them 
ourselves sometimes. When do you think this sort of 
injustice will end? What is the way for stopping it?

EA: Intentions wrap themselves up in goodness. Nobody 
starts out with a disposition to do injustice. But a person 
is always on his own side and always has a discourse that 
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PW: Son olarak hayatımız üzerindeki 
bu denli yoğun bir baskıyı, her alanda 
ardı arkası kesilmeyen sansürleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bunların son bulması 
için ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? 

EA: Siyasette, sanatta, eğitimde ve sosyal 
alanlarda bir rönesans yaşanması gerektiğini 
düşünüyorum.

supports his own claim and believes in this discourse. This 
is as old as humanity itself and perhaps this conflict is 
inherent in humanity’s fate. What can provide balance for 
it are the justice systems of societies. Through them, people 
might suffer less damage. In other words, the antidote to 
injustice is a powerful justice mechanism.

PW: With your permission, I would like to ask some 
questions about you. Apart from your theatre work, 
you are an actor that has also had roles in movies 
and television series. Have you ever been a part of a 
TV series you wish did not end?

EA: I can say I regretted the end of every television 
series that fell victim to law ratings.

PW: Speaking of TV series, the sector 
of series is in state of a serious 
industrialization these days. Some viewers 
complain that there are no quality shows 
any more. TV series that are deemed 
of good quality are either cancelled or 
censored. What are your opinions on this? 
What do you think is the reason behind it?

EA: Broadcasting policies that ignore the demands 
of professional associations and unions and 
legal regulations that only focus on the needs 
of channels and production companies are the 
biggest reason behind this degeneration process.

PW: Besides your presence on stages and 
settings, you are also a voice actor. Your 
voice gives life to many characters and 
you have doubled as the Turkish-speaking 
voice of many popular foreign characters. 
You have been the voice actor for various 
characters from Papa Smurf to Sam in the 
Lord of the Rings trilogy. Which was the 
character you enjoyed the most while doing 
voiceovers?
EA: I enjoyed all voice acting work with well-
translated scenarios and proper studio conditions 
that also provided fair financial compensation for 
my efforts.

PW: Lastly, what are your opinions on 
the intense pressure on our lives and the 
incessant censorship in every area? What 
should be done to put an end to these?

EA: I think that another renaissance is necessary 
in politics, art, education and social fields. 
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Strawberry
Strawberries, which herald the coming of spring, 

have a vital importance on human health with the 
vitamins and minerals in it. Strawberries contain 

plenty of vitamins A, B and C, as well as minerals 
such as calcium, iron and phosphorus; it also 

provides significant protection against cancer. 
According to experts, strawberries have properties 
that prevent and stunt the development of cancer. 

Strawberries, which bolster immunity and have 
a high nutritional value, are also deadly to some 
viruses that the lesions in the mouth and on the 

skin.

Other benefits of strawberries are;
• They are good for stress and have soothing effects.

• They reduce the effects of cigarette smoke.
• They eliminate gastric and intestinal weaknesses.

• They are good for gallbladder diseases.
• They reduce fever.

• They are beneficial to teeth and gums and 
prevent dental plaque from forming.

Choose ones without spots!
When buying strawberries, 

choose ones that with a vivid red 
color which do not have any 

spots on them. Consume them 
without delay after purchasing. 

If you intend to keep them in the 
refrigerator for 1 or 2 days, store 

them in a wide bowl without washing 
them and pulling out the stems. Pick out the stems only 

when washing the strawberries. Besides being eaten fresh as a 
fruit, strawberries are also great for cakes, jams, marmalades, 

fruit stews, ice-cream, fermented juices and liquors.

Çilek
Bahar aylarının müjdecisi çilek, içerdiği 
vitamin ve minerellerle insan sağlığında 
büyük öneme sahip. Bol miktarda A, B ve C 
vitaminleri ile kalsiyum, demir ve fosfor gibi 
mineral maddeler içeren çilek, kansere karşı 
da önemli bir kalkan. Uzmanlara göre çilek; 
kansere karşı koruyucu ve ilerlemesini önleyici 
özellikler taşıyor. Bağışıklığı güçlendiren ve 
besin değeri yüksek olan çilek; ağız ve deri 
yaralarını oluşturan bazı virüsler için öldürücü 
etkiye de sahip. 

Çileğin diğer faydaları şöyle sıralanabilir: 
• Strese iyi gelir, sakinleştirici etkisi vardır.
• Sigara dumanının etkilerini azaltır. 
• Mide ve bağırsak zayıflıklarını giderir. 
• Safra kesesi hastalıklarına 
   iyi gelir.
• Yüksek ateşi düşürür.
• Dişlere ve diş etlerine iyi 
   gelir, diş taşlarının     
   oluşmasını engeller. 

Lekesiz olanları seçin!
Çilek satın alırken; 
canlı kırmızı renkli ve 
lekesiz olanları seçin. 
Satın aldıktan hemen sonra 
tüketin. Buzdolabında 1-2 
gün saklayacaksanız, saplarını 
koparmadan ve yıkamadan geniş bir kase içinde 
saklayın. Çilekleri yıkarken saplarını ayıklayın. Taze 
olarak sofrada yararlanılmasının yanı sıra çileğin pastası, 
reçeli, marmelatı, kompostosu, dondurması, şırası ve 
likörü de yapılabilir.

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

“
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BAROK VE ROKOKO 
MOBİLYA SANATI

Barok Mobilya Sanatı (1600-1720)

Rönesans dönemi sonunda Avrupa’nın Katolik 
ülkelerinde dinsel konuları etkileyici bir şekilde 

yansıtan, tümüyle eğri çizgilere ve bol figürlü biçim 
anlayışına dayanan Barok Sanatı doğmuştur. Rönesans’ın 
yüzeyde ince süslemeciliğine karşı, Barok'un amacı 
şaşırtmak ve göz kamaştırmaktır.

Barok mobilya sanatının başlıca özelliği üst görünüşlerde 
genellikle dairesel dönüşlü köşeler, ön ve yan görünüşlerde 
iç ve dış bükey yüzeyler, 
çok süslü ve kıvrımlı 
oymalar olarak 
özetlenebilir.

Barok Sanatı Avrupa’nın 
Katolik ülkelerinde 
kolayca benimsenmiş, 
Fransa’da ise sosyal 
ve kültürel nedenlerle 
bir süre gecikmeyle, 
sadeleşerek, sarayın 
eğilimine dönük, kralların 
adları ile anılan Louis’ler 
dönemine geçilmiştir.

XII. Louis stili mobilya, gerçek Louis stillerine bir geçiş 
dönemidir. Kapılara arabesk oymalar yapılmış, tavanlar 
çoğunlukla ceviz ağacı ile kaplanmıştır. Mobilya genellikle 
ağaç malzemedendir. Yatak tavanları sarmal ve tespit 
ayaklı sütunlar üzerine yerleştirilmiştir. Dolaplar, motiflerle 
süslü çekmecelere bölünmüştür. 

Bu dönemde kabin ve konsollar ilgi gören mobilya 
türlerindendir. İlk olarak elbise asılabilen dolaba da bu 
dönemde rastlanmaktadır. Barok mobilya sanatını temsil 
eden asıl stil, XIV Louis (1638-1715)’dir.

Bu stildeki belli başlı özellik, oturma mobilyasındaki 
ayakların eğmeçli, arkalıkların yanlarda düz, üstte 
çoğunlukla simetrik taçlı, köşelerinin yuvarlak oluşudur. 
Ayakların üst kısmı kabartma yaprak oymalıdır. 

BAROQUE AND ROCOCO ARTS 
IN FURNITURE
Art of Baroque Furniture (1600 – 1720)

At the end renaissance period, the baroque art which is based 

entirely on curved lines and forms with plenty of figures and 

reflects the religious concepts of the Catholic countries of Europe 

in an impressive way was born. Contrary to the fine surface 

decorations in the furniture of the renaissance period, the aim of 

baroque furniture was to astonish and bedazzle.

The basic feature of baroque furniture can be summarized as the 

curved lines on the tops, concave and convex surfaces on the front 

and the sides and very 

ornate and curvy 

engravings all over.

In the Catholic 

countries of Europe 

baroque art was 

adopted very easily. 

France embraced it at 

a later period which 

is known as the Louis’ 

period for its kings due 

to social and cultural 

causes and became 

plainer with as per the requirements and tastes of the royalty.

Louis XII style furniture appeared in the era of transition to Louis 

styles. The doors were decorated with arabesque carvings and the 

ceilings were generally veneered with walnut. The furniture was 

usually made of wood. Canopy bed roofs were placed on spiral 

columns and fixed feet. Cupboards contained drawers that bore 

ornaments with figures.

Cabinets and consoles were among the popular furniture pieces of 

the period. The first wardrobe in which clothing could be hung was 

manufactured in this period. The style that represents the baroque 

furniture art the best is Louis XIV style (1638 – 1715).

The main feature of this style is the fact that living room furniture 

has arched legs, straight backs on the sides, curved corners and 

“The Story of Furniture”

“Mobilyanın Hikayesi “
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symmetrically designed crests. T ornamented with leaf shaped 

carvings. Sometimes there is no symmetry in some of the carvings. 

Reading chairs with oval backs are common. Chairs with high backs, 

dining chairs without armrests and stools have also become common 

in this period. The most used woods are walnut and oak.

Art of Rococo Furniture (1729 – 1780)

The “regency style” marks the furniture in the transition period between 

baroque (Louis XIV) and rococo (Louis XV) styles. The rococo style was 

first adopted in France during the rule of Louis XV.

Rococo is reflected on furniture as a bedazzling style that is 

comprised of complex and twisting lines, embossed surfaces, deep 

carvings and vivid, contrasting colors. Walls are veneered with 

panels with fine carving. There are flower-shaped rosewood inlays 

and far eastern concepts with paint on lacquer on the furniture 

surfaces. There are nightstands, vanities and tables of various sizes 

beside beds. Lounges with fabric-covered armrests, wing chairs, 

recamiers, and chaise-lounges also appeared during this period. 

Towards 1750, lounges that are called “ottomans” and wicker 

lounges with two high rests came into fashion.

The chairs and sofas of Louis XV style furniture are produced 

today as well and are very popular. They possess a very balanced 

and harmonious appearance in regard to dimensions, form and 

decorations. 

,In today’s furniture production, the more simplified versions of the 

Louis XV and Louis XVI styles are classified as “classic furniture” 

since the more extravagant and costly types of such baroque and 

rococo furniture as described above are economically unfeasible. 

Towards the end of the 17th century, people in European countries 

started to seek more basic types of furniture due to economical 

reasons. As a consequence, styles pertaining to the new age, which 

are defined under the title “neoclassicism”, developed in France and 

England.

Kayıtların oymasında bazen simetri görülmemektedir. 
Arkalıkları yuvarlak okuma koltukları yaygındır. Yüksek 
arkalıklı koltuklar, kolçaksız sandalyeler ve tabureler bu 
dönemde yaygınlaşmıştır. En çok kullanılan ağaç türleri 
ceviz ve meşedir.

Rokoko Mobilya Sanatı (1729-1780)
Barok (XIV. Louis) ile Rokoko (XV. Louis) stili arasında 
“Regence stili” geçiş dönemini oluşturmaktadır. Rokoko 
üslubu ilk olarak Fransa’da XV. Louis döneminde 
benimsenmiştir.

Rokoko, karışık ve dolambaçlı çizgiler, kabartmalı yüzeyler, 
derin oymalar, canlı ve kontrast renkler ile göz kamaştıran bir 
üslup olarak mobilyaya yansımıştır. Duvarlar çok ince oymalı 
lambriler ile kaplanmıştır. Mobilya yüzeylerine gül ağacından 
kakma çiçek süsleri, lake üzerine boya ile uzak doğu konuları 
işlenmiştir. Karyolaların yanına komodin, tuvalet masası ve 
değişik boyda masalar konulmaktadır. Kolçakları kumaşla 

kaplı divanlar, berjer koltuklar, merkiz ve şezlonglar bu 
dönemde ortaya çıkmıştır. 1750 yıllarına doğru Osmanlı 
denilen sedirler, iki başuçlu hasır örgülü kanepe-divanlar 
(turkuvaz) moda olmuştur.

XV. Louis stili mobilyanın özellikle koltuk ve sandalyeleri 
günümüzde de çok beğenilen ve uygulanan tiplerdir. Ölçü, 
biçim ve süsleme bakımından son derece dengeli ve uyumlu 
görünüşü bulunmaktadır.

Günümüz mobilya yapımında, Barok ve Rokoko stillerinin 
yukarıda belirtilen çok abartmalı ve yüksek maliyetli 
biçimlerinin uygulanması ekonomik nedenlerle güç olduğu 
için, daha çok XV. ve XVI. Louis stillerinin sadeleştirilmiş 
biçimleri “Klasik Mobilya” olarak adlandırılmaktadır.

XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ülkelerinde, ekonomik 
nedenlerden ötürü, daha yalın mobilya tipleri aranmaya 
başlamış, bunun sonucunda öncelikle Fransa ve İngiltere'de 
olmak üzere “Neoklasizm” diye adlandırılan yeni çağa ait 
stiller gelişme göstermiştir.
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“Kültür Sanat “

Ressam Ya Da Yontucu!
Pera Müzesi 10. Yılı'nı ünlü heykeltıraş ve ressam 
Alberto Giacometti sergisiyle kutluyor. 26 Nisan’a dek 
sürecek sergide sanatçının 123 eseri sanatseverleri 
büyülemeye devam edecek.
Painter or Sculptor!
The 10th year of Pera Museum is celebrated through the exhibition of the 
famous sculptor and painter Alberto Giacometti. A total of 123 works 
by the artist will be present in the exhibition to captivate art enthusiasts 
until April 26th...

“Art and Culture”

“Babam ressam olmasaydı, olduğum kişi olur 
muydum, yaptığım şeyi yapar mıydım 

asla bilemeyeceğim”
Bu eşsiz sanatçı işte bu sözlerle anlatıyor her 
şeyi. Babasının yeni izlenimci bir ressam olması 
Alberto’yu da harekete geçiriyor kuşkusuz. 
10 yaşında başlıyor ölene dek üretmeye devam 
ediyor. İlk gençlik döneminde kendisine ne olmak 
istediğini soran babasına “Ressam ya da yontucu” 
yanıtını veriyor. Kendisinden bir yaş küçük kardeşi 
Diego ise onun ilk ve kendisine en bağlı modeli 
oluyor.  

Giacometti Vakfı ve Pera Müzesi iş birliğiyle 
iki yıl önce çalışmalara başlanan sergi Pera 
Müzesi’nin 10. Yılı'nı taçlandırıyor. Catherine 
Grenier’in küratörlüğünü yaptığı sergi sanatçının 
gençlik dönemi çalışmalarından son yapıtlarına 
ve tamamlanmamış bir eserine dek büyük 
ölçüde Giacometti’nin yaşamı boyunca çalıştığı 
Montparnasse’taki atölyesinde geçen verimli sanat 
yaşamını gözler önüne seriyor. 

Gençlik dönemi yapıtlarına ayrılan ilk bölümde, 
az bilinen bir dizi resim üstünden, babası, İsviçreli 
art-izlenimci ressam Giovanni Giacometti’nin 
etkisi ve genç sanatçının gelişimindeki rolü 
ortaya konuyor. Alberto Giacometti’nin 
1922-1935 arasında, post-kübist sanatçılar 
ve gerçeküstücü akımla ilişkisi, Paris’te 

“W    ould I be who I am and would I do what I do if my 

father was not a painter? I will never know.”
This unique artist summarizes all with these words. It is 

doubtless that the fact that his father is a neo-impressionistic 
painter has had an effect on Alberto. He becomes an artist 
at the age of 10 and continues to produce art until the day 
he dies. When his father asks him what he wants to be 
during his youth, he replies “Painter or sculptor!”. Diego, 
his brother who happens to be one year younger than 
him, becomes his first and most attached model.

The exhibition, for which the work started two years 
ago is now the crowning beauty of the Pera Museum 
in celebration of its 10th year through the cooperation 
of Giacometti Foundation and Pera Museum. The 
exhibition, which is curated by Catherine Grenier, 
reveals the artist’s efficient art life which passed in 
his workshop in Montparnasse where he worked 
throughout his life by displaying many works of 
Giacometti from the ones of his youth to his recent 
pieces and even one work that is not completed.

In the first section for the artist’s work from his 
youth, a series of little known paintings manifests 
the effect of Giacometti’s father, the Swiss neo-
impressionist painter, on the development of the 
young artist. Alberto Giacometti’s relationship 
with post-cubist artists and the surrealist 
movements in the years between 1922 and 

1935 and a significant group of statues he 
produced in Paris reveals the definitive role 
of his first years in Paris and the role he 
played in the art environment of the time.

Kültür Sanat Muhabiri
Art and Culture Reporter
Seray Şahinler Demir
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yaptığı önemli bir heykel grubu, Paris’teki ilk yıllarını 
ve dönemin sanat sahnesinde oynadığı belirleyici rolü 
açığa vuruyor.

ÇALKANTILI BİR HAYAT!

Her dahi gibi Giacometti’den hayatı çalkantılıdır. 
1935’ten sonra modelden çalışmaya döner. Sabahları 
kardeşi Diego’ya sonraları da genç bir model olan 
Rita’ya poz verdirir. 1935-1947 arasında kuşkulara 
kapılır ve bir sürü yapıtını yok eder. Neredeyse hiç 
sergi açmaz. Sanatçı bunun geçici olduğunu düşünse de 
süreç yıllara yayılacaktır… 

Sergide yer alan ikinci bölüm, büyük yapıtlarla 
birlikte çoğunluğu 1950-1960 yılları arasında 
gerçekleştirilmiş, sanatçının dünya algısını geliştirdiği 
ve gerçeği olduğu gibi değil de gördüğü gibi yansıttığı 
olgunluk dönemi yapıtlarını ele alıyor. Bu, ayrıca insan 
figürü üstüne çok yoğun biçimde çalıştığı bir dönem. 
Giacometti, resimde olduğu gibi heykelde de doğadan 
ya da bellekten aralıksız çalışıyor, yakınlarının yüz 
çizgilerinde insanlığın evrensel ifadesini yakalamaya 
uğraşıyor. 

A TURBULENT LIFE
As with all geniuses, Giacometti’s life was very turbulent. After 
1935, he turned over to working on models. In the mornings, he 
made his brother Diego pose for him, and later, a young model 
named Rita took over this job. Giacometti became doubtful of 
his work between 1935 and 1947, which caused him to destroy 
many of his art pieces. He held almost no exhibitions at all. 
Even though he thought this was a temporary state, the process 
went on for years.

The second section of the exhibition held the artist’s great 
works of art, as well as his works during his maturity period 
between the years 1950 and 1960 in which he developed 
an understanding of the world and reflected reality not as it 
was but as he saw it. This was also a period during which 

he focused intensively on the human figure. Just as he did in 
painting, Giacometti worked ceaselessly in sculpturing by 
basing his work on nature and memory and tried to capture the 
universal expression of humanity in the facial features of his 
acquaintances.

In 1960s, Giacometti drew the streets and cafes of Paris, the 
city he lived in. He also drew more personal places such as his 
workshop and the apartment of his wife Annette; these drawings 
later formed his last book “Paris sans fin” (Endless Paris). The 
exhibition displays an extensive lithography range of these 
drawings.
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1960’lı yıllarda Giacometti, yaşadığı kent olan 
Paris’e sokaklarını, kafelerini, atölyesini ya da karısı 
Annette’in dairesi gibi daha özel yerleri de çizerek 
saygısını sunuyor ve bu çizimler onun en son kitabı 
‘Paris Sans Fin’ı (Sonsuz Paris) oluşturuyor. Sergide 
söz konusu çizimlerden geniş bir litografi seçkisi de yer 
alıyor. 

Pera Müzesi’nin Giacometti Vakfı’yla ortak hazırladığı 
bu sergiye ayrıca arşiv belgeleri (mektuplar, 
hazırlık desenleri, yayınlar) ve dönemin önde gelen 
fotoğrafçılarının sanatçıyı yorumladığı bir fotoğraf 
seçkisi de eşlik ediyor. Giacometti “gördüğü”nü 
resmeteye çalışsa da sanatseverler derinliği anlamak 
için biraz çaba sarf edecek gibi! 

This exhibition, which was organized through cooperation of 
Pera Museum with Giacometti Foundation, is also accompanied 
by archive documents (letters, preparatory patterns, 
publications) and various photographs through which the 
world’s leading photographers have interpreted the artist. Even 
though Giacometti has strived to reflect what he “saw”, it seems 
that art lovers will have to exert some effort to understand the 
depth of his work.
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Kültür Sanat Rehberi

İstanbul Müzik Festivali’ne geri sayım başladı.
43. İstanbul Müzik Festivali, bu yıl “Kültürel Manzaralar” temasıyla 
31 Mayıs-29 Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, festivalin bu yılki yerleşik konuk 
orkestrası olarak iki konsere imza atacak. İki dünya prömiyeri ile üç Türkiye 
prömiyerine ev sahipliği yapacak olan festivalde toplam 
27 konser yer alıyor.

The countdown for Istanbul Music Festival has begun
The 43rd Istanbul Music Festival will be held between May 31st and June 29th of 2015 with 
the theme “cultural sceneries”. Deutsche Kammerphilharmonie Bremen will perform two 
concerts as the main guest orchestra of this year’s festival. In the festival, which will also host two world premieres and three 
Turkish premieres, a total of  27 concerts will be given.

Hugh Jackman yeniden geliyor.
İstanbul’daki 4 gün üst üste yapmayı planladığı şovunu ses tellerindeki 
rahatsızlık nedeniyle iptal etmek zorunda kalan Hugh Jackman’ın 30-31 Mayıs 
ve 1 Haziran’da 3 gösterisini gerçekleştireceği açıklandı. Zorlu Performans 
Center sitesinde yaptığı açıklamada; “17 Mart’ta uzun süre hafızalardan 
silinmeyecek bir performansla İstanbul’u büyüleyen, ancak gösterisinin ikinci 
gününde ses tellerindeki kanama nedeniyle sahneye çıkamayan Hugh Jackman, 
geri dönüyor.” 

Hugh Jackman is coming to Turkey once again
Hugh Jackman was forced to cancel his show that he planned to perform at 4 days in a row 
in Istanbul due to an illness in his vocal cords. It was however, announced that he will this 
time perform his show 3 times in a row on the dated May 30th, 31st and June 1st. According 
to the announcement by Zorlu Performance Center on its website, “Hugh Jackman who 
enchanted the people of Istanbul with a performance that will not be forgotten soon on March 
17th was unable to perform on the next day due to bleeding in his vocal cords; but now, he is coming 
back!”.

Bedri Rahmi’nin sanatı sergileniyor.
Columbia Global Centers Turkey ve Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde 
düzenlenen “Mavi Seyyahlar: Romare Bearden ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 
Sanatı” adlı sergi 15 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan İstanbul 
Başkonsolosluğu’nun Sismanoglio Megaro binasında sanatseverlerle buluşacak. Sergi, 
birbirlerinin çağdaşı olan ve bir nevi evrensel bir Odyssesia izinde kendi geçmişlerinde 
yolculuğa çıkan iki sanatçıyı buluşturmayı amaçlıyor.

Bedri Rahmi’s artwork on exhibition
The exhibition “Blue Voyagers: The Art of Romare Bearden and Bedri Rahmi Eyüboğlu” which is 
organized through cooperation of Columbia Global Centers Turkey and the Greek Consulate General of 
Istanbul will be open to art lovers between April 15th and May 17th in the Sismanoglio Megaro 
building of the Greek Consulate General of Istanbul. The exhibition aims to unite two contemporary 
artists that go on a voyage in their own past, in a way which is universally similar to that of Odysseus.

Art and Culture Guide
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Futbol Topunun Tasarımı

Bir zamanlar futbol topları, şişirilmiş domuz 
bağırsaklarının deri ile kaplanması ile 

yapılırdı. Çin’de ise “Tsu Chu” denilen versiyonda, 
tüylerle doldurulmuş toplar kullanılıyordu. Orta 
Çağ İngilteresi'nde oyuncular, tıpa talaşı 
ile doldurulmuş içki şişelerinin deri ile 
kaplanmasıyla üretilen toplarla oynuyorlardı.

1844 yılına gelindiğinde, Charles Goodyear 
vulkanize lastiğin patentini aldı. Böylece futbol 
topları da ilk defa standart bir şekil 
almaya başladılar. Bundan 7 yıl 
sonra, H. J. Lindon lastikten 
şişirilebilir bir iç bölme yaptı. 
Böylece topa vurabilmek 
ve bu esnada topun 
küresel görünümünü 
koruyabilmesi kolay-
laşmış olacaktı. 

Beyaz futbol topları 
1951 yılında standart 
haline geldiler. 
1960'larda top 
yüzeyinin eşit 
kalınlıkta olabilmesi 
ve şeklinin deforme 
olmaması için sentetik 
materyaller kullanılmaya 
başlandı. Kış maçları içinse, 
kar altında görünürlüğü daha fazla 
olduğu için turuncu renkte üretilen resmi toplar 
kullanılıyordu.

Fakat günümüzde meşhur olan, beyaz ve siyah beşgen 
ve altıgenlerden oluşan toplar, ilk olarak 1960'larda 
mimar Richard Buckminster Fuller tarafından dizayn 
edildi. Fuller, az miktarda malzeme kullanılacak 
binalar tasarlamasıyla meşhurdu.

Design of the Football
Back in the day, footballs were made by covering inflated 

pig bladders with leather. For the version called 
“Tsu Chu” in China, balls filled with fur were used. In Medieval 
England, people played football with balls manufactured via 
covering cork sawdust-filled liquor bottles filled with leather.

In 1844, Charles Goodyear patented vulcanized rubber. This 
was the time when footballs began to take a standard form.
Seven years after this, H.J. Lindon made an inner inflatable 
ball from rubber. This made it easier to kick the ball and 
protect its round form.

White footballs became the standard in the year 1951. 
In 1960s, usage of synthetic materials started in 

order got the outer layer of the football to be 
of even thickness at all parts and for the 

shape to be protected from deformities. 
For games in winter, official orange-

colored balls were used since their 
visibility in snow was higher.

However, the well-known footballs 
of our day which are made up 
of black pentagons and white 
hexagons were designed by the 
architect Richard Buckminster 
Fuller in 1960s. Fuller was famous 

for designing buildings with 
minimum material.

In the past, leather footballs were made 
by stitching 18 sections together, these 

came in 6 panels with three sections each. 
Fuller’s design, however, has 20 hexagons and 

12 pentagons stitched to one another. Even though 
its official form was round and multi-faceted, the design was 
referred to as “buckyball”.

The first buckyball used in official football games was the 
Telstar football of Adidas. It was first used in the finals of the 
World Cup in Mexico in the year 1970. Adidas had used a 
pattern of white hexagons and black pentagons in order for 
the ball to be more visible on television. This was also beneficial 
to players. It had become easier to follow the ball’s movements 
and bend the ball.
Adidas used its classic black and white color scheme until 2002. 

sp  ro
Sports
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Daha önceleri deri futbol topları, birbirine dikilmiş 
18 adet bölümden yapılıyorlardı: Her birinde üçer 
bölüm olan altı panel. Fuller’in tasarımında ise, 
birbirine dikilen 20 altıgen ve 12 beşgen parça 
mevcuttu. Resmi şekli küresel çokyüzlü olsa da, 
tasarım “buckyball” ismiyle anıldı.

Resmi futbol maçlarında kullanılan ilk buckyball, 
Adidas’ın Telstar futbol topuydu. 1970 Meksika 
Dünya Kupası finallerinde sahne almıştı. Adidas, 
televizyon ekranlarında daha kolay görülebilmesi 
amacıyla beyaz altıgen ve siyah beşgenlerden 
oluşan bir desen kullanmıştı. Bunun futbolcular 
için de bir getirisi olmuştu: Siyah altıgenler 
sayesinde topun hareketini takip edebilmek 
kolaylaşmış, böylece falso vermeye alışmaları da 
kolay olmuştu.

Adidas, klasik beyaz-siyah renk şemasını 
2002 yılına kadar kullandı. Ancak 2006 ve 2010 
Dünya Kupa'sında emektar buckyball yerini 
sırasıyla Teamgeist (14 parçalı) ve Jabulani’ye 
(8 parçalı) bıraktı.

Fuller’in tasarımı sonraları molekül dünyasında 
da kalıcı bir iz bıraktı. 1996 yılında Harold 
Kroto, Robert Curl ve Richard Smalley isimli 
bilim adamları; keşfettikleri küresel bir moleküle 
Buckminsterfullerene adını verdiler. Kimya 
alanında Nobel Ödülü almalarına sebep olan bu 
molekül, tahmin edebileceğiniz gibi 20 altıgen ve 
12 beşgenden oluşuyordu.

In the 2006 and 2010 World Cup games, the old buckyball 
was replaced with the models Teamgeist 
(14 sections) and Jabulani (8 sections).

Fuller’s design left an impression in the world of molecules 
as well. In 1996, the scientists Harold Kroto, Robert Curl 
and Richard Smalley gave the name Buckminsterfullerene 
to a round molecule they discovered. As you can guess, this 
molecule which earned them a Nobel Prize in the field of 
chemistry was made up of 20 hexagons and 12 pentagons.





Kaliteli Bir Uyku İçin 
Tavsiyeler
Bazı geceler az, bazı gecelerse daha çok uyuyoruz. 
Uykudan elde ettiğiniz yararın, uyuduğunuz uykunun 
süresiyle çok da ilgisi yok. Bir başka deyişle, 8 saat uyku, 
her zaman 6 saat uykudan daha dinlendirici olmuyor. 
Uzmanlar, uykunun süresinden çok, kalitesinin insan 
vücudu için önemli olduğu konusunda hemfikirler. 
Üstelik yapılan bazı çalışmalar, normalin üzerinde 
sürelerle uyku uyumanın, insan vücuduna yarar değil, 
zarar verdiğini göstermiş.

 

İşte kaliteli bir uyku için ip uçları;
Hazırlık
• Düzenli olarak egzersiz yapın. Buradaki hedef, 
kendinizi zorlayıp yorgun düşmeniz değil tabi ki. 
Akşamları veya sabahları belirli bir saatte spor yapmanın 
uyku düzeni üzerinde pozitif etkisi olduğu çalışmalarda 
gösterilmiştir. Dikkat etmeniz gereken şey, uykudan 
hemen önce egzersiz yapmamaktır. Çünkü bu, uykuya 
dalma sürenizi uzatabilir.

Hints for a 
Quality Sleep
Some nights our sleep lasts short while some other nights it 
is much longer. The benefits we receive through sleep do not 
have much to do with the duration of 
sleep. In other words, 8 hours of sleep 
are not always more restful than 
6 hours of sleep. Experts 
agree that quality 
of sleep matters 
more than the 

duration for the human body. Moreover, some studies indicate 
that sleeping for durations longer than normal harm the body 
instead of improving it.

These are the hints for getting a quality sleep:

Preparation;
• Exercise regularly. The objective of this is not pushing yourself 
too far and becoming fatigued.  Studies have shown that 
exercising at a specific hour in the mornings or evenings has a 
positive impact on sleep patterns. The only thing you need to 
do is to take care not to exercise right before sleep because this 
might extend the duration in which you fall asleep.

“Kendinize İyi Bakın
“Take Care Of Yourself”

“
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• Nazik bir alarm kurun. Aşırı yüksek sesli, can sıkıcı 
alarmlı saatinizi bir kenara bırakın ve daha doğal 
uyanmanızı sağlayacak bir alarm bulmaya çalışın. Yavaş 
yavaş artan sesler veya uyanma saatiniz yaklaştıkça 
odanızın ışığının yavaş yavaş artmasını sağlayan cihazlar 
yararlı olabilir.

• Ekran karşısında daha az zaman geçirin. Uzmanlar, 
uykudan yaklaşık olarak 2 saat önce, bütün elektronik 
cihazları kullanmayı bırakmanın, uyku üzerinde çok yararlı 
bir etkisinin olduğunu söylüyorlar. İki saat, çoğumuz için 
uygulanamayacak kadar uzun bir süre olabilir. Ancak 
araştırmalar gösteriyor ki, gece yarısından sonra yüksek 
ışıklı cihazlara bakılması, beynin ortamı gündüzmüş gibi 
algılamaya başlamasına sebep olabiliyor. 

• Gece alışkanlıklarınızı düzenleyin. Geceleri uyku 
öncesinde yaptığınız aktivitelerin bir standardı olsun. Aç 
karnına yatağa girmeyin ve tuvaletiniz varken uyumayın. İki 
durumda da uyku kaliteniz kötü yönde etkilenecektir.

Uyuduğunuz Yer
• Yatağınız konforlu olsun. Vaktinizin çoğunu nerede 
geçiriyorsanız, paranızı da oraya harcamalısınız. Normal 
bir insanın ömrünün neredeyse 24 yılını yatakta geçirdiğini 
düşünecek olursak, yatağımızın iyi bir yatırımı hak ettiğini 
de anlamış oluruz. Doğru yatak seçimi, iyi yastıklar ve 
kaliteli bir yorgan…

• Oda sıcaklığını ayarlayın. Bazı çalışmalar, uyku sırasında 
ideal oda sıcaklığının 16-20 derece olması gerektiğini 
göstermişlerdir. Daha sıcak ortamlarda, uykuya dalmakta 
güçlük çekmeye başlarız. 

• Işıkları kapatın. Odanızdaki ışıkları, hatta şarj olan bir 
elektronik aletin işaret lambasını bile örtmeye çalışın. 
Sürekli aydınlık kalması gereken bir yerde uyuyacaksanız, 
uyku maskeleri işinizi görebilir.

• Uykunuzun bölünmesini engelleyin. Çocuklarınızın sizi 
uyandırmalarını engelleyemezsiniz. Ancak telefonunuzun 
veya diğer akıllı cihazlarınızın, yeni bir mail veya uyarı için 
ses çıkararak sizi uyandırmalarını engelleyebilirsiniz.
* Bu yazı, LifeHacker’da yayınlanan How to Need Less Sleep by Getting Better 
Sleep Every Night yazısından tercüme edilmiştir.

• Set an alarm with a gentle sound. Put away your extremely 
loud, irritating alarm clock and try to find one that will 
awaken you in a more natural way. Devices that emit sounds 
that gradually get louder or lighten your room at a slow pace 
may prove useful.

• Spend less time watching TV. Experts state that quitting 
the use of all electronic devices approximately 2 hours before 
going to bed has a very beneficial effect on sleep. Two hours 
may be too long to comply with for most of us. However, 
research indicates that looking at devices with intense lighting 
after midnight causes the brain to start perceiving nighttime as 
daytime.

• Organize your night habits. Have a standard for the 
activities you carry out before going to bed at night. Do not go 
to bed hungry or sleep when you need to go to the bathroom 
because they will both affect your sleep negatively.

Place of Sleep
• Your bed should be comfortable. You should spend your 
money where you spend the most of your time. Considering 
that an ordinary person spends almost 24 years of her life in 
bed, it is clear that we need to invest in a good bed. You should 
choose the right bed, as well as good pillows and a quality 
blanket.

• Adjust the room temperature correctly. Some studies indicate 
that the ideal room temperature during sleep should be 
between 16 and 20 C. It is difficult to go to sleep in warmer 
environments.

• Turn off the lights. Try to cover up all additional lights in 
the room, including the charging lights of electronic devices. If 
you have to sleep at a place that is constantly lighted, you can 
use sleep masks.

• Avoid having your sleep interrupted. You cannot stop your 
children waking you up. However, you can prevent your 
phone or other smart devices from emitting sounds for e-mails 
or notifications and waking you up.

* Adapted from the article How to Need Less Sleep by Getting Better Sleep Every 
Night from LifeHacker.
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“Test
“Test”

“

Beslenme Testi 
Doğru besleniyor muyuz? Herhalde zaman zaman 
hepimizin aklına buna benzer bir soru takılıyor. Bu sorunun 
cevabını öğrenmek elinizde. Aşağıdaki test beslenmenizin 
sağlıklı olup olmadığını anlamanızı sağlayacak.

1- Aşağıdaki gıdalardan hangisini her gün yemelisiniz?

A.   Meyve 
B.   Sebze  
C.   Tahıl ürünleri  
D.   Et ve baklagiller

2- Diyetin en önemli unsurları sebze ve meyvedir. 
Peki hangisi daha sağlıklıdır?

A.   Sadece meyve
B.   Sadece sebze
C.   Tek çeşit meyve veya tek çeşit sebze
D.   Farklı meyve ve sebze çeşitleri

3- Diyet sırasında hiç yağ almamak gerekir:

A.   Doğru B.   Yanlış

4- Doğru beslenme alışkanlıkları önemli, 

ama buna ek olarak uzmanlar neler öneriyor?

A.   Spor yapılmasını
B.   Kitap okunmasını
C.   Televizyon izlenmesini
D.   Bol bol uyunmasını

5- Tuzu azaltmak hangi hastalığı önler?

A.   Kanser
B.   Yüksek tansiyon
C.   Şeker
D.   Kalp damar

6- Sağlığınız için en önemli sıvı hangisidir?

A.   Su       B.   Meyve suyu       C.   Kola       D.   Süt

7- Omega 3 yağı hangi besinde çoktur?

A.   Peynir      B.   Dana eti       C.    Balık       D.    Margarin

Nutrition Test
Are we getting the best nutrition? Similar questions must occur 
to each of us at one point in time. It is possible for you find out 
the answers to these questions. The test below will help you learn 
whether your diet is healthy or not.

1- Which of the below foods should you eat every day?

A.  Fruits
B.  Vegetables
C.  Grains
D.  Meat and legumes

2- The most important elements in a diet are fruits 
and vegetables. Which of the below do you think is 
the healthiest?

A.  Only fruits
B.  Only vegetables
C.  Just one type of fruit or vegetable
D.  Various types of fruits and vegetables

3- Our diet should be completely fat-free while trying 

to lose weight:

A.  True  B.  False

4- Getting the right nutrition habits is important 
but what are the additional health measures 
recommended by experts?

A.  Exercising     B.  Reading     C.  Watching TV
D.  Getting plenty of sleep

5- What diseases does reducing salt prevent?

A.  Cancer     B.  Hypertension     C.  Diabetes
D.  Cardiovascular diseases

7- Which of the below contains the highest amount of 

Omega 3 oil?

A.  Water       B.  Fruit juice       C.  Coke       D.  Milk

7- Omega 3 yağı hangi besinde çoktur?

A.  Cheese       B.  Beef       C.  Fish       D.  Margarine

CEVAPLAR: 1-C   2-D    3-B    4-A    5-B    6-A    7-C ANSWERS: 1-C   2-D    3-B    4-A    5-B    6-A    7-C
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“Keyf-i Seyahat “

Gezgin /Traveler 
Sema BÜYÜKSIVACI

Kardeş Topraklar: 
Selanik, Kavala, Halkidiki ve 
Thassos Adası
Yunanlar'ın mutluluk sırlarının sirtaki ve tabak kırma 
gelenekleriyle bir ilgisi olabilir. 

Neighborly Lands: 
Thessaloniki, Kavala and Island of Thassos
The secret behind the happiness of Greeks may be lying under the dance syrtos 
and plate smashing.

“Joy of Traveling”

Bodrum tatilinde arkadaşlarımla bir gün yemek 
yerken bayramda kısa bir yakın seyahat yapalım 

diye fikir çıktı. Arife günü akşamı otobüsle yola çıktık.

Kavala’ya yakın Anastasia’nın yerinde sabah 
erkenden mola verdik. Tavuk suyu 
çorbası ve böreği meşhurmuş. Tabi 
bir de Kavala kurabiyesi. Buradan 
Halkidiki Adası’na doğru yola 
çıktık. Halkidiki üç koydan ibaret 
küçük bir yarımada. Üç parmaklı 
ele benzeyen yarımada deniz ve 
kumdan yararlanmak isteyenler 
için ideal bir tatil koyu. 
Biz, tarihe Orta Makedonya 
olarak geçmiş, üç parmaklı 
yarımadanın en uzun koyunda 
bulunan kıyısına gittik. Sezon 
bittiğinden deniz kenarındaki 
tesisler kapalıydı. Hava da 
soğumuştu. Burada denize girme 
hayalimiz havada kalmış oldu. 
Selanik’te Aristotales Meydanı’nda 
gezdikten sonra, bizim Türk kahvesinin 
benzeri olan Grek kahve içerek dinlendik. 
İnsanlar kafelerde oturmuşlar, yazın son 
demlerinin keyfini çıkarıyorlardı, turizm sezonu 
kapandığından ve hava soğuk olduğundan çoğu 
dükkan kapalıydı. Akşama sahil kenarında mezeleri 

While dining with my friends one day during my Bodrum 
vacation, the idea to take a short trip to someplace close 

came up. We got on a bus and started on our way on the 
evening of the festival’s eve.

We stopped over at Anastasia’s near Kavala 
in the early morning. It was famous for 

its chicken broth soup and pies. And of 
course, Kavala cookies. From there, 

we started out for the Chalkidiki 
Island. Chalkidiki is a small 
peninsula made up of three bays. 
The peninsula, which resembles 
a hand with three fingers, is an 
ideal vacation bay for those who 
wish to enjoy the sea and the 
sand. We went to the longest 
cove of the three fingered 
peninsula which is known as 
a part of Central Macedonia. 
Since it was off-season, the 
resorts on the coast were closed 

and the weather was cold. Our 
dreams of swimming here came to 

naught. After visiting the Aristoteles 
Square in Thessaloniki, we relaxed 

while drinking Greek coffee which is 
very similar to our own Turkish coffee. 

People sat in cafes and enjoyed the last days 
of summer. Since the tourism season had passed 

and the weather was cold, most shops were closed. Our 
guide had recommended a restaurant on the coast with good 
appetizers and delicious fish for the evening so we rested in 
the hotel until dinner.
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ve balığı güzel olan bir lokantayı tavsiye etmişti 
rehberimiz biz de o saate kadar otelde dinlendik… 

Ertesi günü Atatürk’ün evini gezmeye gittiğimizde 
ben hayal kırıklığına uğradım. Bundan dört yıl evvel 
gittiğimde Atatürk’e ait özel eşyalar sergileniyordu. 
Restore yapılmaya başlandığında Türk yetkililer 
bütün eşyaları alıp Dolmabahçe Sarayı’nın deposuna 
kaldırmış. Evin içi bomboş, sanki hiç yaşanmamış 
gibi kalakalmıştı. Yalnızca duvarlarda barkovizyonla 
Atatürk’ün hayatını anlatan resimler ve yazılar 
yayınlanıyordu. 

Kavala’ya geldiğimizde burada kısa bir tur yaptık. 
Kavala, sahil kasabasını andıran küçük bir şehir. 

When we went to visit Atatürk’s house the next day, I was 
disappointed. When I visited the place four years ago, 
private items of Atatürk were on exhibition. When the 
restoration began the Turkish officials took all of the said 
items and put them away in the warehouse of Dolmabahçe 
Palace. The house was left empty, as if nobody had ever 
lived there. There were only barcovision devices and 
pictures and articles on the walls which recited the life of 
Atatürk.

When we arrived in Kavala, we made a short tour. Kavala 
is a small city which resembles a coastal town. It is possible 
to visit everywhere on foot. This small city used to be one 
of the important cities during the Ottoman period. During 
the rule of Suleiman the Magnificent, great contributions 
were made to the city via the construction of an aqueduct. 
We also climbed up the hill where the monument of Mehmet 
Ali Pasha of Kavala is located. If you ever happen to come 
to Kavala, do not forget to drink some coffee against the 
scenery of Kavala in the small cafes across the monument.

You cannot just come to Greek Islands and leave without 
visiting one of the famous taverns. The tavern we visited in 
the evening as per the recommendations of our guide tuned 
out be exactly as the same as the taverns described in the 
book “Zorba”. While we got carried away with Greek music 
and Mediterranean dishes, we did not forget to participate 
in the Greek tradition of “plate smashing”. We had quiet 
an ordeal while haggling with the tavern owner to smash 
plates on the stage. This ceremony is not as easy to carry 
out as it seems. We completed our adventure with glory 
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Yürüyerek her tarafını gezmek mümkün. Bu küçük 
kent, Osmanlı zamanında önemli kentlerden biriymiş. 
Kanuni döneminde şehre su kemeri yapılarak büyük 
bir katkı sağlanmış. Kavala’lı Mehmet Ali Paşa’nın 
anıtının olduğu tepeye çıktık. Eğer yolunuz Kavala’ya 
düşerse, heykelin karşısında bulunan küçük cafelerde 
Kavala manzarası eşliğinde kahve içmeyi ihmal 
etmeyin. 

Yunan Adaları’na gelinir de meşhur tavernalara 
uğramamak olmaz. Akşam saatlerinde, rehberimizin 
yönlendirmesiyle gittiğimiz taverna tam anlamıyla 
“Zorba” kitabında tasvir edilen tavernalardandı. 
Yunan müziği ve akdeniz mutfağı ile kendimizden 
geçerken, Yunan işi “tabak kırma” seramonisini 
de yerine getirmeyi ihmal etmedik. Taverna sahibi 
ile sıkı bir pazarlık sonunda sahnede tabak kırmak 
için ter döktük. Bu seramoni göründüğü kadar 
kolay değilmiş. Yunan Zeybeği, onların deyimiyle 
sirtaki ile taverna maceramızı şanıyla tamamladık. 
Şunu eklemeden geçemeyeceğim, Yunanlıların 
mutlulğunun sırrı tabak kırmakta olabilir. Bir 
meditasyon yöntemi olarak çok işe yarayan bu 
gelenek insanı ciddi anlamda rahatlatıyor. 

Ertesi günü Thassos Adası'na gitmek için feribota 
bindik. Ada'ya gidiş 45 dakika sürüyor ancak yolun 
ve vaktin nasıl geçtiğini anlamıyor insan. Feribotun 
ardına takılmış martıların dansı sizi büyülüyor adeta. 
Thassos Adası Yunanistan’ın en büyük adalarından 
biriymiş. Sezon kapanmasına rağmen, adanın 
doğal güzelliğine aldanıp gelen turist 
sayısı azımsanamayacak sayıdaydı. 

Balık restoranlarındaki leziz balıklarından tutun 
da kumu ve denizine kadar huzurlu bir tatil 

geçirmek isteyenler için ideal bir ada Thassos.

Bu güne kadar Kavala ve Selanik Adaları'na seyahat 
etmeyenler için, bu geziyi bir ege sahil kasabasına 

benzeterek özetleyebilirim. Sadece konuşulan dil farklı 
bu şehirlerde, böyle olması da çok normal değil 

mi? Yüzyıllardır yan yana koyun koyuna 
yaşadığımız ve birbirimize baka baka 

karardığımız bir millet değil mi Yunanlar? 
Ancak bir farkla, bu toprağın insanı olan 

Yunan kardeşlerimiz hayattan keyif 
almayı bizden daha iyi biliyorlar. 

Sevgiyle ve geziyle kalın…

after the dance Greek Zeibek, which is actually called syrtos. 
I must say that plate smashing might be the reason behind 
the happiness of Greeks. This tradition is very beneficial as a 
form of meditation and provides remarkable relaxation.

The next day we got on a ferry to visit the Island of Thassos. 
The sea voyage to the island takes 45 minutes but time flies 
during the journey. The dance of the seagulls following 
the ferry is enchanting. The Island of Thassos is one of the 
biggest island of Greece. There was a considerable number 
of tourists who were attracted by the natural beauty of 
the island despite the end of the season. Thassos is an 
ideal island with its sand, sea and the delicious fish in its 
restaurants for those who wish to have a peaceful vacation.

For those who have not travelled to Kavala and the 
Thessaloniki islands, I can summarize this trip by saying 
that the city was similar to an Aegean coastal town. The 
only difference is in the language spoken, which is to be 
expected, don’t you think? Aren’t the Greeks are a people 
with whom we have lived side by side for centuries, a people 
with whom we have come to share many similarities? There 
is only one difference; our friends the Greeks know how to 
enjoy life much better than we do.

So long and safe travels.
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TRABZON

Trabzon, Türkiye'nin en kalabalık 29. şehri. 
Karadeniz sahili ile Zigana Dağları arasında 

yer almakta olup yüz ölçümü açısından az bir alan 
kaplar. 

Trabzon, günümüzde Karadeniz Bölgesi'nin iki 
büyük kentinden birisidir. Trabzon, Amasya ve 
Manisa ile birlikte "şehzadeler şehri" olarak anılır. 

Mutfak
Samsun Batum arasında yer alan bölge mutfağının 
ayırıcı temel besinleri karalahana, mısır, hamsi ve 
çay olup, bu üçlünün çorbasından ekmeğine dek 
sayısız kombinasyonu bulunmaktadır. 

Kuymak 
Kuymak, Samsun'dan Artvin'e yani Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Artvin, Sivas, Tokat ve Erzurum 
illerinde çok popüler olan bir yemektir. Gürcistan, 
Dağıstan, Azerbaycan ve Kafkasya'nın bazı 
bölgerinde de çok popülerdir. Mısır unu, tereyağı 
ve genellikle minci adı verilen tuzlu çökelek (bazı 
yörelerde telli peynir veya su peyniri) peyniri 
kullanılarak yapılan mısır lapasının adıdır. Bu 
yemek Trabzon ile özdeşleşmiş yörenin sevilen 
lezzetlerinden olmuştur. Kuymak Türkçe bir 
kelime olup Anadolu'nun başka yörelerinde peynir 
kullanılmadan hazırlanan arpa ve buğday lapalarını 
tanımlamak için kullanılmaktadır.

Kaygana
Kaygana, yumurtalı bir yiyecektir. Batı 
mutfağındaki krepi andırır. Günümüzdeki tarifi 
daha çok hamsi ve kavrulmuş sebze gibi tuzlu 
malzemeler içerir. Karadeniz yöresine veya 
Erzurum kültürüne ait olduğu iddia edilmektedir. 
Omletten farkı bol tereyağı ile yapılmasıdır.

Aslen Osmanlı mutfağından gelen bir yemektir. 
Osmanlı'da görüldüğü hali ile hem bahsedilen tuzlu 

TRABZON

Trabzon is the twenty ninth most populated cities of 
Turkey. It is located between the Black Sea coast and the 

Zigana Mountains and covers a small area in terms of square-
meters.

Today, Trabzon is one of the biggest cities of the Black Sea 
Region. Together with two other cities, Trabzon is referred to 
as “the city of princes”.

Cuisine
The most distinctive foods of the cuisine of the region between 
Samsun and Batumi are tea, kale, corn and anchovies, the 
latter three are used for countless meal types from soup to 
bread.

Kuymak
Kuymak is a dish which is very popular from Samsun to 
Artvin, mainly in the cities of Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, 
Artvin, Sivas, Tokat and Erzurum. It is also popular Georgia, 
Dagestan, Azerbaijan and in some parts of Caucasus. 
Kuymak is the name of the corn mush made with corn flour, 
butter and in particular, the salty cottage cheese (referred to 
as stringed cheese or water cheese) called “minci”. This dish 
is indigenous to Trabzon and has become one of the popular 
delicacies of the region. Kuymak is a Turkish word used to 
define the barley and wheat mushes prepared without cheese 
in other regions of Anatolia.

“Yöresinden
“From The Regions”

“

En az Karadeniz kadar hırçın olan geleneksel oyun; horon. 
The traditional folk dance which at least as shifting as the Black Sea itself: horon.
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malzemelerle, hem de bal, şurup, komposto gibi 
tatlı malzemelerle servis edilebilir.

Trabzon mutfağı ile özdeşleşmiş bir lezzet olarak 
kabul edilir. Hamsili ve karalahanalı çeşitleri 
Trabzon evlerinde ve lokantalarında sıkça yapılır. 

Tarihî - turistik yerler
Roma İmparatorluğu ve Osmanlı döneminde 
eyalet merkezi olmuş, Ortaçağ'da bir Rum 
İmparatorluğu'na başkentlik yapmış kent doğal 
güzelliklerinin yanı sıra pek çok tarihi yapıyı 
barındırmaktadır. 
Ayasofya Müzesi
İstanbul'un Latinler tarafından işgal edilmesinden 
sonra kaçan ve Trabzon'da 1204 yılında Trabzon 
İmparatorluğu'nu kuran Komnenos Ailesinden 
Kral I. Manuel (1238-1263) tarafından 1250-1260 
yılları arasında yaptırılan ve bir manastır kilisesi 
olan Ayasofya adı "Kutsal Bilgelik" anlamına gelir.

Geç Bizans kiliselerinin en güzel örneklerinden 
biri olan yapı, kapalı kollu haç planlı olup, yüksek 
kasnaklı bir kubbeye sahiptir. Kuzey, batı ve 
güneyinde revaklı üç kirişi bulunmaktadır. Yapı 
ana kubbenin üzerine değişik tonozlarla örtülmüş 
ve çatıya farklı yükseltiler verilerek kiremitle 
örtülmüştür. Üstün bir işçiliğin görüldüğü taş 
plastiklerde Hıristiyan sanatının yanı sıra Selçuklu 
Dönemi İslam sanatının da etkileri görülmektedir. 
Kuzey ve batıdaki revak cephelerinde görülen 
geometrik geçmeli bezemeleri içeren madalyonlarla, 

Kaygana
Kaygana is an egg dish. It resembles the crepes from the 
Western cuisine. Its modern recipe contains salty ingredients 
such as anchovies and fried vegetables. It is claimed that 
the dish is either from the Black Sea region or the Erzurum 
culture. Its difference from omelets lies in the fact that is it 
made with plenty of butter.

Kaygana is originally from the Ottoman cuisine. As it was 
during the Ottoman period, it can be served with either salty 
ingredients or sweet ingredients such as honey, syrup and 
stewed fruits.

It is regarded as a symbol of the Trabzon cuisine. Its versions 
with anchovies and kale are frequently served in the homes 
and restaurants of Trabzon.
The Sumela Monastery which is built on a steep cliff on the 
slopes of Karadağ (Mela Mountain) 

Historical and touristic places
The city, which was a state center during the rule of the 
Roman and the Ottoman empires and the capital of a Greek 
empire in the Medieval Age, is full of historical structures 
besides its natural beauties.

Hagia Sophia Museum
The name Hagia Sophia, which was given to the monastery-
church built between 1250 and 1260 by King Manuel I of the 
Comminus family which escaped Istanbul after it was invaded 
by the Latins and founded the Empire of Trebizond in 1204, 
means “holy wisdom”.
The structure, which is one of the most elegant examples of 
Late Byzantine churches, is in the shape of a cross with closed 

Altındere vadisine hakim Karadağ’ın eteklerinde sarp bir 
kayalık üzerine kurulmuş olan Sumela Manastırı
The Sumela Monastery which is built on a steep cliff on the slopes of 
Karadağ (Mela Mountain) overseeing the Altındere Valley
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batı cephesinde görülen mukarnaslı nişler Selçuklu 
taş işlemelerindeki özellikleri taşımaktadır.

Sümela Manastırı
Sümela Manastırı, Trabzon ili, Maçka ilçesi, 
Altındere köyü sınırları içerisinde yer alan Panagia 
deresinin batı yamaçlarında Kara tepesi üzerinde 
deniz seviyesinden 1.150 m yükseklikteki eski Rum 
Ortodoks manastır ve kilise kompleksi olup, tam 
adı Panagia Sumela veya Theotokos Sumela'dır.

Kilise içinde Meryem figürleri Gürcüler'in 
kullandıkları Gürcü Madonna şeklinde 
resmedilmiştir. Asıl kilisenin apsis kısmında, 
güney duvarında yukarıda Meryem'in doğuşu ve 
mabede sunuluşu, tebliğ, İsa'nın doğuşu, mabede 
sunuluşu ve hayatı, altta İncil’den resimler, Güney 
kapısında Meryem'in ölümü ve havariler. Kilisenin 
doğuya bakan yukarı kısmında 2. sırada Genesis, 
Adem'in yaratılışı, Havva'nın yaratılışı, Tanrı'ın 
tembihi, İsyan (Adem ile Havva'nın yasak meyveyi 
yemeleri), Cennetten kovulma. 3. sırada: Dirilme, 
Thomas'ın şüphesi, Kabirde bir melek, Nikaia 
(İznik) konsili, Apsis kısmının dışında, yukarıda 
Mikail, Cebrail bulunmaktadır

Uzungöl
Uzungöl, Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı 
turistik belde. Sık ormanları ve doğal güzelliği ile 
iç ve dış turistleri cezbetmektedir. Adını kıyısında 
bulunduğu gölden alır. Bu göl yamaçlardan düşen 
kayaların, Haldizen deresinin önünü kapatmasıyla 
oluşmuştur. Beldenin en önemli ekonomik 
faaliyetlerinden biri turizmdir. Göl boyunca pek çok 
pansiyon yaz sezonunda, bazılarıysa sene boyunca 
hizmet vermektedir.

arms and has a high-drummed dome. It has three beams with 
galleries in the north, west and south. The structure ceiling 
has different types of vaults under the main dome and the roof 
sections with at different heights are covered with tiles. The 
stone ornamentations which exhibit superior craftsmanship 
reflect the influence of Islamic art from the Seljukian era as 
well as Christian art. The medallions on the northern and 
western porch sides which contain geometrically interlaced 
ornamentations and the niches with muqarnases on the 
western façade have properties associated with Seljukian 
stonework.
Sumela Monastery
Sumela Monastery is an old Greek Orthodox monastery and 
church complex on Karadağ (Mela Mountain) at an elevation 
of 1150 meters from sea level on the western bank of Panagia 
River within borders of Altındere village in Maçka district of 
Trabzon. Its full names are Panagia Sumela and Theotokos 
Sumela.

The Mother Mary figures in the church are pictured in the 
style of Georgian Madonna. The apse section of the main 
church building is decorated with depictions of the birth 
of Mother Mary and her presentation to the church, the 
declaration of the new religion, birth of Jesus Christ, his life 
and presentation to the church on the south wall while there 
are depictions of scenes from the Bible on the bottom of the 
wall. The southern door bears depictions of the death of 
Mother Mary and the apostles. The second row in the upper 
section of the eastern wall of the church is ornamented with 
depictions from the Genesis as well as as the creation of Adam 
and Eve, the warning from God, the defying of God (when 
Adam and Eve eat the forbidden fruit) and the expulsion from 
heaven. The third row has depictions of Thomas’s doubt, an 
angel in a grave and the Nicaea (İznik) council while the apse 
bears depictions of the angels Michael and Gabriel.

Uzungöl
Uzungöl is a tourist location in the Çaykara district of 
Trabzon. It attracts travelers from within and without the 
country with its dense forests and other natural beauties. It 
is named after the lake on the coasts of which the town is 
located. This lake was created when rocks falling from the 
surrounding cliffs formed a natural dam on the Haldizen 
River. One of the most important economic elements of the 
town is tourism. Many lodges on the coast of the lake provide 
accommodations services in summer while some of them are 
open all year round.

Uzungöl, Trabzon'a 99 km, Çaykara'ya ise 19 km uzaklıktadır.
Uzungöl is at a distance of 99 kilometers to Trabzon and 19 kilometers 
to Çaykara
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MOBSIZE; 
Benetton, 

Marks&Spencer 
ve Nike'ın 

global tedarikçisi 
Kartes ile çözüm 
ortağı olmaktan 

gurur duyar.
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“My Styling “

Sokaklar Podyuma Karşı!
Geçtiğimiz sene Mercedes-Benz’in sponsorluğunda İstanbul 
Modern‘de düzenlenen Moda Haftası’na podyum modasından 
çok sokak modası damgasını vurmuştu. Bu sene de yine rüzgar 
sokak modasından yana esecek gibi görünüyor. Sokak - podyum 
çekişmesinden yine karlı çıkacak olan “moda” olacağa benziyor. 

Runways vs Streets
The Fashion Week organized in Istanbul Modern museum through the sponsorship of 
Mercedes-Benz last year was marked with street fashion rather than runway fashion. It 
seems that the domination of street fashion will continue this year as well. The perpetual 
winner of this conflict, however, will definitely be fashion itself.

"My Style"

Model
Model

 Bulut Özdemiroğlu

Modayı, ünlü ve üst düzey markaların 
oluşturduğunu ve moda olanın, isim 

yapmış stilistlerin sihirli parmaklarından 
çıktığını düşünenlerin sayısı  oldukça fazla 
olabilir ancak moda; özellikle sokak modası, 
bir akım yaratma çabası sonucunda doğmuş 
olsa da kişinin özgünlüğünü, kendini, kendiyle 
ilgi olanı bağımsız bir şekilde ifade etmeye 
çalışan insanların modasıdır. Sokak modasının 
diğer moda akımlarından en önemli farkı 
şıklık içermek zorundalığından çok kişiyi 
ifade etme fikrinin benimsenmesidir. Kişinin 
ruhu, giydiği kıyafete de can vermeli ve 
kıyafeti kumaş parçası olmaktan çıkarıp bir 
kişiliğe büründürmelidir. Giyilen kıyafet ya 
da aksesuarlar kişi ile birlikte yaşayıp onun 
hayatını yansıtmalıdır. 

Belki çoğunluk için bu durum abartı gelebilir 
ya da yadırganabilir bu bakış açısı ama 
sokağın olduğu gibi  sokak modasının da 
bir ruhu olmalı, sokaktaki yaşama ayak 
uydurmalı. Sokak modası ile renklendirmeli 
tüm sokaklar. “Marka giy, tasarım yaptır, 
çarşıdan, pasajdan, pazardan seç seni 

The number of those who think that fashion is created by 
well-known, premium brands and that what is fashionable 

is defined by the magical powers of stylists may be very high. 
However while fashion, and street fashion in particular, was 
born through the goal of forming a new trend, it is created by 
people who try to express themselves, their individuality and 
what characterizes them. The most important distinction of 
street fashion from other fashion trends is that it adopts the idea 
of expression of the self rather than an obligation to look stylish. 
The soul of the wearer should give life and personality to her 
clothing and dematerialize it. The clothing and accessories of a 
person should become a part and reflection of her life.

This perspective may sound strange or exaggerated to some 
but similar to streets themselves, street fashion should also have 
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yansıtacak kıyafetini; ister on liradan seç 
tişörtünü ister binlerce liraya maal et o günkü 
giyiceklerini, nereden istiyorsan oradan al ama 
giydiğine hayat ver. Çünkü hayat sokakta!” 
diyerek bu seneki İstanbul Moda haftasına bir 
göz atalım. 

Kulislerde, bu sene Moda Haftası’na geçen 
seneye nazaran yurt dışından daha fazla 
tasarımcının katılacağı konuşulsa da 
organizasyonda hangi Türk modacıların 
katılacağının açıklanmayışı kafalarda soru 
işareti bırakmıyor değil. Bu soru işaretlerinin 

peşinden gidince, Emre Erdemoğlu’nun 
katılımcı listesinde olduğunu öğrendim. Emre 
Erdemoğlu, benim de bizzat podyumunda yer 
aldığım 2014 Mercedes Benz Runway’de renkli 
tasarımlarıyla göz kamaştırmıştı. Bu sene  çok 
daha farklı bir konsept hazırlığında olduğu 
söylenilen Emre Erdemoğlu’nun Runway’ı 
Moda Haftası’nın merakla beklenilenlerinden.

Modanın Bir Kalbi Var
Bir organizasyonda karşılaştığım ünlü Niyo 
markasının yaratıcısı Niyazi Erdoğan ile 

a spirit and be in harmony with the life on streets. All streets 
should be enlivened with the colors of street fashion. It does not 
matter if you wear premium brand or custom-styled clothing 
or go and buy the clothes that will represent your identity from 
markets, alleys or bazaars. It does not matter if you buy a 
t-shirt for ten dollars or combine clothing items for thousands of 
dollars; buy them from wherever you want but make sure that 
they come alive because streets are where life is! With this motto, 
let’s take a look at Istanbul Fashion week of 2015. 

Even though the backstage chatter indicates that more foreign 
designers will participate in the fashion week this year, the 
fact that it is not yet announced which Turkish designers will 
be a part of it leaves a question mark in our minds. While 

tracking the answers to this question, I found out that Emre 
Erdemoğlu is on the list of participating Turkish designers. 
Emre Erdemoğlu had bedazzled many people in Mercedes-
Benz Runway 2014, in which I was one of the models, with 
his colorful designs which were also created with contributions 
of skillful styling by Alexanderkoko. The creations of Emre 
Erdemoğlu, who is expected to prepare a very different concept 
this year, are among the most eagerly anticipated designs.

Fashion Has a Heart
According to what I gathered from the quick chat I had with 
Niyazi Erdoğan who I met in an organization and who 
happens to be the creator of the brand Niyo, Mercedes-Benz 
Runway seems as if it will go even tougher than last year.
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ayaküstü sohbetimizden çıkardıklarıma göre 
bu sene Mercedes Benz Runway geçen seneye 
göre daha da çetin ve sert geçeceğine dair 
hislere kapıldım.

Geçtiğimiz yılın katılımcılarından, benim 
de kendisini çok sevdiğim Türkiye’nin en 
farklı, en altarnatif bir o kadar doğayla iç 
içe tasarımların sahibi dünyalar tatlısı (Nej) 
Nejla Güvenç’in Mercedes Benz Fashion Week 
2015 katılmayacağını öğrenmiş olmam beni 
çok üzdü. Tasarımlarında tamamiyle organik 
ürünler kullanan Nej farklı konseptleriyle, 
ülkemizdeki tasarım çıtasını dünya 
standartlarına taşıyacağına tüm kalbimle 
inanıyorum..

Son olarak, modayı seviyorum ya da kendi 
modamı kendim yaratırım ama Türkiye'de 
moda dünyasında neler oluyor, sokakta bizim 
görmediğimiz 
neler giyiliyor 
diyorsanız 
modanın 
özellikle de 
sokak modasının 
nabzını 
tutmak için 
kalbi  İstanbul 
Modern’de 
Mercedes Benz 
sponsorluğunda 
16-21 Mart 
tarihleri arasında 
yapılacak olan 
İstanbul Moda 
Haftası’na 
davetlisiniz. 
Renklerle ve 
modayla kalın. 
Kendi tarzınızı 
sokağa dökmeyi 
unutmayın! 

I was sorry to hear that delightful Nejla Güvenç of the last 
year’s participants whom I really like would not be a part of 
Mercedes-Benz Fashion week of 2015; she is the creator of 
Turkey’s most distinctive, original and natural designs (Nej). I 
believe with all my heart that Nej will raise the bar of design in 
our country to that of world standards through its differently 
designed clothes which are produced entirely from organic 
materials.

Lastly, if you like fashion or think that you create your own 
trends and are curious of what is going on in the Turkish 
fashion world and what is worn on the streets that you haven’t 
seen, I invite you to the Istanbul Fashion week events to be 
carried out between March 16th and 21st in Istanbul modern 
museum where you can keep yourself aware of all that is 
fashion-related. Stay colorful and fashionable. And don’t forget 
to take your own style to the streets!
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Basit yöntemlerle zor görünen işlerin üstesinden 
gelmek işte bu kadar kolay. 
It is that easy to overcome things that seem difficult 
with simple methods.

Püf 
Noktası

"Beneficial Tips"

Peynirlerin 
küflenmemesi için 

kenarlarını tereyağı ile 
ovun.

Tereyağı peynirin en çabuk küflenen 
bölgesini tamamı kaplayacak, küf oluşturan 
bakteriler peynire ulaşamadığı için küflenme 

olmayacaktır. Ayrıca tereyağının aroması 
peynirinize karışacağından daha lezzetli hale 

gelecektir.
Rub the edges of cheeses with butter 

in order to prevent molding.
When the butter covers the edges, which are the most 

easily molded parts of cheeses, there will be no 
molding since the bacteria that cause it will not 

be able to reach the cheese. In addition, the 
cheese will become even tastier with 

the application of butter.

Güneş yanıkları için 
kullanılmış poşet çaylar 

bire bir.
Kullanılmış çay poşetlerinizi 

değerlendirebileceğiniz bir püf noktası. 
Çay içerdiği tein ile yanan bölgeyi 

yumuşatacaktır ve yanık acısından böylesine 
basit bir tenkikle kurtulmuş olacaksınız. 

Used tea bags are great for sunburns.
Here is a tip that will ensure good usage for used teabags. 
Tea softens the burnt area through the theine in its con-

tent and ensure that you are free from the pain 
of sunburns with a simple technique.

Yumuşak peynirleri 
ya da kekleri diş ipiyle 
dilimleyebilirsiniz.

Yumuşak peynirleri ve kekleri kesmek hiç 
bu kadar koyal olmamıştı. Diş ipinin kesit 

alanı bir bıçağınkinden daha ince olduğundan 
tereyağından kıl çekermiş gibi kolayca 

dilimlere ayrılacaktır.
You can slice soft cheeses 
or cakes with dental floss. 

Slicing soft cheeses and cakes has never 
been easier. Since dental floss is much thinner 
than any knife it will cut slices like a hot knife 

through butter.

Uzanamadığınız 
yerlerdeki mumları 

uzun bir spagetti ile yakın.
Keyifle ve kimi zaman binbir zahmetle 

yediğimiz bu makarananın mum yakmak 
için işimize yaracağını düşünemezdik. 

Makarnayı bir çakmakla yaktığınızda, ucu 
tıpkı bir kibrit gibi tutuşacaktır ve mumlarınızı 

kolaylıkla yakmanızı sağlayacaktır. 
Light candles at places you cannot reach 

with a spaghetti stick.
Who would have thought that pasta which we eat 

with much pleasure could be used for lighting 
candles as well? When you light the end of a 
spaghetti stick, it will ignite like a match 

and enable you to light your 
candles easily.

Normal yanıklara ise 
anında hardal ya da 

soğan sürün. 
Hardalın ve soğanın içindeki asitler yanan 

bölgedeki hücreleri tetikleyecektir ve deforme 
olmuş hücrelerin yerine yenisi oluşacağından su 

toplamadan yanık iyileşecektir. 
Immediately rub mustard or a sliced onion 

on ordinary burns.

The acids in the mustard or onion will activate 
the cells in the burnt area and the burn will 

heal without a blister since new cells will 
replace the deformed ones.
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“Sanat Penceresi “

“Window of Art”

hazırladığım kalıplar vasıtası ile, camı fırınlarda önce 
eritip sonra da soğutarak elde ediyorum. Bu oldukça uzun 
ve meşakkatli bir proses. Modelimi önce kilden yapıyorum 
sonra silikon kalıbını alıyorum ve bu kalıp vasıtası ile 

modeli ikinci aşamada balmumundan 
döküyorum. Sonrasında fırına girebilir 
bir kalıp hazırlayıp, balmumunu 
içinden erittikten sonra cam yükleyip 
fırına veriyorum. Kalıbı kırarak içinden 
camı çıkarıyorum. Dolayısı ile her bir 
çalışma tek oluyor. Tek tek tasarladığım 
cam heykellerimi doğal malzemelerle 
özellikle de doğal taşlarla birleştirerek; 
utanç, çaresizlik, umut, aşk gibi bir çok 
duyguyu işlemeye çalışıyorum.  

Uzun yıllar profesyonel hayatta 
çeşitli görevlerde Türkiye ve İsveç’te 
çalıştıktan sonra, önceleri bir hobi 
olarak başladığım cam çalışmalarımı 
şimdilerde neredeyse tam zamanlı bir 
uğraş haline getirdim. 
Şimdilerde çalışmalarıma 2014 yılında 
fonksiyonel hale getirdiğim kendi 
atölyem olan, Studio Volcano’da 

devam etmekteyim. (www.studiovolcano.com)İstanbul 
ve Bodrum'da  çeşitli sergilerde eserlerimi sanatseverlerin 
beğenisine sundum. Son kişisel sergimi ise 20-29 Mart 2015 
tarihleri arasında İstanbul’da, Ortaköy Sanat Galerisi'nde 
yapma imkanı buldum.

Cam'ın Ruhu
Tek tek tasarladığım cam heykellerimi doğal malzemelerle özellikle 
de doğal taşlarla birleştirerek; utanç, çaresizlik, umut, aşk gibi bir çok 
duyguyu işlemeye çalışıyorum.

Spirit of Glass
I try to reflect many emotions such as embarrassment, desperation, hope and love 
by combining my glass statues, which I design personally one by one, with natural 
materials and in particular, natural stones.

Cam, Türkiye’de sanat denilince hemen akla gelen bir 
malzeme değil. Oysa benim yıllarca yaşadığım ve 

çalıştığım İsveç’te ve diğer birçok ülkede değer verilen 
bir sanat malzemesi. Cam ile çalışmanın pek çok zorluğu 
var, kaprisli bir malzeme ama; cam aynı 
zamanda üç boyutluluğa getirdiği çok 
farklı olanakları ile, saydamlığı sayesinde 
renk ve form kombinasyonlarına tanıdığı 
farklılaşma ile çalışmayı çok zevkli kılan 
ve ruhu olan bir malzeme. İşte ben de 
yaptığım çalışmalarda bu ruhu ortaya 
çıkarmaya çalışıyorum. 

Camın bulunması insanlık tarihinin 
muhtemelen en önemli olaylarından 
biridir. Modern arkeolojiye göre bilinen 
en eski cam, Mezopotamya’da Bronz 
Çağı döneminde milattan önce üçüncü 
bin yıl tarihlidir. Başlangıçta cam değerli 
taşları taklit etmek amacıyla boncuk gibi 
küçük nesneler yapmakta kullanılmış. 
Özel karakteristiklere sahip cam nesneler 
yaratmak için gereken gelişmiş kimya ve 
fizik bilgisi zamanla cam zanaatçılarını 
kendi zamanlarının diğer zanaatçılarından 
ayırarak işleri etrafında bir gizem 
oluşturmuş. Ancak bu tekniklerle üretilen camın kitlesel 
üretimi mümkün olmadığından, milattan önce birinci 
yüz, cama üfleme yolu ile şekil verilmesi yöntemlerinin 
bulunmasından kısa süre sonra bu teknikler terk edilmiş. İşte 
ben de cama üfleme yolu ile değil de bu çok eski teknikleri 
kullanarak şekil veriyorum. Yaptığım cam heykelleri, 

Cam Sanatçısı
Glass Artist

Ayşen Savcı
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Glass is not the 
first material that 

comes to mind when art in 
Turkey is considered. Whereas 
in Sweden where I lived and worked 
for many years, glass is a highly 
regarded material and this is true for many 
other countries as well. Working with glass 
has many difficulties, it is not very well behaved. 
However, it is also a material with spirit which 
renders working on it very enjoyable through its greatly 
varying contributions to three dimensionality and originality 
it gives to color and form combinations via its transparency. 
This spirit is the one that I try to reveal in my works.

The invention of glass is perhaps one of the most important 
events in the history of humanity. According to modern 
archaeology, the oldest glass that is known dates back to the 
3rd millennium BC during the Bronze Age in Mesopotamia. 

At first, glass was used to make small objects such as 
beads in order to imitate precious gemstones.

In time, the knowledge of chemistry and physics 
that is necessary to produce glass objects 

with special properties distinguished 
glass makers from other craftsmen 

and formed a mystery around 
their work. However, since 

mass production of glass produced this was impossible, 
these techniques were abandoned in a short time after glass 
blowing techniques for shaping glass were discovered in 
the 1st century BC. The old techniques in question are the 
ones I use for shaping glass instead of using glass blowing 
techniques. I create glass statues by melting the glass in an 
oven in molds that I prepare and cooling them off. This is 
a very long and toilsome process. I make my models from 
clay first, and then cast beeswax models by using the clay 
ones during the second stage. After this, I prepare an oven-
safe mold, cover it with melted beeswax and put it in the 
oven after pouring in the melted glass. I break the mold 
and remove the glass statue from it. This causes all my 
works to be unique. I try to reflect many emotions such as 
embarrassment, desperation, hope and love by combining 
my glass statues, which I design personally one by one, with 
natural materials and in particular, natural stones.

After working at different positions in business life for 
many years in both Turkey and Sweden, I made my glass 
work, which I had started as a hobby, almost a full time 
occupation. Currently, I continue my work in Studio 
Volcano which is my own workshop that I functionalized in 
2014 (www.studiovolcano.com). I presented my artwork to 

art lovers at many exhibitions in İstanbul and Bodrum. 
I was given the opportunity to open my latest solo 

exhibition in Ortaköy Art Gallery in Istanbul 
between March 20th and 29th.

TRASE
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“Dünyanın ENleri”
“List Of “Mosts” In The World.”

1. Büyük Sahra Çölü: 
Afrika kıtasında yer alan Büyük 
Sahra çölü, 9.065.000 km2’lik yüz 
ölçümüyle, dünyanın en büyük sıcak 
kum çölüdür. Sahra çölünde 11 ayrı 
ülke bulunmaktadır. Yüz ölçümü 
ABD’nin yüz ölçümü kadardır ve 
yaklaşık 2,5 milyon yıllık bir geçmişe 
sahiptir.

2. Arabistan Çölü
Asya kıtasında Arap yarımadasında 
bulunan Arabistan çölü, 1.300.000 km2 
yüz ölçümüne sahiptir. 

2. The Arabian Desert
The Arabian Desert, which is located in Asia 
on the Arabian Peninsula, has a surface area 
of 1.300.000 km2.

1. Great Sahara Desert 
The Great Sahara Desert in Africa is the 
world’s biggest desert with hot sand and 
covers an area of 9.065.000 km2. There are 
11 countries within this desert. Its surface 
area is equal to that of USA and it has a 
history of 2,5 million years. 

Dünyanın En Büyük Çölleri
Çöl terimi, yılda 250 mm’den daha az yağış almakta olan yerleri tanımlamak için kullanılmaktadır. 

Antartika ve Grönland gibi buzullarla kaplı olan bölgeler de çöl kapsamına girmektedir. Birer ekosistem 
olan çöllerde, gece ve gündüz sıcaklık farklılıkları çok büyüktür. Aşağıda, dünyanın en büyük sıcak kum 
çöllerini sizler için sıraladık;

Biggest Deserts of the World

The term “desert” is used to define areas which receive less than 250 millimeters of rain in a year. Some regions 
that are covered with ice, such as Antarctica and Greenland are also regarded as deserts. Deserts, which are also 

ecosystems, the difference between day and night temperatures is very high. We have listed the biggest sandy deserts 
of the world below:

TRASE
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6. Arizona Çölü
Amerika Kıtası'nda büyük kısmı 
ABD’de bir bölümü de Meksika 
sınırları içinde olan çölün yüz ölçümü 
370.000 km2’dir.

6. Sonoran Desert
The desert, which has a surface are of 
370.000 km2, is on the continent of America 
with its larger part within the borders of USA 
and its smaller part within the borders of 
Mexico.

7. Taklamakan Çölü
Asya Kıtası'ndaki diğer bir çölde 
Taklamakan Çölü'dür. Çin Halk 
Cumhuriyeti sınırlarında olan çöl, 
320.000 km2’lik bir yüz ölçümüne 
sahiptir.

7. Taklamakan Desert
The Taklamakan is another desert on 
the continent of Asia with a surface area 
of 320.000 km2 within the borders of the 
People’s Republic of China.

8. Karakum Çölü
310.000 km2 yüz ölçümüne sahip 
olan Karakum Çölü, Asya Kıtası'nda 
Türkmenistan sınırları içinde yer 
almaktadır.

8. Karakum Desert
The Karakum Desert, which has a surface 
area of 310.000 km2, is within the borders of 
Turkmenistan on the continent of Asia.

9. Namib Çölü
Kara Afrika’nın diğer bir çölü de 
Namib Çölü'dür. Namibya’da bulunan 
bu çöl 310.000 km2 yüz ölçümüne 
sahiptir.

9. Namib Desert
The Namib is one of the deserts in the Sub-
Saharan Africa. This desert which is located 
in Namibia has a surface area of 310.000 km2.

10. Tar Çölü
Asya Kıtası'nda Hindistan ve Pakistan 
sınırlarında bulunmaktadır. Yaklaşık 
260.000 km2’lik bir yüz ölçümü vardır.

10. Thar Desert
The Thar Desert is within the borders of India 
and Pakistan. It has a surface area of 
approximately 260.000 km2.

3. Gobi Çölü
Orta Asya’da Moğolistan ve Çin 
arasındaki bölgede bulunan çölün 
yüz ölçümü 1.040.000 km2’dir.

3. Gobi Desert
The surface area of this desert which is 
located in Central Asia between Mongolia 
and China is 1.040.000 km2.

4. Kalahari Çölü
Afrika Kıtası'nda Bostwana, 
Namibya ve Güney Afrika’nın belli 
bir bölümünde yer alan bir çöl olan 
Kalahari Çölü, 900.000 km2’ye varan 
bir yüz ölçümüne sahiptir.

4. Kalahari Desert
Kalahari Desert, which has a surface are 

of 900.000 km2, covers an area shared by 

Botswana, Namibia and South Africa on the 

continent of Africa.

5. Büyük Kum Çölü
Avustralya Kıtası'nda bulunan çölün 
yüz ölçümü 414.000 km2’dir.

5. Great Sandy Desert
The surface area of the desert on the 

continent of Australia is 414.000 km2.



Lezzet Avcısı / Flavor Hunter
Ercüment GENCEBAY

“Lezzet Avcısı “

“Flavor Hunter”

Hellim peynirli közlenmiş 
biber dolması için 
malzemeler:

• 4 adet kırmızı dolmalık 
biber • 120 gr hellim 
peyniri • Bir miktar tuz, 
kekik ve karabiber 
•10 gr sıvı yağ

Ingredients for the roasted 
and stuffed peppers with 
halloumi cheese:

•4 red bell peppers •120 grams 
of halloumi cheese • Salt, ground 
thyme and ground black pepper 
•10 g oil

Karnabahar pizza için 
malzemeler:

• 1 orta boy karnabahar 
• 1 yumurta • 50 gr beyaz 
peynir • 150 gr kaşar 
peyniri • 4, 5 tane zeytin 
• 1 kaşık salça • 2 kaşık 
zeytinyağı • Tuz, kekik, 
istenilen baharatlar 
• İhtiyaç olursa galeta unu

Ingredients for cauliflower 
pizza:

• 1 medium-sized cauliflower
• 1 egg • 50 grams of white 
cheese •150 grams of kashar 
cheese • 4 or 5  pc. olives 
• 1 spoonful of tomato paste
• 2 spoonfuls of olive oil
• Salt, ground thyme and any 
other spices you wish
• If necessary, breadcrumbs

Hoşgeldin Bahar Lezzetleri; 
Hellim Peynirli Közlenmiş Biber Dolması ve Karnabahar Pizza. 
Welcome to Spring Taste; Roasted and Stuffed Peppers with Halloumi Cheese and Cauliflower Pizza

Bahar tüm tazeliğiyle her yerde kendini hissetirirken, 
sofralarımıza da hafifliğini taşıyor. İşte bahar sebzeleriyle 

yapılan, hafif lezzetler.
While the spring freshness can be felt everywhere, its lightness introduces itself to 

our kitchens. Here are some delicious and light dishes made with spring vegetables.
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Hellim peynirli közlenmiş biber dolmasının hazırlanışı:
4 adet kırmızı bibernizi közleyin közlendikten sonra soyun ve soğumaya bırakın. Biberleri ortadan ikiye kesin. 
Ardından hellim peynirlerinizi kızartın. Zeytinyağı, kekik, tuz ve karabiberden hazırlanmış bir sos yapın. 
Biberlerinizi bu sosa bulayın. Biberlerin içine hellim peynirlenizi koyun ve üzerine defne yaprağı koyarak süsleyin.

Directions for the roasted and stuffed peppers with halloumi cheese:
Roast 4 red bell peppers; peel them and leave them to cool off after roasting. Slice them into two pieces. Fry halloumi cheese 
slices. Prepare a sauce made of olive oil, ground thyme, salt and ground black pepper. Dip the pepper pieces in this sauce 
Place the fried cheese slices into the pepper pieces and decorate them with bay leaves.

Karnabahar pizzanın hazırlanışı:
Karnabaharın çiçek kısımlarını buhar ya da suda haşlayın. Soğuduğunda bir kaseye alın, içine yumurta, beyaz 
peynir ve baharatlar ekleyin. Çok cıvık olursa galeta unuyla toparlayabilirsiniz. Çok sert olmayacak fakat 
toparlanabilen bir hamur elde edin. Hazırladığınız hamuru yağlı kağıt serili tepsiye alıp el yardımı ile 1 cm kalınlıkta 
yayın. Üzerine salça, zeytinyağı, baharatlar ve çok az suyla hazırlanan sosu sürün. Üzerine rendelenmiş kaşar ve 
zeytinleri koyun. (İstediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz.) 170 derece fırında kaşarlar eriyip hafif kızarana kadar 
pişirin. Afiyet olsun.

Directions for the cauliflower pizza:
Steam or boil the flowery parts of the cauliflower. Place them in a bowl when they have cooled off and add the egg, the white 
cheese and the spices. You can thicken the mixture with breadcrumbs if necessary. Make a dough which is not too hard but at 
a consistency which will allow you to shape it. Take the dough, place it in a tray covered with baking paper and roll it out as 
to be of 1 centimeter thick. Spread a sauce you will prepare with the tomato paste, olive oil, spices and a small amount of wa-
ter onto the dough. Grate the kashar cheese and spread it on the dough together with the olives (You can any other ingredient 
you like as well). Bake the pizza at 170 C in the oven until the cheese is roasted and melted. Bon appetit.
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Shakespeare ile İlgili  
Az Bilinen Gerçekler

23 Nisan'da doğduğu sanılan İngilizce’nin en 
büyük yazarı, “Avon’un Ozanı” Shakespeare 

ile ilgili bilinmeyen on özelliği sizler için derledik.

• Oxford English Dictionary, Shakespeare’in 
3.000’den fazla kelimeyi 
İngilizce’ye kattığını kabul 
etmiştir.

• Shakespeare oyunlarını 
asla yayınlamamıştır. 
Günümüzde oyunların 
biliniyor olmasının sebebi, 
iki aktör arkadaşının,  
John Hemminges ve Henry 
Condell, ölümünden sonra 
36 tanesini The First Folio 
adıyla yazıya dökmeleri ve 
yayınlamalarıdır. 

• Uranüs Ayları’nın 
çoğunun adı, 
Shakespeare’in eserlerinde 
yer alan karakterlerden 
seçilmiştir.

• Zamanındaki 
sanatçıların aksine, 
Shakespeare çok sayıda 
mülke sahipti ve çok varlıklı bir adam olarak öldü.

• Shakespeare dünya çapında İngilizce’nin en 
başarılı yazarlarından biri olarak kabul edilse de, 
çağdaşları kendisinden pek etkilenmemişlerdi. 
Shakespeare’den bahsedilen ilk yazı, 1592’de 
tiyatro eleştirmeni Robert Greene tarafından kaleme 
alınmıştı ve ondan “sonradan görme bir karga 

Little-Known Facts 
About Shakespeare

We have gathered ten little-known facts about the 
“Bard of Avon” Shakespeare, who is deemed to 

be the greatest English writer in history and believed to 
have been born on April 23rd.

• Oxford English Dictionary 
officials have admitted that 
Shakespeare contributed more 
than 3.000 words to English.

• Shakespeare never published 
any of his plays. The reason his 
plays are known to the public 
is because John Hemminges 
and Henry Condell, who were 
two actors that happened to be 
friends of Shakespeare, compiled 
and published 36 of his plays 
under the title The First Folio 
after his death.

• Most of the names given to the 
moons of Uranus were chosen 
from the names of the characters 
in works of Shakespeare.

• In contrary to the artists of his 
time, Shakespeare owned many 
properties died a very wealthy 
man.

• Even though Shakespeare is now regarded as one 
of the most successful English writers of history, his 
contemporaries were not very impressed with him. The 
first article which mentioned Shakespeare was written 
by theatre critic Robert Greene in 1592 and it referred 
to Shakespeare as an “upstart crow beautified with the 
‘feathers’ of the playwrights”.

“Pandora'nın Kutusu
“Pandora’s Box”

“



var, bizim tüylerimizle güzelleşmiş” ifadeleriyle 
bahsediyordu.

• Shakespeare tarafından yazılan ve hayattayken 
sahnelenen The History of Cardenio isimli bir oyun, 
bugün tamamen unutulmuştur.

• Shakespeare’in isminin kaydedilmiş 80’den fazla 
yazım varyasyonu vardır. Korunabilen imzalarında 
Shakespeare, ismini “Willm Shaksp”, “William 
Shakespe”, “Wm Shakspe”, “William Shakspere”, 
“Willm Shakspere” ve “William Shakspeare” 
şekillerinde yazmıştır. Bugün bildiğimiz şekliyle 
“William Shakespeare” adını telaffuz ettiğine dair 
hiçbir kanıt yoktur.

• Shakespeare’in gerçek doğum tarihi 
bilinmemektedir. 26 Nisan 1564‘te vaftiz 
edildiği için, doğum tarihinin 23 Nisan olduğuna 
inanılmaktadır.

• ABD, 200 milyona ulaşan sığırcık kuşu 
popülasyonunu Shakespeare’e borçludur. 1890’da 
Shakespeare’in çalışmalarında adı geçen ama 
ABD’de yaşamayan bütün kuş çeşitleri ABD’ye 
getirilmiştir. Bu kapsamda New York’un Central 
Parkı'na da sığırcık kuşları salınmıştır.

• Shakespeare’in çalışmaları 80 dile çevirilmiştir. 
Bunlar arasında herhalde açık arayla en garip olanı 
Star Trek’te konuşulan Klingon dilidir.

• A play named “The History of Cardenio” which was 
written by Shakespeare and staged while he was alive is 
completely forgotten today.

• There are 80 known spelling versions of the name 
Shakespeare. In the few original signatures that 
have survived, Shakespeare spelt his name “Willm 
Shaksp,” “William Shakespe,” “Wm Shakspe,” 
“William Shakspere,” ”Willm Shakspere,” and “William 
Shakspeare”. There are no records of him ever having 
spelt it “William Shakespeare”, as we know him today.

• The actual birth date of Shakespeare is unknown. 
Since he was baptized on April 26th, 1564, it is believed 
that he was born on April 23rd of the same year.

• The United States has Shakespeare to thank for its 
estimated 200 million starlings. In 1890, each species of 
bird mentioned in Shakespeare’s works that was absent 
in USA was brought to USA. This project involved 
releasing flocks of starlings in New York’s Central Park.

• Shakespeare’s works were translated into 
80 languages. The weirdest one among these languages 
is Klingon which is a constructed language from the 
Star Trek series.
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“Yörünge Kaşifi “

“Orbit Explorer”

Bu ifade günümüz insanının hayatına, kelime 
kullanımı olarak 1990 yılında en bilinen 

“Mea Culpa” adlı parçasıyla grubun yaptığı güzel 
ve keyifli bir müzik projesi olarak girdi. Grup 
Elektronik-New Age tarzındaki projeleriyle bize 
yeni dünyaların kapılarını açtı ancak; zaman olarak 
biraz daha eski bir dönemde, bu isimlendirme özel 
bir grubun kendi dünyaları içinde şifreli olarak 
haberleşmesi için kullanıldı. 

“Gizem ya da bulmaca” gibi bir 
anlama gelen kelimenin kökü 
Yunanca’ya dayanmaktaydı. 
Halk arasında bu masum 
ve bazen keyiflenmek için 
kullanılan kelime, Avrupa’ya 
yıllarca kan kusturarak, kendi ütopik 
dünya kurgularını hayata geçirmeye çalışan Naziler 
tarafından tam olarak içerdiği anlamda kullanıldı. 

Askeri konuşmalarını düşman olarak gördükleri diğer 
ülkelerden gizlemek için “Enigma” adını verdikleri 
bir şifreleme yöntemi bulmuşlardı. Müttefiklerin bunu 
kırmak için verdikleri mücadele 1930'lu yıllara kadar 
geri gider. 1932 yılında Fransız İstihbaratı'yla ortak 
hareket eden Polonya İstihbaratı, Enigma'nın bir 
benzerini yapmayı başarır. II. Dünya Savaşı'ndan 
az önce Polonya'da yapılan bir toplantıda Fransız 
ve İngiliz istihbaratçılara bu özel şifreleme aleti 
tanıtılır. Bu şekilde başlayan karşı-istihbarat 
faaliyetleri İngiltere'de Bletchley Park'da kurulan 
tesislerde yürütülürken, acımasız planlarını hayata 

The word Enigma entered the lives of the people of this 
era as the name of the pleasant and enjoyable music 

project of a group in 1990 which was known best for the 
single “Mea Culpa”. While the said group opened the gates 
to new worlds for us through its electronica and new age style 
music projects, this name was actually used at an earlier 
period for a special group of people to carry out internal 
communications in code. 

“Enigma”, had originated from Greek and had the meanings 
“mystery, puzzle”. This innocent word was also used 

colloquially to refer to cheering up. However, the 
Nazis who caused Europe to suffer greatly 

for years in order to realize their version of 
a utopic world used the word in its exact 
sense. 

They invented a ciphering device in order 
to conceal the content of their military 

communications from their enemies and named 
it Enigma. The allied forces struggled to break the code from 
as early as 193 0. In 1932, Polish intelligence which worked 
in cooperation with the French intelligence succeeded in 
creating a machine similar to Enigma. This special ciphering 
device was introduced to the French and British intelligence 
officers in a meeting held in Poland right before World War 
II. While the counter-intelligence operations that started 
upon this meeting were being carried out in the facilities 
established in Bletchley Park, England, Enigma became 
the ultimate ciphering machine for the 3rd Reich (Adolf 
Hitler) who wanted to realize his cruel plans. Enigma was a 
complex-structured device that was used for ciphering and 
deciphering of confidential messages.

It was also an electro-mechanical machine related to the 
family of rotor machines and had many variants. The 
commercial usage of this machine started in the early 1920s. 

Enigma
II. Dünya Savaşı şifrelerinden, günümüz bilgisayarlarına ve 
hatta müziğe uzanan hüzünlü bir hikaye. 
Enigma
This is a sad story which extends from World War II codes to the 
computers and, surprisingly, the music of our era. 

Yazar/Writer
Tolga Günay
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geçirmek isteyen III. Reich (Adolf Hitler) için 
Enigma temel kripto aracı haline gelmiştir. Enigma, 
mesajların şifrelenmesi ve tekrar çözülmesi amacı 
ile kullanılan karmaşık bir yapıya sahip şifre 
makinesidir. 

Rotor makineleri ailesi ile ilişkili Elektro-Mekanik 
bir aygıttı ve birçok değişik türü vardı. Enigma 
makinesi, ticari olarak 1920’li yılların başında 
kullanılmaya başlandı. Çalışma sistemi temel 
olarak, rotor mekanizması sayesinde olasılık üreten 
bir mekanizmaydı. Daktilo klavyesine benzer her 
bir klavye tuşuna basıldığında, rotorlar dönerdi. 
Belirgin olarak tüm Enigma sistemlerinde öncelikle 
en sağdaki rotor döner, daha sonra ona komşu olan 
rotorlar bir veya daha fazla adım atardı. Rotorun 
dişli mekanizması her algoritma programlanmadan 
önce sökülür ve farklı bir konumda takılırdı. Ayrıca 
her mesaj çekiminden önce operatör tarafından, 
alt bölümdeki elektrik soketlerini farklı şekilde 
dizmesi, şifrenin çözümünü daha da zorlaştırırdı. 

Birçok ülkede ordu ve devlet kurumları için özel 
Enigma modelleri üretilmişti. II. Dünya Savaşı 
öncesi ve sırasında Nazi Almanyası'nda kullanılmış 
olan ordu modeli Wehrmacht Enigma, en çok 
konuşulan şifreleme makinesiydi. Wehrmacht 
savaşın acımasızlığının her yeri kapladığı dönemde, 
gönderdiği çözümlenemeyen mesajlarıyla binlerce 
masum insanın ölümüne sebep olduğundan çok 
kötü bir üne sahip oldu. Harfi harfine uygulanması 
koşuluyla talimatlara göre işletilen bir şekilde 
hazırlanan şifrenin kırılma olanağı çok aza inmişti. 
Ta ki Enigmayı kullanılan Alman personel bu 
talimatlara uymayacak ve bu şekilde şifreler 
kırılmaya başlayacaktı. İlk başlarda sadece önemsiz 
mesajlar deşifre edilebiliyordu, tüm uğraşılara 
rağmen karmaşık Kriegsmarine (Donanma) 
mesajları deşifre edilemiyordu. 

II. Dünya savaşının zor ve baskı altında geçen 
günlerinde Bletchley Park İngiltere'de üslenen 
müttefik güçlerinin şifre çözücüleri, o zamanın en 
yetenekli ve en değerli bilim insanı, matematikçi 
ve mühendislerinin bir araya gelmelerinden 
oluşuyordu. Bunlardan bazıları, daha sonra 
Bilgisayar biliminin kurucularından sayılacak 
“Alan Mathison Turing” ve dünyanın ilk dijital 
ve programlanabilir bilgisayarı olan “Colossus'u” 
yapan Thomas Harold Flowers'dı. Bu dahi adamlar 

Its working principle was based on a mechanism that 
produced probabilities by means of a rotor mechanism. 

The rotors spun each time someone pressed on one of the 
keys on a keyboard that resembled that of a typewriter. 
Specifically, the rightmost rotor would spin first and the rotors 
next to it would make one or more movements. Before each 
algorithm was planned, the gear mechanism of the rotor 
would be taken out and installed back in a different position. 
Furthermore, before the transmission of each message the 
operator would arrange the electricity sockets in the lower 
part of the machine in a different order to make it harder to 
crack the code. 

Special Enigma models were manufactured in many 
countries for military and state institutions. The military 
model Wehrmacht Enigma which was used before and during 
World War II in the Nazi Germany was the most famous 
coding machine. Since Wehrmacht caused the death of 
thousands of innocent people through the insolvably coded 
messages it sent during a period where the barbarity of war 
spread everywhere, it became very notorious. The possibility 
of cracking a code which was prepared by observing the 
instructions to the letter was minimized. This changed when 
the German officers who operated Enigma ignored the 
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tarafından Nazi Almanya’sının çözümlenmeye 
başlanan her mesajı onlarca insanın hayatının 
kurtulması anlamını taşıyordu. Ancak durumun 
farkına varan Almanlar, U-Bootları için özel olarak 
geliştirilen ve dördüncü bir rotor eklenen Enigma 
makinelerini hayata geçirdiklerinde, önceden 
şifrelenmiş bazı mesajların deşifre edilememesine yol 
açtı. Bunun müttefik güçlere yansıması ölümcüldü, 
anlaşılamayan her konuşma daha çok asker ve 
masum halkın kaybı anlamına geliyordu. Ve tüm bu 
kayıpların yükü şifre çözücülerin üzerine bindirildi. 
Üzerlerindeki baskı ve beklenti o kadar yoğundu ki, 
çevrelerini saran ölüm labirentinin duvarlarından 
kurtulmaları, savaşı geride bırakmalarından sonra 
bile varlığını gösterdi. Ve bir süre sonra Cambridge 
Üniversitesinde görevli matematikçi Alan Turing 
sayesinde, karmaşık haldeki her türlü şifre kırıldı. Bazı 
tarihçiler, Alman Enigma kod sisteminin deşifre olması 
sayesinde Avrupa'da savaşın bir yıl daha önce bittiğini 
ileri sürmüşlerdi. 

II. Dünya Savaşı ve stratejik planların aktarılmasında 
kullanılan şifre sistemleri ve bunların çözülmesinde 
kullanılan algoritmalar ve şifre çözücü makineler 
bugün neredeyse vazgeçilmez olan bilgisayar biliminin 
doğmasına neden oldu. Ve savaşın acımasızlığı geride 
bırakılıp yaraların sarılmasına başlandı. İyileşmenin 
başlamasından dokuz yıl sonra, kendini tüm benliğiyle 
insanların hayatını kurtarmaya adamış olan şifre 
çözücü Alan Mathison Turing, sessiz bir şekilde kendi 
elleriyle henüz 42 yaşındayken hayatına son verdi. 
İnsanı açıklanamaz mutlu bir beklenti içine sokan yaz 
mevsiminin en güzel ayı olan Haziranın o pazartesi 
gününde, Âdem’in cennetten kovulma nedeni 
olan, yasak elma’yı seçmişti kendine içine siyanür 
şırınga edip bu kaygı dolu hayata veda etmek için. 
Aklının içinde sürekli dönen günümüz insanına bile 
karmaşık gelecek olan dâhice fikirleri eşliğinde tüm 
kaygılarından kurtulup, tarihin tozlu sayfalarında 
yerini aldı, hiçbir zaman anlaşılamamış olan dahi 
adam.

instructions and the codes began to unravel. At first only 
unimportant messages could be deciphered and the complex 
Kriegsmarine (German Navy) messages could not be decoded 
despite best efforts. 

In the days of World War II which were spent in difficult 
conditions under heavy pressure, the decoder personnel of the 
allied forces on the base in Bletchley Park, England consisted 
of the most skilled and esteemed scientists, mathematicians 
and engineers of the time. Among these were Alan Mathison 
Turing who would later be regarded as one of the founders 
of computer sciences, and Thomas Harold Glowers, who 
would later create the world’s first digital and programmable 
computer “Colossus”. Each Nazi message of which the 
decoding was initiated by these geniuses saved lives of many 
people. However when the Germans became aware of this 
and developed a new Enigma machine which was made 
specifically for their U-Boats with a fourth rotor; this caused 
for the some messages that were coded previously to be 
impossible to be deciphered. The impact of this on the allied 
forces was lethal; each undeciphered piece of communication 
meant more deaths among soldiers and innocent civilians. 
The burden of all these deaths was carried by the decoders. 
The pressure on these people and the expectations from 
them were so intense that they were overwhelmed by the 
labyrinth of death that surrounded them, even after the war 
was over. After a while, all types of complex codes were able 
to be cracked through the genius of Alan Turing who was a 
mathematician in Cambridge University. Some historians 
claimed that the war in Europe ended one year earlier with 
the help provided by deciphering of the German Enigma 
coding system.

The ciphering systems used in transmission of strategic 
plans and the algorithms and deciphering machines used 
in decoding such plans during World War II led to the rise 
of computer sciences which is indispensable today. After 
the war, the cruelty was left behind and the healing began. 
Nine years after this, the decoder Alan Mathison Turing who 
committed his life to saving the lives of people quietly ended 
his life by committing suicide while he was only 42. On a 
Monday during June which is the most beautiful month of 
summer that awakens exciting expectations in people, Turing 
chose an apple, which was the forbidden fruit that caused 
Adam to be expelled from heaven, to leave this troublesome 
life by injecting cyanide into it. This misunderstood genius 
freed himself from all his worries together with the brilliant 
ideas that are too complex even for the people of this age 
which kept spinning in his mind and took his place in the 
dusty pages of history.
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Akımların Savaşı
O       yıllarda iki büyük bilim adamı arasında büyük 

bir rekabet vardı. Bu iki bilim adamından 
biri, doğru akımın kaşifi Thomas Edison, diğeri ise 
alternatif (dalgalı) akımın kaşifi Nicola Tesla’ydı.

Aslında Edison’un bulduğu doğru akım, Tesla’nın 
alternatif akımından önce keşfedilmişti. Ancak 
alternatif akım, doğru akıma göre çok daha üstündü. 
Çünkü doğru akım, bugünün pili diyebiliriz, uzun 
mesafelere aktarıldığında telleri eritiyordu. Hatta 
bu sebeple, doğru akımın tercih edilmesi gerektiğini 
ispatlamaya çalışan Edison, elektriği iletebilmek 
için kısa aralıklar ile santraller inşa etmek zorunda 
kalıyordu. Ayrıca doğru akım, düşük ve yüksek 
voltlara kolaylıkla dönüştürülemiyordu. Ama 
alternatif akımda böyle bir problem yoktu: Alternatif 
akım, elektrik tellerini eritmeden, çok uzak 
mesafelere ulaştırılabiliyor, bir ampulden bir fabrika 
motoruna kadar değişen aralıkta pek çok aleti 
çalıştırabilecek hale kolaylıkla dönüştürülebiliyordu.

Tesla, üniversite yıllarında bir veya iki saat uyuyor 
ve geri kalan tüm vakitlerini çalışarak geçiriyordu. 
Babası vefat edince üniversiteyi bıraktı ve Paris’teki 
Continental Edison Company'de çalışmaya başladı. 
Continental Edison, 1882 yılında, Thomas Edison 
tarafından kurulmuştu.

Burada patronu kendisinden etkilenince, onu 
Amerika’ya Thomas Edison ile tanışması için 
gönderdi. Tesla ile Edison iki sene beraber çalıştılar; 
ama Tesla o zamanlarda bile doğru akımdan çok, 
alternatif akımla ilgileniyordu.

Tesla’nın sisteminin daha üstün niteliklere sahip 
olduğunu Edison da biliyordu. Bu yüzden alternatif 
akımı karalamak için propagandalara başvurdu. 
Bu dönem, daha sonraları Akımların Savaşı (“War 
of the Currents” veya “Battle of Currents”) adıyla 
anılacaktı.

Battle of Currents
Back in the day, there was great rivalry between two 

scientists. These were Thomas Edison who discovered 
direct current, and Nikola Tesla who discovered alternative 
current.

In fact, Edison had discovered direct current before Nikola 
Tesla discovered alternative current. However, alternative 
current was much more superior to direct current. This was 
because direct current melted the wires when it was transmitted 
at a long distance. For that matter this issue caused Edison 
to build power stations at a close range to each other so that 
electricity could be transmitted. Furthermore, direct current 
could not be easily transformed to low and 
high voltages. Alternative current did not 
have any issues with these. Alternative 
current could transmit electricity to far 
points without melting electrical wires 
and could be easily transformed to a 
state that would power may devices 
from a lightbulb to a factory engine.

Tesla slept for an hour or two during his 
university years and spent the rest of his time 
studying. He quit university when his father died 
and started working at the Continental Edison company 
in Paris. Continental Edison had been established by 
Thomas Edison in 1882.

When his boss was impressed by Tesla’s performance, he 
sent Tesla to USA for him to meet Thomas Edison. Tesla 
and Edison worked together for two years but even during 
that time, Tesla was more interested in alternative current 
than direct current.

Edison was also aware that Tesla’s system was superior to 
his. As a consequence, he started a propaganda in order 
to discredit alternative current. This period would later be 
referred to as the Battle of Currents.

“Tuhaf Hikayeler
“Strange Stories”

“
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İşte ilk elektrikli sandalye fikri, bu rekabet sırasında 
doğdu. Edison için çalışan Harold P. Brown, New York 
Post gazetesinde, alternatif akım ile çalışan bir telgrafın 
teline dokunan bir çocuğun oracıkta öldüğüne dair bir 
yazı kaleme almıştı. Bunun üzerine Edison, Brown’ın ilk 
elektrikli sandalyeyi yapmasına destek oldu.

Edison, Tesla’nın sisteminin ne kadar tehlikeli 
olduğunu herkese göstermek için, elektrikli sandalyeyi 
kullanmaktan çekinmedi. Elektrikli sandalye, ilk olarak 
6 Ağustos 1890’da bir mahkumu idam etmek amacıyla 
kullanıldı. Bu mahkum, William Kemmler’dı.

Teknisyenler, Kemmler’ın ölümüne sebep olabilecek 
elektrik voltajını yanlış hesaplamışlardı. İlk şok, 
Kemmler’ın ölümüne sebep olamadı.

Daha sonraları, idam sırasında orada bulunan bir 
muhabir; elektrikli sandalye ile idamı, “dehşet verici 
bir manzara, asmaktan çok daha kötü” şeklinde tarif 

edecekti. George Westinghouse da konuyla ilgili 
yorum yapacaktı: “Balta kullansalardı, daha başarılı 
olurlardı.”

Peki, bu akımlar savaşını kim kazandı derseniz. 
Aklınızdan ilk Edison geçiyor olmalı, ama maalesef 

doğru cevap Nicola Tesla olacaktı.

O zamanki Amerikan hükümeti, 
Niagara Şelalesi’nin gücünden 
yararlanmak için bir santral 
kurmaya karar verince; Edison’un 
bütün karalama çalışmalarına 
karşılık, alternatif akımın avantajı 

daha fazla olduğundan Tesla’nın 
sistemini Edison’un sistemine tercih 

etti.

Santraldeki jeneratörlerin üzerinde, Tesla’nın adı yer 
alıyordu.

Tarih, Nicola Tesla yı sadece radyonun kaşifi olarak 
göstermiş olsa da, aslında pille çalışan cihazlar hariç 
dünyadaki bütün elektrik alternatif akım şeklinde 
kullanılır.

The first version of the electric chair was invented during 
this rivalry period. Harold P. Brown, who worked for 
Edison had written an article in New York Post about 
a child who died instantly after touching the wires of 
a telegraph which operated with alternative current. 
Following this, Edison helped Brown in producing the first 
electric chair.

Edison did not hesitate to use the electric chair in order to 
show everyone how dangerous Tesla’s system was. The 
electric chair was used for the first time in the execution 
of a convict on August 6th, 1890. This convict was William 
Kemmler.

However, the technicians had miscalculated the voltage of 
electricity that would be sufficient to kill Kemmler instantly. 
The first shock failed to kill Kemmler.

Later on, a reporter that was present at the execution 
would describe execution via electric chair as “a horrible 
scene” and “much worse than execution by hanging”. 
George Westinghouse also commented on the issue: “They 
would be more successful if they used an axe instead”.

Who do you think war the battle of currents? You might 
be thinking it was Edison but unfortunately the correct 
answer was Nikola Tesla.

When the USA government of the time decided on 
establishing a power plan in order to utilize the potential 
of Niagara Falls, they chose Tesla’s system over Edison’s 
despite Edison’s efforts to defame it since alternative 
current had more advantages.

Tesla’s name was inscribed on the generators at the plant.

Even though history recorded Tesla only as the inventor 
of radio, the electricity of all devices in the world except for 
the ones that use batteries is provided through alternating 
current.
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“Neden, Nasıl?
“Why and How?”

“

Why We Should Use 
2B Pencil for  Test Exams?

As a matter of fact, there are many pencil numbers. But 
the only one we remember is “2B” since we were very 

familiar with it at school. The hardness of the lead increases 
as the number of the pencil rises. This causes the marks it 
leaves on paper to be lighter. For instance, number 1 pencils 
leave a very dark mark on paper, which causes them to be 
used in the field of publication.

While the letter “H” stands for hardness, the letter “B” stands 
for boldness. The lowest point in the scale is 9H, of which 
the number suggests that its lead is very hard and leaves very 

light shaded marks. 9B, which is on the other end 
of the scale, is a pencil with very soft lead 

that leaves highly dark marks, as opposed 
to 9H pencils. The letter “F”, which is 

also present on the scale, indicates 
the level at which a pencil can be 

sharpened.

The mid-section of the scale is 
for pencils that are commonly 
used in daily life, which are: B, 
number 1; HB, number 2; F, 
number 2; H, number 3; 2H, 
number 4.

To get back to the question 
posed by the title, why is it 

necessary to use 2B pencils for 
tests?

Optical scanners make use of the 
electrical conductivity of the marks left on 

paper by the pencil when reading the answers 
to a test. In the earlier years of optical scanners, 

these devices failed at reading forms that were filled out with 
pencils of which the lead was too hard. For instance, number 
3 or 4 pencils generally led to mistakes in the results. In the 
other hand, the marks made with soft leaded pencils such as 
number 1 pencils would smudge easily, which caused them to 
be unreliable to use while doing tests.

The only choices left were number two (HB) and 2B pencils. 
The number 2B pencils gave better results and became the 
industrial standard.

Neden Testlerde 2B 
Kalem Kullanmak 
Gerekiyor?
Aslına bakarsanız, kurşun kalemlerin bir çok numarası 

var. Ama biz kurşun kalem deyince okuldan kalma 
alışkanlıkla “2B”yi hatırlıyoruz. Numara yükseldikçe, 
kurşunun sertliği de artıyor. Böylece kağıt üzerinde bıraktığı 
iz açılıyor. Mesela 1 numara kurşun kalemler daha koyu bir 
iz bıraktıkları için, yayıncılıkta kullanım alanı buluyorlar.

“H” sertliği, “B” ise siyahlığı simgeliyor. Ölçeğin alt noktası 
9H, ki ismi çok sert ve açık iz bırakan bir kalem 
olduğunu söylüyor. Ölçeğin diğer ucunda ise 
9B var. 9H’nin aksine çok yumuşak uçlu ve 
çok koyu iz bırakan bir kurşun kalem 
türü. Ölçekte görülen “F” ise, kalemin 
çok sivriltilebildiğini gösteriyor.

Ölçeğin orta bölümü, günlük 
hayatta kullanılan kalemleri 
kapsıyor: B: 1 numara kalem, 
HB: 2 numara, F: 2  numara, 
H: 3 numara, 2H: 4 numara.

Peki, başlıktaki soruya gelecek 
olursak, neden testlerde 2B 
kalem kullanmak gerekiyordu?

Optik okuyucular, formlarda 
karalanan cevapları okurken kurşun 
kalemin kağıt üzerinde bıraktığı izin 
elektriksel iletkenliğinden yararlanıyorlar. 
Optik okuyucuların erken dönemlerinde, 
henüz yeterince gelişmemiş olan bu cihazlar, çok 
sert kalemlerle doldurulan optik formları okuyamıyorlardı. 
Mesela 3 veya 4 numara kalemler genellikle hatalı 
sonuç alınmasına sebep oluyorlardı. 1 gibi yumuşak 
kalemlerle karalanan boşluklar ise kolayca dağılıyordu, 
bu sebeple optik formlarda kullanılması sakıncalıydı.

Geriye 2 numara (HB) ve 2B kalıyordu. Daha 
iyi sonuçlar veren 2B, endüstri standartı oldu.
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Maleo Kuşu’nun 
Hikayesi

Endonezya adasındaki kırmızı sıcak kumların 
altında bir hareketlenme var. Büyük yumurta 

kırılıyor ve kısa bir süre sonra yeni doğan canlı 
yüzeye doğru kendi yolunu çizecek. İlk defa 
yutkunacak ve taze havayı ilk defa içine çekecek. 
Artık onu koruyan bir ailesi yok. Bu durum sanki 
tek seçeneği kollarını kullanıp yalpalayarak 
okyanusa ulaşmaya çalışan genç bir kaplumbağa 
olduğunu düşündürebilir. Halbuki değil. Bu bir 
kuş. Asıl olağanüstü olan daha yeni dünyaya 
gelmiş bu kuş uçmaya hazır: İşte karşınızda, 
Maleo kuşu.
Sulawesi Adası, Endonezya 
yakınlarında yer alan, çok 
güçlü tektonik ve volkanik 
değişimlere ev sahipliği yapan 
bir bölgedir. Dünyadan izole 
olan ada topraklarında 
yaşayan canlı türlerinin 
bir çoğu, dünyanın başka 
hiç bir yerinde görülmeyen 
canlılardır.

Bunların en 
enteresanlarından bir de, hiç 
şüphe yok ki Maleo kuşu. Maleo 
kuşu, adanın volkanik yapısını bir 
avantaj olarak kullanır.

Maleolar yumurtalarının üzerinde kuluçkaya 
yatmazlar. Bunun yerine dünya üzerindeki tek 
vahşi yaşam alanları olan Sulawesi Adası‘nın 
sıcak kumlarını bu iş için kullanırlar. Ayaklarıyla 
toprağı eşeler, gagalarıyla yumurtaları için en 
uygun sıcaklığa ulaştıklarına emin olduklarında 
durur ve yumurtalarını bırakırlar. Yumurtalar, 
güneş ışınlarının sıcaklığıyla veya yeraltı volkanik 

The Story of Maleos

Beneath the red hot sand of an Indonesian 
island something stirs.  A large egg is hatching 

and soon the newborn creature will dig its way out 
to the surface and take its first gulps of fresh air.  
Yet no parent watches over it.

This sounds as if it should be a young turtle, 
thrusting its flippers sideways as it makes its 
desperate lurch towards the ocean.  It is not, 
however. This is a bird.  More remarkable still is 
that when it emerges the chick will already be able 
to fly. Meet the maleo.

Sulawe Island is a region near Endonesia that 
accommodates strong tectonic and volcanic 

changes. Most of the species on the island, 
which is isolated from the rest of the 

world, are creatures that cannot 
be found on any other part of the 
world. 
Without a doubt, one of the most 
interesting of these is the maleo. 
Maleos use the volcanic structure 
of the island to their advantage. 

 Maleos do not sit on their eggs. 
Instead, they use the warm sands of 

the Sulawe Island, which is their only 
habitat in the wild in the entire world. 

They dig in the dirt with their feet and after 
making sure with their beak that they have reached 

the appropriate temperature, they stop digging and lay 
their eggs in the hole. The eggs are incubated through 
the heat from rays of the sun or the heat radiated by 
volcanic underground springs.  

The Wildlife Conservation Society has formed a team 
consisting of locals of the island in order to protect 

“Hayvanlar Alemi
“World of Animals”

“
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kaynakların yaydığı ısıyla olgunlaşırlar.

Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (The Wildlife 
Conservation Society), Maleoları korumak 
için adanın yerlilerinden oluşan bir takım 
oluşturmuştur. Derneğin koruma programının ilk 
aşaması, adanın kuzeyinde bulunan 36 dönümlük 
sahil alanının koruma altına alınması olmuştur. Bu 
alan için 20.000 doların altında bir tutar harcandı. 
Alan içerisinde kalan kuşların yaptıkları ilk şey 
dosdoğru ormana gitmek oldu. Ardından ağaçları 
kertenkele, yılan, kedi, domuz ve ada yerlilerinden 
korunmak için kullandılar.

Bu bölge sayesinde en az 40 yuvalama bölgesi 
güvenli hale geldi. Aslında sahili korumanın en iyi 
yöntemi, kalan bölümleri de satın almak. 

Her zaman olduğu gibi Maleolar için asıl tehlike 
kaynağı insan faktörü. Adanın yerlileri yüzükoyun 
bir şekilde sahili kazarak tavuk yumurtasından beş 
kat daha büyük olan yumurtaları alıyor ve günlük 
beslenmelerine dahil ediyorlar. Neticede Maleo 
kuşlarının sayısı günden güne azalıyor.

Olgun hali normal bir tavuk boyutunda olan 
Maleoların doğduklarında arkaları karadır. 
Vücutlarının kalan kısmı ise pembe ve ala şeftali 
gibi daha renklidir. Bazen pembe bir karnı olur. 
Yüz derisi sarı olup, gagası turuncudur.

Hepsi tabiatta serbest halde bulunan 10.000 civarında 
Maleo tespit edildi. Muhtemelen koruma önlemleri ile 
türlerinin soyu tükenmekten kurtulabilir.

maleos. The first step in this program was to ensure 
that a thirty six acre stretch of beach in the north of the 
island is protected.  The money spent for this area was 
less than twenty thousand dollars. The first thing the 
maleos did when they hatched was to make a beeline 
for the forest. Afterwards, they used trees to protect 
themselves against lizards, snakes, cats, pigs and the 
local people. 

The area in question has kept at least 40 nesting spots 
safe. In reality, the best way to protect the beach is to 
purchase the remaining sections as well.   
As always, the main sources of danger for maleos are 
people. The locals of the island dig on the beach and 
collect the eggs which are over five times bigger than a 
chicken egg. They add these to their daily diet.
As a result, the number of maleos keep decreasing 
gradually. 

Maleos, which reach the size of an ordinary chicken 
when they are fully grown, have black backs when 
they are born. The remaining parts of their bodies 
are in more vivid colors such as pink and peach red. 
Sometimes they have pink bellies. The skin on their face 
is yellow and their beaks are orange. 

The number of free maleos in the wild was identified 
to be around 10.000. Through wildlife conservation 
measures, it may still be possible to save maleos from 
extinction.
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Hikaye, kaba saba, soluk, yıpranmış 
kıyafetler giymiş yaşlı bir çiftin Boston 

treninden inmeleriyle başlıyor. Soluğu Harvard 
Üniversitesi’nin rektörlük binasında alan çift, 
rektörün bürosundan içeri girer girmez, rektör 
sekreteri masasından fırlayarak önlerini kesiyor. 
Adam yavaşça rektörü görmek istediklerini 
söylüyor. Sekreter işi yokuşa sürüyor “İşte bu 
imkansız. Rektörün bugün size ayıracak bir 
saniyesi bile yok.” gibi bir şeyler geveliyor. 
Yaşlı kadın çekingen bir tavırla, “Bekleriz” diye 
mırıldanıyor. Taşralıların biraz bekledikten sonra 
gide ceklerini uman sekreter, sesini çıkarmadan 
masasına dönüyor. Saatler geçiyor, yaşlı çift 
pes etmiyor. Sonunda sekreter rektöre durumu 
anlatıp “Bunların gidesi yok” diyor. Genç rektör 
isteksiz bir biçimde kapıyı açıyor. Yaşlı kadın, 

A lady in a faded gingham dress and her husband, 
dressed in a homespun threadbare suit, stepped 

off the train in Boston and walked timidly without an 
appointment into the Harvard University President’s outer 
office. The secretary could tell in a moment that such 
backwoods, country hicks had no business at Harvard 
and probably didn’t even deserve to be in Cambridge. 
She frowned. “We want to see the President,” the man 
said softly. “He’ll be busy all day,” the secretary snapped. 
“We’ll wait,” the lady replied. For hours, the secretary 
ignored them, hoping that the couple would finally 
become discouraged and go away. They didn’t and the 
secretary grew frustrated and finally decided to disturb 
the President, even though it was a chore she always 
regretted.  “Maybe if they just see you for a few minutes, 
they’ll leave,” she told him. He sighed in exasperation and 
nodded. The President, stern-faced with dignity, strutted 
toward the couple. The lady told him, “We had a son who 

“Şehir Efsanesi
“Urban Legend”

“

Stanford’un Kuruluş Hikayesi 
Hikayeye göre, Stanford, taşralı bir karı koca tarafından, ölen oğulları 
anısına yaptırılmış. Peki bu hikaye doğru mu?

Foundation of Stanford University 
According to the story, Stanford had been founded in honor of the deceased child of a 
country man and wife. But is this story true?
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Harvard’da okuyan oğullarını bir yıl önce bir 
kazada kaybettiklerini, onun anısına okul sınırları 
içinde bir yere, bir bina yaptırmak istediklerini 
söylüyor. Rektör, yıpranmış giysilere nefret dolu bir 
nazar fırlatarak, “Bina mı?” diye tekrarlıyor, “Siz 
bir binanın kaça maal olduğunu biliyor musunuz? 
Sadece son yaptığımız bölüm yedi buçuk milyon 
dolardan fazlasına çıktı.” Yaşlı kadın sessizce 
kocasına dönüp, taşı gediğine koyuyor. “Üniversite 
inşaatına başlamak için gereken para bu muymuş? 
Peki, biz niçin kendi üniversitemizi kurmuyoruz, 
o halde?” Bay ve Bayan Leland Stanford dışarı 
çıkıyorlar. Doğu California’ya, Palo Alto’ya gidiyor 
ve Harvard’ın artık umursamadığı oğulları için 
bir üniversite kuruyorlar. Amerika’nın en önemli 
üniversitelerinden birini; Stanford’u…

Doğru mu?
Evet, hikayenin doğru olan bir tarafı var, ancak 
hemen her etkileyici şehir efsanesi gibi, bu hikaye 
de oldukça abartılmış ve film senaryosu haline 
sokulmuş.

Hikayenin aslı şöyle;
Stanford Üniversitesi, Kaliforniya valisi ve demir 
yolu patronu olan Leland Stanford ve eşi Jane 
Stanford tarafından, 16. yaş gününden hemen 
önce tifodan ölen tek çocukları Leland Stanford Jr. 
anısına kurulur. 

Peki nasıl olur da, Kaliforniya valisi, hikayede 
“taşralı ve kötü giyimli ama inanılmaz derecede 
zengin” bir insana dönüştürülür? Hem şu 
Harvard’a bina yaptırma mevzusu da nereden 
çıkmıştır? 

attended Harvard for one year. He loved Harvard. He was 
happy here. But about a year ago, he was accidentally killed. 
And my husband and I would like to erect a memorial to 
him, somewhere on campus.” The President wasn’t touched, 
he was shocked. “Madam,” he said gruffly. “We can’t put up 
a statue for every person who attended Harvard and died. If 
we did, this place would look like a cemetery.” “Oh, no,” the 
lady explained quickly. “We don’t want to erect a statue. We 
thought we would like to give a building to Harvard.”
The president rolled his eyes. He glanced at the gingham 
dress and homespun suit, then exclaimed, “A building! Do 
you have any earthly idea how much a building costs? We 
have over seven and a half million dollars in the physical 
plant at Harvard.”
For a moment the lady was silent. The president was 
pleased. He could get rid of them now. And the lady turned 
to her husband and said quietly, “Is that all it costs to 
start a university? Why don’t we just start our own?” Her 
husband nodded. The President’s face wilted in confusion 
and bewilderment. And Mr. and Mrs. Leland Stanford 
walked away, traveling to Palo Alto, California where they 
established the university that bears their name, a memorial 
to a son that Harvard no longer cared about.

True?
There is some reality to it, but as every astonishing urban 
legend, this story has been converted into exaggerated film 
scenario. 

The true story goes like this;
Stanford was founded in 1885 by Leland Stanford, former 
governor and US senator from California and leading 
railroad tycoon, and his wife, Jane Lathrop Stanford, in 
memory of their only child, Leland Stanford, Jr., who had 
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Birinci sorunun cevabı bilinmese de, Leland Stanford 
ve eşi Jane Stanford, üniversiteyi yaptırmaya karar 
verdikten sonra düşünür taşınır, yeni bir üniversite 
kurarak herşeye sıfırdan başlamaktansa, başarılı bir 
üniversitenin benzerini yaptırmakta karar kılarlar. 

Başarılı bir üniversiteyi kopyalamaya karar veren 
çiftin önlerinde, cevabı verilmesi gereken önemli bir 
soru daha vardır: Hangi üniversitenin benzerini inşa 
etmelidirler?

Aradıkları üniversiteyi bulmaları çok da zor olmaz. 
1636 yılında kurulmuştur ve ABD’nin en eski 
yüksek öğrenim kurumu olmakla övünen meşhur 
Harvard‘da karar kılarlar.

Hikaye, Leland Stanford ve eşi Jane Stanford‘ın, Palo 
Alto’ya, hayallerindeki üniversiteyi yaptırmalarıyla 
son bulur.

Taklitler asıllarını yaşatsalar da, Stanford kısa 
sürede başarılı üniversitelerin arasındaki yerini alır. 
Belki başarılı üniversiteler sıralamasında Harvard’ın 
tahtını hiçbir zaman eline geçiremez ama, (Harvard, 
“America’s Best Colleges 2009'a göre ABD’nin en 
başarılı üniversitesidir.) bugün ABD’deki en başarılı 
üniversiteler sıralamasında 4. sırada yer almaktadır.

Bir üniversitenin kuruluş hikayesi, işte bu şekilde 
şehir efsanesine dönüşmüştür.

died of typhoid fever at age 16 th previous year. 

So how come the senator of California been turned into the 
country hicks who were “dressed in a homespun threadbare 
suit” and “in a faded gingham dress?” and where did the 
idea of constructing a building in Harvard come from?

Although the answer to the first question is unknown, Leland 
Stanford and wife Jane Stanford after agreeing to establish a 
university, decided to found a university similar to a successful 
one rather than starting from scratch. Deciding to build a 
replica, the question to be answered by the couple arises:
“Similar of which university must they build?”

It is not hard to find the answer they are seeking for. They 
come up with Harvard, boasting to be the oldest high 
education institution of the USA and which has been 
established in 1636.

The story ends with Leland Stanford and wife Jane Stanford 
building the university of their dreams in Palo Alto. 

Although replicas boost the originals, Stanford soon took its 
place amongst the successful universities. Despite not taking 
the place of Harvard in the list of the successful universities 
(Harvard is the most successful university of the USA 
according to “America’s Best Colleges 2009”), Stanford is now 
in the 4th place in the most successful colleges list of the USA 
this is how the story of Stanford’s establishment has been 
converted into an urban legend. 
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SGK Uzmanı / SSI Expert
Mert NAYIR

“Uzmanından “

“From the Expert”

Sosyal Güvenlik Mevzuatı'na göre 60 günden 
fazla prim borcu bulunan esnaf ve çiftçiye, 

sağlık hizmeti verilmiyor. Bu nedenle yaklaşık 
2,3 milyon Bağ-Kur prim borçlusu sağlık hizmeti 
alamıyordu. Geçtiğimiz yılın eylül ayında yürürlüğe 
giren 6552 Sayılı Yasa bu borçları yapılandırma 
hakkı getirdi.

Prim affına başvuran 1 milyon 61 bin kişi 
borçlarını yapılandırdığı için sağlık hizmeti alma 
hakkına kavuştu. Ancak son başvuru tarihinden 
sonra ortaya çıkan tabloda yapılandırmaya 
başvuramayan 1,3 milyon kişinin mağduriyetini 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “müjde” haberi 
giderecek gibi gözüküyor.

İşte esnafın beklediği kanunun detayları;

• Çıkartılacak yasa ile, 12 aydan fazla prim borcu 
olanlara, borçlarını ödemeleri için süre verilecek.

•Verilen süre içinde prim borcunu ödemeyenlerin 
prim borçları silinecek. 

• İsteyen borçlu, verilen süre dolmadan Sosyal 
Güvenlik Kurumuna başvurarak prim borcunun 
silinmesini talep edebilecek. 

No health service is provided to the craftsmen and farmers 
who are in debt for more than 60 days in accordance 

with the Social Security regulations. Thus 2,3 million Bağ-
Kur premium debtors were unable to receive any health 
services. 6552 numbered law which entered into force last 
year in September enables these debts to be restructured. 

1 million 61 thousand people who have applied for 
restructuring have gained the right to access health services 
once again. But the victimization of the 1,3 million people 
who haven’t applied seems to have come to an end with the 
“surprising” news of the president Ahmet Davutoğlu. 
Here are the details of the long anticipated law:

• With the law to be enacted, people with more than 12 
months of premium debts shall be given the time to make 
payments.

• The premium debts of those who don’t pay their debts 
within the given time shall be erased. 

• Those who wish can apply to the Social Security Institution 
for their premium debts to be erased.

Bağ-Kur Prim Affı Yolda!
Beklenen Torba Yasa nihayet eylül ayı içerisinde 
kabul edildi. Bugünlerde yavaş yavaş uygulamaları 
hayata geçmeye başladı.

Amnesty for Bağkur (Social Security 
Organization For Artisans And The Self-

Employed) Premiums is around the 
Corner!

The long anticipated omnibus bill has at 
last been accepted in September. And its 
implementations have commenced to take 
place in our lives.
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• The debts of no everyone with more than 12 months of 
premium debts shall be erased. Those with more than 12 
months of premium debts shall benefit from the law “as of 
the date to be determined” whereas those with less than 12 
months of premium debts shall not be able to benefit from it. 

• The erased premium debts shall be removed from the 
system and no proceeding shall take place. The proceedings 
that had already been started shall be ceased. 

• The duration with regard to the erased premium shall not 
be considered as “insured period”. On the other hand the 
craftsmen who have started making payments have reacted 
and asking the question “Why hasn’t this right included in 
the omnibus bill if it was to be granted?”.

We don’t have the answer…

Not paying debts to the government is the right choice it 
seems! Sooner or late an amnesty will be granted…  

• Ancak 12 aydan fazla prim borcu olan her 
sigortalının borcu silinmeyecek. “Yasada 
belirlenecek tarih itibariyle” 12 aydan fazla 
prim borcu olanlar düzenlemeden yararlanacak. 
12 aydan az prim borcu olanlar ise yasadan 
yararlanamayacak. 

• Silinen prim borcu kurum kayıtlarından 
çıkartılacak ve borçlu hakkında takibat 
yapılmayacak. Daha önce başlatılmış olan 
takibatlar durdurulacak. 

• Prim borcu silinenlerin, borca ilişkin süreleri 
“sigortalılık süresi” olarak dikkate alınmayacak.  

Diğer taraftan yapılandırmaya başvuran hatta ilk 
ödemelerini yapan Bağ-Kur’lu esnaf tepkili;
"madem bu hak verilecekti neden torba yasaya 
konmadı?" sorusunu soruyorlar.

Cevabı bizde yok…

Bu ülkede devlet borcunu ödememek akıl karı!

Nasıl olsa "af" çıkar…
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“NEreden, NEreye
“Historical Facts”

“

Faks Makinesi 
Nasıl Bulundu?
İlk faks cihazı (Faks cihazı Latince’de “Benzerini 

yapmak” anlamına gelen “fac simile” sözcük 
öbeğinden geliyor) 1843’te İskoç Alexander Bain 
tarafından yapıldı. Çekirdekten yetişme bir saatçi 
olan Bain, saat parçalarını resimlerin ve mesajların 
satır satır taranmasını sağlayan bir alıcının ve 
vericinin hareketlerini senkronize etmek için 
kullanıyordu. Bain’in çalışmaları ümit vericiydi 
ama, İngiliz Frederick Bakewell patent ofisine 
giderek “görüntü telgrafı (pantelgraf)” adını verdiği 
buluşunun patentini alıverince, Bain’in cihazı daha 
piyasaya çıkamadan tarih sahnesinden silindi.
Bakewell’in cihazı, 1847’de ilk başarılı 
faks gönderimini gerçekleştirdi. Cihaz, 
el yazılarını ve basit çizimleri 
gönderebiliyordu, ancak pratikte 
kullanılabilme ihtimali yok gibiydi. 

Makinenin Yükselişi
Paris’teki tanıtımı sırasında 
pentelegraph Fransız bilim 
çevrelerini şaşırtmakla kalmadı, 
3. Napolyon’un da ilgisini çekti. 
3. Napolyon, devlete ait telgraf 
hatlarını uzun mesafe iletim 
denemelerinde kullanması için 
Caselli’ye izin verdi. Paris-Amiens 
hattını kullanan Caselli, besteci Gioachino Rossini’nin 
imzasını 140 km2'lik mesafeye ulaştırdı. İngiltere’de 
bu sistem Londra-Liverpool hattına eklendi. 
Rusya’da ise İmparator 1. Nicholas Moskova ve St. 
Petersburg’da yer alan saraylarının arasındaki telgraf 
hattında bu makineyi de kullanmaya başladı.
Pantelgraf Avrupa’da sönüp giderken, hiç 
beklenmedik bir yerde, Çin’de popülarite kazandı. 
Harflerden değil de logogramlardan oluşan bir dilleri 
olduğu için klasik telgrafın ve Morse kodunun Çin’de 
kullanımı yaygınlaşamamıştı. Ancak pantelgraf 
aradıkları şeydi ve uzun mesafeler arasında 
yazışmalarını iletebilmelerini sağlayacaktı.
*MentalFloss’tan tercüme edilmiştir.

How Was the Fax 
Machine Invented?
The earliest facsimile (from the Latin fac simile, “make 
alike”) device was invented in 1843 by Scotsman 
Alexander Bain. A clockmaker by trade, he used clock 
parts to synchronize the movement of a transmitter and 
a receiver for line-by-line "scanning" of messages and 
images. While Bain’s lab experiments were promising, 
Englishman Frederick Bakewell beat him to the patent 
office with his “image telegraph,” and Bain’s machine 
never took off. 

Bakewell’s machine sent the first successful “telefax” 
transmission in 1847. It could transmit handwritten 

words and simple drawings, but was of 
little use beyond demonstrations at the 
the Great Exhibition in London in 1851 
because of long transmission times and 
unreliable synchronization.

Rise Of The Machine
At a demonstration in Paris, the 
pantelegraph wowed not only the 
French scientific community, but also 
Emperor Napoleon III, who gave 
Caselli access to state-owned telegraph 
lines for long-distance transmission 

experiments. Using the Paris-Amiens 
line, Caselli sent an image of composer Gioachino 
Rossini’s signature over a distance of 87 miles. In the UK, 
the system was added to the London-Liverpool line, and 
in Russia, Emperor Nicholas I used it on the telegraph 
line between his palaces in Moscow and St. Petersburg.

As the pantelegraph faded out in Europe, it sparked 
curiosity elsewhere. The Chinese had little use for the 
conventional telegraph and Morse code since their 
language is made up of logograms instead of letters, 
but the pantelegraph provided a way to transmit their 
language and gave them an entry to the world of long-
distance telecommunicati   on. 
*Reference: MentalFloss
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Zeytin Ağacı 
Unutulduğunda
The Time 
When the Olive Tree Was 
Forgotten

"Düşler Alemi"

Yazar /  Author

Efsün Alem

"Dreamland"

Bilinmeyen bir zamanda, şimdinin olmayan bir ülkesinde 
bir yolcu kendini yollara vurmuş. Yürümüş de yürümüş 
bir cevabın peşine, rüyasında gördüğü büyücünün sesine, 
asasının gölgesine... Sabah dememiş akşam dememiş, ha 
babam adımlamış ayağının altındaki toprağı. Derdini 
sorana lal olmuş ağzı, Nuh da dememiş peygamber de, 
yolunu soranlara. 

Yolcunun adı da yolu gibi bilinmez. Doğduğu köyde bir 
dedeciği varmış, şifacı derlermiş ihtiyarın adına. Ölürken 
ne varsa bildiği tek tek anlatmış yolcuya. Son sözleri “Bu 
topraklarda yaşayan herkes senden sorumludur bundan 
sonra, sen de filizlenen her daldan. Sakın unutayım, 
yolumdan şaşayım deme” olmuş şifacının. İki çift 
sözünden gayri bir de torba bırakmış yolcuya. Nasihatini 
bellemiş de yolcu torbayla ne yapacağını bilemeyip 
belindeki kuşağına iliştirmiş bir tek. 

Dedesinin kırkında görmüş rüyasını yolcu ve düşmüş 
yollara sırtında bir hırka, hatrında dedesinden 
dinledikleri. Az gitmiş uz gitmiş dere tepe düz gitmiş. 
Dedesi bellemiş rüyasındaki büyücüyü, sualine derman 
bulmayı, filizlenen çiçeğin hesabını sormayı koymuş 
aklına. 

Dedesi öldükten bir hafta sonra ilk kan dökülmüş 
doğduğu köyde. “Ah” demiş yolcu “Derdi nedir bu 
ahmkların. Farkı ne diğerinden, ölen ben öldüren 

Once upon a time which is unknown, a traveler took to the 
roads in a country that does not exist anymore. On the trail of 
a mage that he saw in his dreams, he walked and walked on 
the trail of this mage to hear his voice and reach the shadow 
of his staff. Day and night, he strode the lands upon which 
he lived. When someone asked what it was that he sought, he 
was silent and to those who asked where his destination was, 
he was deaf and dumb.

The name of this traveler, just like the path he took, was un-
known. He had had a grandfather in the village he was born, 
a grandfather who was called an herbalist by the villagers. 
Near his death, his grandfather had passed every bit of 
knowledge he had to his grandson. The last words of the 
herbalist had been, “Everyone who lives in these lands are 
responsible for you, as are you for every branch that sprouts 
from the trees. Don’t you ever forget this and lose your way”. 
Apart from these words, he had left a satchel to the traveler. 
The traveler, although he had grasped the advice of his 
grandfather, did not know what to do with the satchel, so he 
fastened it to his belt.

After the herbalist passed away, blood was shed for the first 
time in the village. The traveler grieved and said “Alas! What 
is it that these people want? What makes the killer and the 
killed any different from me?  Aren’t we all children of Mother 
Earth?” However, nothing he did could stop the bloodshed 
and put out the fire in his heart. Gradually, the village 
became devoid of budding trees; health and wellbeing was no 
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more.

On the 40th day following the death of his grandfather, the 
traveler had his dream and set off with his coat on him and 
the words of his grandfather ringing in his ears. He went far 
and up and down hills. He had a notion that the mage in 
his dream was his grandfather and had made up his mind to 
seek a remedy from his grandfather for the troubles that arose 
in the village.

When he stopped to have a rest near a vast lake, a congenial 
old woman who looked to be a hundred years old ap-
proached him. Right before him, she unrolled the hem of her 
dress which she used in lieu of a bag. The traveler watched 
the old woman without a sound; she was so old that her 
movements resembled that of a spirit. When she came and sat 
across the traveler, she looked almost transparent to him. She 
sat with a peaceful smile upon her face.  From the unrolled 
hem of her skirt, she pulled a bread and broke it in half. 
Offering one half to the traveler, she said, “If you wander 
around with sorrow, you will neither get your answer nor be 
able to remember your question”. The traveler broke his fast 
right there. The old woman, who waited for the traveler to 
finish his meal, then took out a jug of water from the hem of 
her dress and gave it to him. The water was so cold that it 
could pierce steel and so sweet that after he was full and had 
quenched his thirst the traveler said, “Is this Adam’s wine, o 
mother? Where does it spring from?”. This was the first time 
he spoke to the old woman. While smoothing down the hem 
of her dress, the woman laughed heartily and answered, “You 
are on the right path but you take the wrong steps, traveler. 
You have given your heart and soul to the road and continue 
on it relentlessly and yet you are unaware of what you carry. 
You are on the right path but you stride it wrong”. Feeling 
both anxious and fearful, the traveler grabbed her hands and 
pleaded, “Do you know where I should go, o mother? Tell me 
so that I can go and get my remedy. After my grandfather 
died, people started killing their own blood brothers. We can 
no longer look into each other’s eyes and peace and liveliness 
are all gone. Even the land has become barren. Do you have 
the answer to my question? I beg of you tell me of it”. The old 
woman pointed to the other side of the lake with a trembling, 
cotton-white finger and said, “Do you see the coast across 
the lake, traveler? Your answer was created there. Before 
humans came to the world, a god and a goddess had a fight 
in that place. The goddess was a very beautiful and motherly 
woman. She had such a pure heart on which neither evil 
nor darkness ever fell. The god was a very stalwart man. His 
sonorous voice resembled the sound of thunder. His heart was 
as big as his broad hands but lacked compassion. The fight 

benden. Hepimiz yavrusu değil miyiz toprak ananın?” 
Ne yaptıysa durduramamış akan kanı, söndürememiş 
için için yanan yangınları. Ne filizlenecek ağaç kalmış 
günden güne bahçelerde, ne de iyilik sağlık atan 
kalplerde, kapkara bulutlar çökmüş sanki hanelerin 
üzerine... Hal böyleymiş, yolcu yola çıkmadan önce. 

Yolcu uçsuz bucaksız bir gölün kenarında soluklanırken, 
yanına yaşı başı 100’e ermiş ak saçlı güler yüzlü 
bir Kadın Ana yanışmış. Torba ettiği eteğeni açmış 
yolcunun önüne. Yolcu hiç ses etmeden izlemiş Kadın 
Ana'yı; öyle yaşlıymış ki kadıncağız hareketleri bir 
ruha benzermiş. Gelip karşısına oturduğunda incecik 
derisinden ardı görünecek gibi olmuş yolcuya. Yüzünde 
huzura erenlerinkine benzer bir gülümseme ile durmuş 
bir süre yolcunun karşısında. Eteğinden döktüğü ekmeği 
bölüp ikiye, bir yarısını uzatmış karşısındakine. “Acınan 
dolanırsan ne sona varabilirsin ne hatrında kalır sualin.” 
deyip, yarımını ekmeğin tutuşturmuş yolcunun eline. 
Yol orucunu orada açmış yolcu ilk kez. Yemesi bitene 
kadar beklemiş Kadın Ana, ekmeği bitince eteğinden 
çıkardığı testiyi vermiş bu defa yolcuya. Çeliği delecek 
gibi soğukmuş su, bir de tatlıymış ki doyuncaya kadar 
kana kana içmiş yolcu. “Ab-ı hayat mıdır bu Kadın 
Ana, nerededir bunun kaynağı” demiş karnı doyup su 
yürüyünce damarlarına. Sessizliğini de ilk böyle bölmüş 
yolcu, Kadın Ana'nın karşısında.  Kadın Ana güzel güzel 
gülmüş yolcuya, işi bitip yeniden oturunca yolcunun 
karşısına “Yolun doğrudur da adımın eksiktir bre yolcu” 
demiş. “Gözün de gönlünde yol olmuş ne taşıdığından 
haberin var ne dur durak bilirsin. Yolun doğrudur da 
yan basarsın hep adımlarını”. Yolcu bir yanı heyecan bir 
yanı ürkek sarılmış kadın ananın ellerine “Sen bilir misin 
yolumu Anam? Söyle de gidip bulam dermanımı, kardeş 
kardeşi öldürür oldu dedemden sonra bizim köyde. Yüz 
yüze bakamaz olduk, ne huzurumuz kaldı ne dirliğimiz. 
Beti bereketi gitti bizim toprakların. Sualimin cevabı sende 
midir ha, söyleyiver benim Kadın Anam” diye yalvarmış. 
Yaşlı kadın titreyen bembeyaz elleri ile gölün karşısını 
göstermiş “Şu karşı kıyıyı gördün mü a yolcu? Senin 
sualin ta orada başladı. Daha insan tohumu düşmemişken 
toprağa, iki tanrı dövüşedurmuş oracıkta. Biri kadınmış 
tanrıların, güzel mi güzel, anaç mı anaç. Bir de güzel kalbi 
varmış ki bu tanrının içinden kötülük geçmez, karanlık 
düşmez üzerine. Erkek olanı ise yiğitler yiğidiymiş.
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Gür sesi gök gürültüsüne benzermiş sanki. Koca koca 
elleri en az elleri kadar kocaman kalbi varmış ancak 
bu kalpte şefkat eksikmiş. İki tanrıyı birbirine düşüren 
ise insan tohumuymuş, birliğe varıp da insana yuva 
yapamamış ikisi. Kadın olan “kök salsınlar, tutunsunlar 
da kimse gelip söküp atamasın onları doğdukları 
topraktan” dermiş. Yiğitler yiğidi de “Tohumlar her 
yanda bitmeli bre kadın, rüzgara karışmalı gerekirse 
rüzgar olup esmeliler ki her yerde çoğalıp büyüsünler” 
diye gürlermiş. Az zaman uz zaman tanrılar birbirini 
yerken ilk insan düşmüş toprağa. Daha yuvası hazır 
değilken gelen bu misafir iki tanrıyı da telaşlandırmış. 
En sonunda seçimi ona bırakmaya karar vermişler. Anaç 
olan kadın tanrı bir çekirdek atmış toprağa, oracıkta 
dallanıp budaklanmış bir ağaç. Ağacın gövdesine “sen 
insanların zenginliği ve bereketisin, ne sen unut bu 
yükünü ne de izin ver yavrularıma seni unutsunlar bu 
topraklarda. Bire bin veresin yolun açık, başın dimdik 
ola. Bir tek meyvelerin yük olsun sana...” diye fısıldamış. 
Yiğitlerin yiğidi tanrı ise üç çatallı asasına bir taşa 
saplayıvermiş oracıkta ağacın yanı başında. Taş o an bir 
ata dönüşmüş, o at ki yeleleri rüzgardanmış sanki. Yiğit 
tanrı yaptığı işle gurur duyarak “insanları uzak yerlere 
götürecek, savaşlar kazandıracak olan sensin. Seninle 
çoğalsın yavrularım sarsın dünyanın her bir karışını. 
Ne sen onlara efendi olasın ne onlar sana hükmetsin. 
Senin varlık amacın onları taşımaktır bir baştan bir 
başa, sakın ola unutmayasın.” diye gürlemiş. Her iki 
tanrı da kendinden emin eserinden memnun beklemeye 

between these two was on the human seeds which were about 
to fall on earth. The god and the goddess could not agree on 
the home that was to be built for humans. The goddess said, 
“The humans should take root on earth and hold onto it so 
that no one can pull them away from the home they are born 
in” while the god said “The seeds should be scattered all over 
the land, woman. They should be carried away by the wind 
and fly far away so that they will grow and live everywhere”. 
While the god and the goddess had their quarrel the first 
human seeds fell upon earth. These guests that arrived before 
their home was ready created a commotion between the god 
and the goddess and they decided to let the humans make 
a choice. The motherly goddess dropped the seed of a tree 
on the ground and a tree sprouted and grew right there and 
then. She whispered to its trunk, “You are the wealth and 
blessing of humans; don’t you ever forget you responsibility or 
allow my children to forget it. Give a thousand time as much 
as you take. May you fare well, hold your head up high and 
only be burdened by your fruits”. The stalwart god thrust 
his sword into a rock just by the tree. In an instant, the rock 
turned into a horse with a mane that felt like the wind itself. 
Proud of his work, the god roared, “You will carry humans far 
away and win them battles. They will grow and spread all 
over the world through you. You will not be their master and 
they will not reign over you. Do not forget that your sole pur-
pose is to carry them near and far”. Then, both gods started 
to wait for the arrival of the humans with much confidence 
in themselves. One day, a tired, hungry and thirsty human 
arrived. He looked from the tree to the horse and from the 
goddess to the god, after which he went and laid down in the 
shadow of the tree. He admired the olive tree so much that he 
took it as a great boon. He settled under the tree and told its 
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başlamışlar insanları. Bir gün çıkagelmiş bekledikleri, 
yorgun argın aç susuz bir insancık. Bir ağaca bakmış 
bir ata, bir kadına bakmış bir yiğit tanrıya. Gidip zeytin 
ağacının gölgesine uzanmış. Pek bir hayran kalmış 
kendisine açılan bu kucağa, nimet saymış o gün zeytin 
ağacını. Ağacın gölgesinde kurmuş hayatını, çocuklarına 
her fırsatta anlatmış, zeytin ağacı dilden dile elden ele 
çoğalmış. At yoldaş olmuş insanlara, zeytin ağacını 
dünyanın her bucağına taşımaya. İşte böyle başlamış 
insanın hikayesi. Ne zaman ki atalarının yerini yurdunu 
unutmuş insanoğlu, o zaman kopmuş kıyametler.” deyip 
susmuş kadın ana. Sanki söyleyeceği bir şey kalmamış 
gibi buhar olup uçmuş yolcunun karşısında. Yolcu sağına 
bakmış soluna bakmış bulamamış yaşlı kadını, önüne 
koşmuş ardına dönmüş yine nafile. Bir rüya oyduğuna 
inanıp yine oturmuş düşünmeye başlamış yaşadıklarını. 

Birden kafasına tık diye bir şey düşmüş. Kafasından 
seken küçük kara şey yanına yuvarlanıp kıyısında 
durmuş. Yolcu eline alıp baktığında görmüş düşenin 
kapkara zeytin çekirdeği olduğunu. O an aklı başına 
gelmiş çözmüş belindeki kuşağını. Dedesinin öğüdünün 
o torbada olduğunun farkına varıp tekrardan yollara 
düşmüş. Cevabı elinde yürümüş de yürümüş, yürüdükçe 
saçmış toprağa insanoğlunun ilk hatırasını. Yeniden 
hatırlatmış hepsine zeytin ağacını.

story to his children. After that, the olive trees became the talk 
of all humans and increased on the land. The horse, on the 
other hand, proved a valiant companion to humans and car-
ried olive seeds to many other lands on earth. Thus began the 
history of humanity. However, when the humans forgot the 
story of their ancestors and first home, trouble arose”. After 
these words, the old woman fell silent.As if she had nothing 
left to say, she disappeared into thin air before the eyes of 
the traveler. He looked around him in search of her and ran 
around to no avail. Believing that it was all just a dream, he 
sat down and started pondering what happened. 

While deep in thought, something bounced off his head to the 
ground and rolled near the coast of the lake. When the trav-
eler took it in his hand, he realized that it was a black olive 
seed. Suddenly, he came to his senses and took off his belt. 
Realizing that the real meaning of the advice his grandfather 
gave was in the satchel all along, he took to the road once 
again. He walked and walked with the answer in his hands 
and scattered olive seeds, the first memory of humanity, to the 
lands around him. Through him, everyone remembered the 
true meaning of the olive tree.
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Fitness Trendi: 
Crossfit
Son dönemin yükselen fitness trendi Crossfit, 
olimpik halter teknikleri, temel jimnastik 
hareketleri ve atletizmin birleşmesiyle oluşan 
bir antrenman metodu. Hedef, çoklu eklem 
ve kas gruplarının çalıştırılarak kas gücünün, 
kardiyovasküler dayanıklılığın ve esnekliğin 
artırılması.

Peki Nedir Bu Crossfit?
Uzmanlar ve spor antremanları bu yeni fitness programını 
genel olarak şöyle tanımlayarak çerçeve içine alıyor. “Crossfit 
genel güç ve kondüsyon programıdır. Tanımlanmış 10 
temel fiziksel özelliğin gelişimini hedefler. Bu özellikler, 

kardiyovasküler dayanıklılık, iş yapabilme kapasitesi, güç, 
esneklik, patlayıcı kuvvet,hız, koordinasyon, çeviklik, denge, 
vücut kontrolü olarak sıralanır. Crossfit antrenmanları tek 
bir bölgeyi izole çalıştırmayı değil, birden fazla eklemin 
dahil olduğu ve bir çok ana kas grubunun harekete katıldığı 
fonksiyonel hareketlerle bütün vücudu dengeli çalıştırmayı 
hedefler. Crossfit metodunun kullandığı hareketler, olimpik 
halter tekniklerinin, temel jimnastik hareketlerinin ve 
atletizmin birleşmesiyle oluşmuştur. 

Fitness Trend: Crossfit
The recent trend on the rise; Crossfit is a training 
method consisting of Olympic weight lifting 
techniques, fundamental gymnastics moves and 
athletics. The aim is to improve muscle strength, 
cardiovascular endurance and flexibility by 
working out multi joint and muscle groups.

Then, what is this Crossfit?
Specialists and trainer define and frame this new fitness 
program like this: “Crossfit is general strength and condition 
program. It aims the development of 10 fundamental physical 
qualifications. These qualifications are cardiovascular 
endurance, the capacity to work, agility, flexibility, 
acceleration, speed, coordination, 
balance and body control. 
Crossfit aims to work the whole 
body in a balance by means of 
functional moves that activate 
number of joints and muscle 
groups rather than working a 
specific part in isolation. The 
moves that constitute Crossfit 
are conjunction of Olympic 
weight lifting techniques, 
fundamental gymnastics moves 
and athletics. 

The trainings consist of exercises that are suitable to 
everyone regardless of the fitness levels and experiences of the 
participants and that are motivating people at every level to 
their best and that are far from being routine; they change 
every day.  The exercise programs at the typical gyms in the 
city consist of moves that work a single isolated part and long 
aerobic workouts such as the treadmill and these programs 
are thought to take you higher levels of fitness.

Crossfit focuses on training that consist of short duration but 
intense exercises that work multi joint and muscle groups 
unlike most isolation moves. Crossfit aims to increase the 
fitness levels of all people, whether an athlete or not, by 
applying the science of training utilized by the sports teams, 
pro/amateur athletes. Crossfit is based on scientific grounds 
that relies on general knowledge of training. However, 

TrendiTrend
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Antrenmanlar rutinden uzak, her gün değişen, her sınıfta 
katılımcılarının en iyisini yapabilmeleri için motive eden, 
katılımcının deneyim ve fitness seviyesinden bağımsız 
olarak herkese uygun olan egzersizlerden oluşur. 
Şehirdeki tipik spor salonlarında, egzersiz programları 
izole çalışma denilen tek bölgeyi hedefleyen hareketlerden 
ve koşu bandı gibi makinalarda uzun süren aerobik 
çalışmalardan ibarettir ve bu programların insanı yüksek 
fitness seviyelerine taşıyacağı kabul görmüştür. 

Crossfit ise izolasyon hareketlerinin tersine çoklu eklem ve 
kas gruplarını çalıştıran kısa süreli ve yoğunluğu yüksek 
olan antremanlara odaklanır. Crossfit, spor takımları, 
amatör/profesyonel sporcuların kulladığı antrenman 
bilimini, sporcu olsun olmasın her insana uygulayarak, 
fitness seviyesini artırmayı hedefler. Crossfit genel 
antrenman bilgisine dayalı olan bilimsel dayanaklar 
üzerine inşa edilmiştir, buna rağmen ne yazık ki genel 
geçerli olan kanı, fitness seviyesini yükseltmenin tek 
yolunun klasik tekniklerden geçtiğidir.”

Crossfit bünyesinde atletizm, halter ve jimnastik gibi 3 
temel disiplin barındırıyor. Bu taraftan bakıldığında çok 

eski bir spor aslında. Buna rağmen ne 
oldu da son dönemde bu kadar 

popüler oldu? En profesyonel 
sporculardan, yolu daha 

önce spor salonuna hiç 
düşmemişlere kadar herkesin 
gündemini bir Crossfit 

çılgınlığı sarmış durumda.

“Spora Zamanım Yok” Bahanesi Tarihe Karışıyor

Plaza çalışanlarını bile evlerinden çıkarıp spor salonlarına 
sokmayı başaran Crossfit, bu başarısını “az zamanda 
çok yoğun antrenman” vaadine borçlu. Crossfit’in tek bir 
hareketle vücudun birçok noktasını aynı anda çalıştırmayı 
mümkün kılışı, zamansızlığı bahane eden beyaz yakalıları 
da baştan çıkarıyor. Spor salonunda iki saat harcayarak 
yapılan antrenmanı, Crossfit’le 15 dakikada nonstop 
yapmak mümkün. Önemli olan, sürekli olarak bir önceki 
performansınızdan daha hızlı, daha ağır kaldırabilen, 
daha çok tekrar yapabilen, daha çok dayanabilen bir 
versiyonunuzu gerçekleştirmek.

Herhangi bir eklem sakatlığı olmayan, belirli bir fitness 
geçmişi olan herkes yapabilir. Üstelik, Crossfit’te kadınlar 
da erkekler de hemen hemen aynı egzersizleri yapıyorlar.

the notion is that classical techniques are the only way of 
increasing the level of fitness.” 
Crossfit embodies 3 fundamental disciplines such as athletics, 
weight lifting and gymnastics. When you look at this way, it is 
quite an old sport. But what happened and it has caught the 
spot light? Crossfit has gone viral from professional athletes to 
those that have never stepped a foot in the gym. 

“I have no time for sport” is something of the 
past
Having accomplished to drag the plaza businessmen and 
businesswomen out of their homes and throw them into the 
fitness centers, Crossfit owes this success to the assertion of 
“intense training in short time”. Enabling working many parts 
of the body with a single move tempts white-collars who are 
using lack of time as an excuse. The two hours training at the 
gym is possible to be conducted in 15 minutes with Crossfit. 

The important thing is to execute the quicker, the heavier 
and longer lasting version of the earlier training with more 
repetitions.

Everyone with a fitness background and people without any 
joint injury history can do it. Moreover, the men and women 
are doing more or less the same exercises. 
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“Aklınızda Bulunsun   / “Keep in Mind”

“Nasıl DEYİM    / “What an IDIOM”

Gemi Güvenlik İşaretleri
Ship Safety Signs

Ana Gibi̇ Yar 
Bağdat Gibi Diyar Olmaz! 
Dilimizdeki “Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz.” 
sözünün aslı muhtemelen ”Ane gibi yar; Bağdat gibi 
diyar olmaz.” şeklindedir. Çünkü sözün aslındaki Ane 
kelimesi Bağdat yakınlarındaki sarp bir uçurumun 
kuşattığı dik bir geçidin adıdır. Bağdat gibi (güzel) şehir 
Ane gibi de (sarpama manzaralı) yar (uçurum) olmaz 
demeye gelir. Ancak siz Bağdat’ın Osmanlı Türk'ü için 
önemine bakınız ki oradaki Ane’yi anne yapıvermiş. 
Tıpkı “Yanlış hesap Bağdat’tan döner.”sözüyle Bağdat’ın 
eskiden beri bir ilim merkezi olduğunun 
altının çizilmesi gibi.

No Love like Motherly Love, 
No Home like Baghdad
Probably the correct version of the saying we have “Ana Gibi 
Yar, Bağdat Gibi Diyar Olmaz!” (No Love like Motherly Love, 
No Home like Baghdad) in our language is “No cliff like Ane and 
no land like Baghdad!” This is because the word itself has mean-
ings of both cliff and woman. And Ane is the name of the passage 
surrounded by a steep cliff nearby Baghdad. And look how much 
The Ottoman Turks have placed significance on Baghdad that 
they compared it to a mother. Just as they have expressed that 
Baghdad was underlined to be a city of science with the saying 
“The truth always comes out eventuality.”

“

“

SARI
Uyarı işareti olup, dikkatli ol, önlem al 
anlamındadır.
Yellow Signs: Are signs indicating caution and that 
precautions have to be taken.

MAVİ
Zorunluluk işareti olup, özel bir önlem almak 
anlamınadır. 
Blue Signs: Indicate obligation and require special 
precautions to be taken.

YEŞİL
Acil kaçış ya da ilk yardım işaretidir.
Green Signs: Are signs of urgent escape or first aid.

SABIT IŞARETLER:
Yasak, ikaz ve zorunlu gerekler, İlk yardım noktaları, 
Acil çıkış / kaçış yolları, Yangınla mücadele ekipmanın 
bulunduğu yerlerin belirtilmesi için kullanılır.
Fixed signs: Are used to identify the place of prohibited areas with 
Caution and Obligatory Requirements, First Aid Points, Fire Exits / 
Escape Routes and the Firefighting Equipment.

KIRMIZI
Yasak işareti olup, belirtiği işaretin yasak ve tehlikeli 
olduğunu yapılmaması gerektiğini ifade eder.Bir diğer 
kullanım şekli, yangınla mücadele ekipmanlarının yerinin 
ve sembolün gösterilmesi anlamındadır.
Red Signs: Are prohibition signs to indicate prohibition and danger 
and no action to be conducted. Another aim of use is the indication of 
the places of the firefighting equipment and the signs.
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Hayatımızın Amacı  
Doğum Haritamızda Gizli
“Hayat Amacı Sistemi bir insanın doğum tarihini kullanarak, üç ya da dört sayıdan (sıfırdan 
dokuza kadar tam sayıların üç ya da dört tanesinden) oluşan doğum sayısını belirler; sonra bu 
doğum sayısını, o kişinin hayat amacı hakkında anlamlı bilgiye dönüştürür”   
1- Doğum tarihinizi sayı ile yazın.    
Önce günü, sonra ayı, sonra da yılı yazın (22.2.1946) ve sayıları toplayın.      
Örn: 2+2+ 2+1+9+4+6 =26   
3- Çıkan sayıyı tekrar toplayın: 2+6=8    
4- Eğer ilk toplamınız 20,30,40 gibi sıfırla bitiyorsa o iki sayıyı da toplayarak son sayıyı bulun. 
Doğum tarihine bağlı olarak tek sayıya düşüreceğiniz bir doğum sayısı elde edeceksiniz.   
Örn: 4+0=4

THE PURPOSE OF OUR LIVES 

IS HIDDEN IN OUR BIRTH MAP
“Purpose of our Lives System determines our birth number that consists of three or four digits (from the 
three or four of the whole numbers from 0-9) based on our birth date; and then converts this birth number 
into a meaningful information about the purpose of the life of that person”

1- Write your birth date in numbers.

First, the day, then the month and then the year (22.2.1946) and add the numbers of

E.g.: 2+2+2+1+9+4+6= 26

3- Add the outcome numbers once again: 2+6= 8

4- if the outcome number is a number ending with a zero such as 20, 30 or 40, add those numbers as well 
to get the final number. You will get a single digit birth number based on your birth date.

E.g.: 4+0=4

Numerology

82 



YARATICILIK VE GÜVEN

Yaratıcı ve sanatçıları oluşturuyorsunuz. Hayat amacı 1 olanlar dünyaya pozitif yaratıcı enerji 
sunmak için burada bulunmaktadırlar. Bu amacı gerçekleştirebilmeleri için, riskler almalı 
az seçilen yolu seçmeye cüret etmeleri ve güven duygularını geliştirmeleri gerekir. Başarılı 
olabilmek için yüksek yaratıcılık ve güven sergilemiş bir kişiyi düşünün ve onu imgeleyerek 
gözünüzde canlandırın, bir yaratıcılık dinamosu oluşturarak niteliklerinizi geliştirin.

CREATIVITY AND CONFIDENCE

You constitute the creative and the artists. The people with 1 as the purpose of living are here to provide 
positive energy to the world. For this purpose to be fulfilled, they need to take risks and dare to take 
the path least taken and improve their sense of confidence. Imagine someone who has exerted high 
creativity and confidence to become successful and improve your qualifications by forming a dynamo of 
creativity.  

COOPERATION AND BALANCE

You constitute the finest diplomats. These individuals are here to determine the limitations to their 
responsibilities and to learn working with others in harmony, balance and mutual supportive spirits. As 
their purposes of life include a tough climb, they pass through difficult roads. 2 is a powerful number 
of service. This number creates a thrust of serving, being of support and leading the way and therefore 
these people will generally serve as anonymous heroes.  

İŞ BİRLİĞİ VE DENGE

En iyi diplomatları oluşturuyorsunuz. Bu bireyler sorumluluklarının sınırlarını belirlemek 
ve başkalarıyla uyum ve denge ve karşılıklı destek ruhu içinde çalışmayı öğrenmek için 
buradadırlar. Hayat amaçları çetin bir tırmanış içerdiğinden zorlu yollardan geçerler. 
2 çok güçlü bir hizmet sayısıdır. Bu sayı hizmet etme, yardım ve yol gösterme itilimi yaratır ve 
genellikle bu kişiler isimsiz kahramanlar olarak hizmet edeceklerdir.

EXPRESSION AND SENSITIVITY

They constitute the best orators. They are here to express themselves from the heart in a positive way 
by making use of their emotional sensitivities.  The 3’s may doubt themselves and experience feelings 
such as over- sensitivity. As their purpose in live is not easily accomplished they go through difficult tests. 
They inspire and convey love to others by forming an open channel with their energy of love. They are 
strong enough to form a beam of light one earth. 

İFADE VE DUYARLILIK
En iyi hatipleri oluşturuyorsunuz. Duygusal hassasiyetlerinden yararlanarak dünyaya 
pozitif, yürekten kendilerini ifade etmek için buradadırlar. 3'ler kendilerinden kuşku 
duymak, aşırı hassasiyet gibi duygularla karşı karşıya gelebilirler. Hayat amaçları kolayca 
gerçekleşmediğinden zorlu bir sınavdan geçerler. Sevgi enerjileri ile açık bir kanal oluşturarak 
başkalarına sevinç ve ilham verirler. Dünya da bir ışık gücü oluşturabilecek kadar güçlüdürler. 
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ÖZGÜRLÜK VE DİSİPLİN
Hayat amacı 5 olan bireyler, disiplin, odaklanma ve deneyim derinliği vasıtasıyla iç özgürlüğe 
ulaşmak için burada bulunmaktadırlar. İç özgürlüğü deneyimlemek 5'ler için en önemli şey 
haline gelebilir. Disiplin 5'ler için bir anahtar, bir çözüm yoludur; çünkü disiplin eksikliği 
odaklanma ve içsel kuvvetin gelişmesini önler. Aşırı tutkuları ve serüvenci kişilikleri; onların 
heyecanlı ve sıradan olayları olağan üstü şeylere dönüştürmelerini sağlar.

 INDEPENDENCE AND DISCIPLINE

The people with 5 as the purpose in life are here to reach inner freedom through the depth in discipline, 
focus and experience. Experiencing inner independence may become the most vital thing for the 5’s. 
Discipline is the key for the 5’s, is method of solution because lack of discipline prevents focusing and 
inner strength. Their excess desires and their adventurous characteristics help them convert ordinary 
stuff into exciting extraordinary stuff. 

VİZYON VE KABUL
Hayatın doğasında var olan mükemmelliği görmeyi başararak, kendilerini, dünyalarını ve 
yaşanan anı olduğu gibi kabullenmek için buradadırlar. Bu bireyler idealizmin ateşini canlı ve 
parlak bir biçimde yanar halde tutarlar. Onlar insanları ellerinden geldiği kadar daha da iyisini 
yapmaya çağıran vizyonerlerdir. Esneklik ve kusursuzluk yasalarını uygulamayı başarabilirlerse 
vizyon ve umutla yaşayarak ideallerine ulaşırlar. Jan Dark, Kristof kolomb, İsaac Asimov 
gibi bizi harikalar diyarına götüren, Thomas Edison gibi dünyayi bir anda ışıklara boğan 6 
enerjiisine sahip vizyonerler; bu yasaları eksiksiz uygulayabilenlerdir.

 VISION AND ACCEPTANCE

They are here to accept themselves, the world and the moment in life as they are by achieving to see the 
natural perfection in nature. These individuals keep the fire of idealism alive and burning. They are the 
visionary people calling people to do their best. If they are able to implement the laws of flexibility and 
perfectionism they reach their ideals by living with vision and hope. Visionary people with the energy of 
six such as Thomas Edison who has enlightened the world all of a sudden, and Jan Dark,  Christopher 
Colombus and Isaac Asimov who have taken us to the wonderland; are people who achieved to 
implement such laws successfully. 

İSTİKRAR VE ANALİTİK
İstikrar ve süreç için buradasınız ve en iyi analistleri oluşturuyorsunuz. Dünyada istikrara 
kavuşabilmek için, önce fiziksel, duygusal ve zihinsel yönden bir iç istikrar duygusu yaratmanız 
gerekir.”Uygun hazırlık, ortaya kötü işlerin çıkmasını önler” sözü 4'ler için iyi bir öğüt olabilir. 
İçinizdeki sabırsızlık, her şeyin adım adım gerçekleşmesi sizi yorabilir ama hayat amacınızın 
bu şekilde gerçekleşeceğini unutmayınız. Eğer yukarıda belirlenen evrenin yasalarına ve sabırlı 
davranmaya gerekli dikkati gösterebilirseniz en uzak hedefleri bile aşacağınızdan şüpheniz 
olmamalıdır.

STABILITY AND ANALITICAL

You are here for the stability and you constitute the best analysts. For the world to embrace stability, 
first you need to establish a sense of inner stability physical, emotional and mental wise. “The 
appropriate preparation, prevent bad outcomes” might be a fine quotation for the 4’s. The impatience, 
things happening step by step might wear you out but we mustn’t forget that our purpose in life can 
only be achieved in this way. If you can show the patience against and attention to the laws of the 
universe determined above, you shouldn’t have any doubt for overcoming even the furthest obstacles.
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BOLLUK VE GÜÇ 
Hayat amacı bolluk, güç ve itibarla çalışmak ve başarılarını kamu yararı için kullanmak 
üzere burada bulunan 8'ler, büyük arenalarda olduğu gibi, küçük arenalarda da doyum verici 
başarılar kazanabilirler. 8'lerin kaderinin merkezini oluşturan maddi başarı, kaçınılmaz surette 
parayı içerir. Para bir enerji biçimi, hayatlarimızın termometresinde bir civa sütunudur. 
8 enerjisi ile doğanlar bollugu tezahür ettirirken sadece para için burada bulunmazlar. 
Dürüstlük yasasını iyi uygulayabilen 8’ler için itibar, başarı ve güç asla tanrılaşmayacaktır.

ABUNDANCE AND POWER

The 8’s with a purpose of life for abundance, power and reputation that are here to work to the benefit 
of the community, may obtain glory in small arenas as they might in great arenas as well. The financial 
achievements that constitute the success of the 8’s inevitably includes money. Money is a type of energy, 
the mercury in the thermometer.  Those born with the energy of 8 are not only here for the money while 
they appear to be here for the abundance. Prestige for the 8’s that can implement the law of honesty 
appropriately, success and power shall not become a god. 

BÜTÜNLÜK VE BİLGELİK 
9 enerjisi ile doğanlar, içlerinde ve başkalarının içinde tezahür eden öze itimat ederek ve 
onu izleyerek, dengeli sorumluluk, kendine itimat ve bütünlük (özü-sözü birlik) sorunlarını 
halletmek ve kalbin yüksek bilgeliğiyle uyum içinde yaşamak için burada bulunmaktadırlar.
Deneyimleri aklileştirmek, gerçeklerle yüzleşmek ve onları aşmak zorundadırlar. Ayrıca 
kalplerde yazılı olan spiritüel yasaları öğrenmek için, zihinsel süreçlerden çok duygularda açığa 
çıkan yüksek bilgeliği yakalamak zorundadırlar. Özellikle 9 enerjisiyle bu dünyada yer alanların 
“kalplerinin danışmanlığını” en yüksek otorite olarak tanımak ve bunu deneyimlemek için 
burada yer aldığını söylemek gerekir.

INTEGRITY AND WISDOM

Those born with the energy of 9 are here to live in harmony with the high wisdom of the heart and 
to overcome the issues of balanced responsibility, self-confidence and integrity (straightforwardness) 
by showing confidence in the essence within him/herself or others and by following it. They have to 
rationalize the experiences, face the realities and overcome them. And in order to learn the  spiritual 
laws within one’s heart, they have to achieve the state of high wisdom revealed by emotions rather 
than mental processes. Those with the energy of 9 are here especially to be accepted as the emotional 
consultant of in this world at the highest authority and to be experienced.  

İTİMAT VE AÇIKLIK
Hayat amacı 7 olan bireyler, kendi içlerindeki, başkalarının içindeki ve yaşam süreçlerindeki 
ışık ya da öze itimat edebilmek için burada bulunmaktadırlar. Ama burada yapmakta 
oldukları şey kolayca gerçekleşmeyeceğinden sorunlarla karşılaşabilirler. Bağımsızlığa meyilli 
ve yalnızlığa ihtiyaç duyan kişilerdir. Topluluğu sever gibi gözükseler de, mahçup düşme 
konusundaki süptil korkulari nedeniyle özel süreçlerini nadiren paylaşırlar. 

 RELIANCE AND OPENNESS

Those with the purpose of life as 7 are here to rely on the inner light or essence in themselves, other and 
the journey of life. They might encounter difficulties as the thing they are trying to do here is not easily 
achievable. They are people with inclination towards independence and people in need of loneliness. 
Although they appear to like the community, they rarely share their personal processes due to the subtle 
fears they have of being embarrassed
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“Dünlerden Bugün
“Special Occasion Days” 

Hıdırellez günü, Gregoryen takvimi (Miladi 
takvimi)ne göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan 
Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen 
takvimine göre 23 Nisan günü olmaktadır. 
6 Mayıs’tan başlayıp 4 Kasım’a kadar olan 
süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 
8 Kasım’dan 5 Mayıs’a kadar olan süre 
ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini 
oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs 
günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz 
günlerinin başladığı anlamına gelmektedir.

Hıdırellez Bayramı’nı ve Hızır düşünüşünü 
tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır. 
İlk çağlardan itibaren Mezopotamya, 
Anadolu, İran, Balkanlar ve hatta bütün 
Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da 
yazın gelişiyle belli başlı doğasal döngüler 
için sevinç duyulduğu görülmektedir.

Hıdırellez Day is the 6th of May according to 
the Gregorian calendar and is the 23rd April 
according to the Julien calendar. Days between 
6th May and 4th November are considered as days 
of summer that go by the name Hızır Days and 
the days between 8th November and 5th May are 
considered as days of winter that go by the name 
of November Days. Thus the night of 5th May 
indicate the end of the winter and the start of the 
hot summer days. 

It is impossible to attribute the Fest of Hıdırellez 
and the idea of Hızır to a single culture. Various 
celebrations of the coming of the spring and 
summer can be observed even starting from the 
early ages in Mesopotamia, Anatolia, Persia, 
Balkans and even across the entire Eastern 
Mediterranean countries. 

Anneler Günü, anneleri onurlandıran 
özel bir gündür. Değişik günlerde ve 
değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde 
anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü 
farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı 
günlerinde kutlarlar. Anneler günü 
geleneği, Antik Yunanlar'ın Yunan 
mitolojisindeki pek çok tanrı ve 
tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna 
verdikleri yıllık ilkbahar festivali 
kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar 
da ilkbahar festivallerini İsa'nın 
doğumundan 250 yıl öncesinden ana 
tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı. 
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi 
annesi için 1908 yılında başlattığı anma 
günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla 
Amerika çapında genişledi.
DayMothers’ Day is special day to honor the 
mothers. It is celebrated on different days in different 
countries. On those days the mothers receive various 
presents. People in different countries celebrate this 
day on different dates. The tradition of the Mothers’ 
Day starts with the spring festival celebrated 
annually in the honor of Rhea, the mother of 
many gods and goddesses in the Greek mythology 
of the Ancient Greeks. The Ancient Romans used 
to celebrate spring festivals in honor of the main 
goddess Cybele 250 years before the birth of Christ. 
The memorial day started in 1908 by Anna Jarvis 
in honor of her deceased mother has been extended 
to be celebrated across the USA as per the congress 
decree in 1914. 

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan 
Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi 
babaların da bir günü olması gerektiğini 
düşünmekteydi. Babasının doğum günü 
olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan 
edilmesi için çalışmalara başlamış ama 
bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek 
kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar 
gününe ertelenmiştir. Babalar Günü ilk 
kez 19 Haziran 1910'da Washington'un 
Spokane şehrinde kutlanmıştır.1924 
yılında Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları 
desteklemiş; ama resmi olarak Babalar 
Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise 
o dönemin başkanı Lyndon Johnson, 
her yıl haziran ayının üçüncü pazarının 
Babalar Günü olarak kutlanacağını 
açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 

A daughter of a veteran of the Civil War, Sonora 
Smart Dodd felt strongly that fatherhood needed 
recognition as well. Though Sonora wished that 
Father's Day be celebrated on June 5, her father's 
birthday, but it so happened that there was not 
enough time for preparation so the celebrations 
were deferred to June 19, the third Sunday of June. 
The first Father's Day was celebrated June 19, 1910 
in Spokane, Washington. In 1924, President Calvin 
Coolidge too supported the idea of a national 
Father's Day. But it was only after the struggle 
of four decades of Sonora and her supporters 
that the day officially came to be recognized. 
President Lyndon Johnson signed a Presidential 
Proclamation declaring the Third Sunday of June 
as Father's Day in 1966.

Hıdırellez Günü
Hıdırellez Day Mothers’ Day Fathers’ Day

Anneler Günü Babalar Günü
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Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs 
arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 
ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel 
haftadır. Engelliler Haftası boyunca; 
engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi 
ve engellilerin eğitimi konusu üstünde 
durulur. Radyo ve televizyonda konu ile 
ilgili programlar yayınlanır. 
The Disabled Week is a special week celebrated 
amongst 10th and 16th May in the 156 member 
countries of the UN. During the Disabled Week, 
the prevention of disability and education of the 
disabled people are emphasized. Shows related 
with the subject 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 
resmî tatil günlerinden ve ulusal 
bayramlarından biridir. Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk 
cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından dünya çocuklarına armağan 
edilmiştir.  Atatürk'ün Ankara'da 
bir meclisin toplanacağını ve 
neden toplanması gerektiğini 
açıklayan 19 Mart 1920 tarihli 
bildirisiyle başlamış, yine Atatürk'ün 
21 Nisan'daki genelgesiyle de meclisin 
açılacağı tarih duyurulmuş ve 
milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi 
istenmiştir. 23 Nisan 1920'de 
Ankara'da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi açılmıştır.
23rd April National Sovereignty And Children's Day 
is an official holiday and is one of the national 
holidays of the Turkish Republic and the TRNC. 
It has been presented to the children of the world 
by the founder and first president of the Turkish 
Republic, Kemal Atatürk. It started with the 19th 
March 1920 dated memorandum of Atatürk which 
was issued in Ankara and which indicated that an 
assembly of the parliament was to be held and why 
such an assembly had to be held, and the opening 
date of the parliament has been announced with 
the 21st April dated circular and the congressmen 
were requested to come to Ankara. The Turkish 
Grand National Assembly has been inaugurated on 
23rd April 1920.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde 
kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 
millî bayramıdır. 19 Mayıs 1919'da 
Mustafa Kemal Atatürk Bandırma 
Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve 
bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı 
Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün 
kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk 
gençliğine armağan etmiştir. Gençlik 
ve Spor Bayramı, ilk defa 24 Mayıs 
1935’te "Atatürk Günü" adı altında 
kutlanmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli 
kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" 
olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 
12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını 
almıştır.

Commemoration Of Atatürk Youth And Sports Day 
is the national holiday of the Turkish Republic 
and the TRNC celebrated on 19th May every year. 
Atatürk has landed in Samsun on 19th may 1919 
after a voyage on the Bandırma Steamer and is 
considered the day the Turkish Salvation War 
against the Allies started. Atatürk has presented 
this day to the Turkish youth. Youth And Sports 
Day has been celebrated for the first time under the 
name “Atatürk Day” on 24th May 1935. Celebrated 
as “Youth And Sports Day” as per the 20th June 
1938 dated law, the name has been changed to 
“Commemoration Of Atatürk Youth And Sports 
Day” after he 12th September coup d’etat.

Disability awareness week

23rd April National 
Sovereignty And Children's 

Day

Engelliler Haftası 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı

19 Mayıs
Atatürk'ü Anma 

Gençlik Ve Spor Bayramı
19th May 

Commemoration Of Atatürk 
Youth And Sports Day

10 Mayıs Engelliler Haftası'nın   
                açılışı
10th May opening of the Disability awareness week

11 Mayıs Görme Engelliler Günü 
11th May blindness awareness day

12 Mayıs İşitme ve Konuşma        
               Engelliler Günü
12th May Impaired hearing and articulation   
               awareness day

13 Mayıs Ortopedik Engelliler Günü
13th May Orthopedic handicap awareness day

14 Mayıs Zeka ve Ruhsal 
                Engelliler Günü
14th May Mental Handicap awareness day

15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve                               
   Korunmaya Muhtaç   
                Çocuklar Günü
15th May Weak Elders and Children in need        
 of care day

16 Mayıs Engelliler Haftası'na 
                 genel bakış.
16th May preview of the Disability 
               awareness week
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by  Atilla  Bıçakcı

Kitaplık
Kayıtsızlık Şenliği
Kayıtsızlık Şenliği, Milan Kundera'nın 
2003'de yayımlanan Bilmemek'ten 
sonra kimsenin beklemediği bir anda 
çıkagelen yeni romanı. Beş arkadaşın, 
kayıp annesiyle konuşan Alain'in, 
işsiz oyuncu Caliban'ın, mutluluğun 
peşindeki Ramon'un, bir kukla 
oyunu yazma hayali kuran Charles'ın 
ve narsisist D'Ardelo'nun hikâyesi. 
Gerçekle hayali, karakterlerin evreniyle 
yazarınkini, şimdiki zamanla tarihsel 
geçmişi üst üste bindirerek başka bir 
gerçeklik kurmayı hep başarmış bir 
yazarın, mizah anlayışını kaybetmiş 
bir yüzyıla bakışı. Yapıtının tümünün 
şaşırtıcı bir özeti gibi de okunabilecek 
bu kısa roman XXI. yüzyılın klasikleri 
arasındaki yerini aldı bile.

Ve Hayalet Sahneden Çekilir
Philip Roth’un efsanevi alter egosu Nathan 
Zuckerman 2000’lerin kent yaşamını, geçmişin 
bugünde yansıyan yüzünü ve varoluş mücadelemizi 
ayrıksı bakışıyla sunuyor Ve Hayalet Sahneden 
Çekilir’de... Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Ve 
Hayalet Sahneden Çekilir, her anı dolu dolu bir 
yolculuğun hüzünlü son durağı.

Melek Çocukları Kulübü 
Melek Çocukları Kulübü ; anneleri babaları 
tarafından öldürülen melek çocuklarının hikayesi. 
Ankara'nın kasabasından Newyork'ta Madison 
Avenue'ya uzanan, bir başka insan olmak için 
çıkılan uzun, hüzünlü ve çaresiz bir yolculuğun 
hikayesidir. 

Exit Ghost
In Exit Ghost, Nathan Zuckerman who happens 
to be the legendary alter ego of Philip Roth offers us 
the urban life in 2000s, the past’s reflection on the 
present and our struggle for existence through his 
eccentric viewpoint. Exit Ghost, which is published 
by Yapı Kredi Yayınları, is the last, sorrowful stop of 
an intense journey.

Melek Çocukları Kulübü
Melek Çocukları Kulübü (The Club of Angels’ 
Children) contains the story of angels’ children of 
whom mothers are killed by their fathers. It is made 
up of a grievous and desperate journey made from a 
town in Ankara to Madison Avenue in New York to 
become somebody else.

The Festival Of 
Insignificance
The Festival of Insignificance is an 
unexpected novel by Kundera who is 
the author of Ignorance which was 
published in 2003. It contains the 
story of five friends; Alain who talks 
to his missing mother, unemployed 
actor Caliban, Ramon chasing after 
happiness, Charles who dreams of 
writing a puppet show and narcissistic 
D’Ardelo. It is an author’s view of a 
century which has lost its sense of 
humor; an author who has always 
succeeded in forming another reality 
by combining what is real with what 
is imaginary, uniting the universe of 
the characters with that of himself and 
joining now with then. This novella, 
which can also be regarded as a brief 
summary of all his work, has already 
taken its place among the classics of the 
21st century.

Library
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“İşin Aslı
"The Truth behind Mistaken Facts"

“

Çin Seddi, Ay’dan görülebilen insanoğlu yapımı tek şeydir.

“İnsanoğlunun inşa ettiği ve aydan görülebilen tek yapı Çin 
Seddi’dir” gerçeği sandığımızın aksine gerçek değildir. Çin Seddi 
dahil, insan yapımı hiçbir şey aydan çıplak gözle görülemez. 

The Great Wall of China is the only man-made structure 
which can be seen from the moon.

The statement that claims the Great Wall of China to be the only structure built 
by humans which can be seen from the moon is false. Including the Great Wall 
of China, no man-made structure can be seen from the moon with the naked eye.

Monkeys were the first living beings in space.

While the belief that monkeys were the first animals to reach space, the 
actual living beings to enter space were fruit flies. These little astronauts were 
launched into space in 1946 with some grain seeds

70% of earth is made up of water.

While it is true that 70% of the surface of the world is covered with water, the 
total amount of water on earth constitutes less than one-five thousandth of the 
world’s total mass. This corresponds to a ratio of 0.1%.

Uzaya giden ilk canlı maymunlardır.

Uzaya insandan evvel ayak basan hayvanın maymunlar olduğu 
yargısı her ne kadar yaygın olsa da işin aslı uzaya ilk giden canlılar 
“meyve sinekleridir”. Bu küçük astronotlar bir miktar tahıl 
tohumu ile birlikte 1946 yılında uzaya fırlatıldırlar. 

Dünya’nın %70’i su ile kaplıdır.

Dünya yüzeyinin %70’i su ile kaplı olabilir ancak su, gezegenin 
toplam kütlesinin 5 binde birinden daha azına tekabül ediyor. Bu 
oran ise yaklaşık %0.1’lik bir kısım. 
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