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MODERN İPEK YOLU İLE
TÜRKİYE, MERKEZ OLUYOR
Türkiye tarafından “Modern İpek Yolu Projesi” olarak
da adlandırılan “Orta Koridor” Doğu ile Batı arasındaki
mevcut hatları tamamlayıcı ve güvenli bir güzergâh teşkil etmektedir. Bu noktada ülkemizin ulaştırma politikalarının temel ekseninde de, Çin’den Londra’ya kesintisiz bir taşımacılık hattı sağlamak üzere büyük ölçekli
altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek yer almıştır.
Uzakdoğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan, yüzyıllar boyunca ticaret kervanlarının güzergâhı olarak yerini almış tarihi İpek Yolu'nun Orta Koridorda geliştirilmesi
için hem Anadolu'da hem de Kafkasya ve Orta Asya'da
demiryolu ağlarının teşkil edilmesi ve karayollarının
entegrasyonu konularında uzun süreden beri bölge ülkeleriyle çalışmalarımız yakından devam etmektedir.
Bu amaç doğrultusunda da Asya-Avrupa-Orta Doğu
ekseninde çok yönlü ulaşım ağını geliştirmek için
önemli adımlar atarken, ülke içerisinde doğu-batı ve
kuzey-güney ekseninde ulaşım bağlantısını geliştirecek
projeleri de hataya geçiriyoruz. Bakü Tiflis Kars Demiryolu hattının tam kapasite ile çalışabilmesi için bu hattın tamamlayıcısı olan yolları bir bir tamamlıyoruz.
Bu nedenle Marmaray Tüp Geçidi, Yavuz Sultan Selim
Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli,
Osmangazi Köprüsü, hızlı tren ve yüksek hızlı tren hatları, Kuzey Ege Limanı, Gebze Orhangazi-İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul Yeni Havalimanı
gibi mega projelerle de bu koridorun sağladığı yararı ve
önemi artırıyoruz.
Özellikle de bu koridorun devamı olacak bu dev projeleri
kamu özel ortaklığı ile hayata geçirerek hem hızlı, hem
daha az maliyetle, hem de özel sektör dinamiğini kullanarak gerçekleştiriyoruz. Çin’den başlayarak Orta Asya ve
Hazar bölgesini ülkemiz üzerinden Avrupa’ya bağlayacak
“Orta Koridor”u geleceğin ticaret hattı haline getiriyoruz.
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M. Cahit TURHAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Minister of Transport and Infrastructure

TURKEY BECOMES A CENTER WITH
THE MODERN SILK ROAD
Named the “Modern Silk Road Project” by Turkey, the
“Middle Corridor” forms a safe route complementing the
existing lines between the West and the East. At this point,
realizing large-scale infrastructure investments to provide
an uninterrupted transport line from China to London takes
place at the main axis of our country's transport policies. Our
work with the countries of the region to develop the historical
Silk Road, reaching from Far East to Europe known as the
route of trade caravans for centuries, in the Middle Corridor
has been continuing closely for a long time for the
establishment of the railway network and the integration of
the highways in Anatolia, the Caucasus and Central Asia.
For this purpose, while taking important steps to develop the
multi-directional transportation network in the AsiaEurope-Middle East axis, we also implement projects that will
improve the transportation link in the east-west and northsouth axes within the country. We are completing the roads
which are the complement of the Baku Tbilisi Kars Railway
line so this line will run in full capacity. For this reason, we are
increasing the importance and benefit of this corridor by
building mega projects such as the Marmaray Tube Passage,
Yavuz Sultan Selim Bridge, North Marmara Highway and
Eurasia Tunnel, Osmangazi Bridge, fast train and high speed
train lines, North Aegean Harbor, Gebze Orhangazi-İzmir
Highway, 1915 Çanakkale Bridge and the İstanbul New
Airport. By bringing especially these giant projects, which will
be the continuation of this corridor, to life through a publicprivate partnership, we are advancing faster and building at a
lower cost and using the dynamics of the private sector. We
are making the “Middle Corridor,” which will begin from
China and connect Europe to Central Asia and the Caspian
Sea Region over our country, the trade route of the future.

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

İsa APAYDIN

DEMİRYOLLARI, İKTİSADİ
KRİZİN PANZEHİRİDİR
Sayısız medeniyetlere beşiklik eden bu cennet vatan
topraklarında bin yıldır bir ve beraber yaşamış millet
olarak çok badireler atlattık.
Hepimizi derinden etkileyen son iktisadi sıkıntıların
da üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum.
Her zaman olduğu gibi ülkemizin zor günlerinden kurtuluş reçetesinin başında, istiklal ve istikbalimizin
sembolü demiryolları geliyor.
Zira demiryolu, temiz ve ucuz enerji tüketen, yatırım
ve bakım maliyetleri düşük; rahat, konforlu ve güvenli
ulaşım sistemidir.
Onun içindir ki ülkemizi doğudan batıya, kuzeyden
güneye dantel gibi yüksek hızlı ve hızlı demiryolu ağlarıyla örmeye geceli gündüzlü devam ediyoruz.
Yeni demiryolu hatlarının yansıra Ar-Ge çalışmaları
ile yerli ve milli üretime büyük önem veriyoruz.
İleri teknoloji gerektiren yüksek hızlı demiryolu inşasında yüzde 90 gibi oldukça yüksek bir yerlilik oranına
ulaştık.
Yakın zamana kadar ithal ettiğimiz makas, ray, travers
ve bağlantı elemanlarından oluşan demiryolu ray bileşenlerini artık yerli olarak üretip ihraç ederken; yerli
vagon, lokomotif ve tren setleri üretiminde de önemli
mesafeler kat ettik.
Ana kuruluş olarak teşviklerimizle Sivas, Eskişehir ve
Sakarya’da bulunan bağlı ortaklıklarımızda başlattığımız yerli ve milli lokomotif, yük vagonu ve dizel tren
setleri üretimini başarıyla sürdürerek ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz.
Tüm ürünlerdeki yerlilik oranlarını olabildiğince yukarı çekerek, ülkemizin cari açığını önlemede lokomotif görevi üstlenme hedefiyle, “Demiryolları refah ve
ümran tevlit eder.” diyen demiryolu sevdalısı Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin
80’inci yılında rahmet ve minnetle anıyorum.
İyi yolculuklar…
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TCDD Genel Müdürü
Director General of TCDD

RAILWAYS ARE THE ANTIDOTES OF
FINANCIAL CRISES
We have survived many crises as a nation that lived united for a
thousand years in our heavenly homeland, which has also been the
cradle of numerous civilizations.
I genuinely believe we will overcome the recent financial crisis,
affecting all of us deeply.
As always, our railways, the symbol of our independence and
future, is the primary solution for the salvation of our country.
Yet, the railway is a comfortable and safe transportation system
with a low investment and maintenance cost and it consumes
cheap and clean energy.
That is why, we continue to cover our country with high-speed and
fast railway networks from west to east and from north to south,
working day and night.
Besides the new rail lines, we give importance to national and
indigenous production through R&D studies.
We have reached a very high indigenousness ratio like ninety
percent in high-speed railway construction, which requires
advanced technology.
We have covered a significant distance in producing the indigenous
wagon, locomotive, and diesel train sets; we used to import the rail
components, consisting of switch, rail, sleeper, and connectors but
now we locally produce and export them as well.
We contribute greatly to our country’s economy by continuing
successfully the production of indigenous and national locomotive,
freight wagon, and diesel train sets, which we have begun in
cooperation with our subsidiaries located in Sivas, Eskişehir, and
Sakarya as a parent company.
With the aim of preventing the current account deficit by raising
the indigenousness ratio in all products as high as possible, I
would like to honor the memory of Veteran Mustafa Kemal
Atatürk, who said “Railways engender prosperity and wealth,” in
the 80th anniversary of his pass on into eternal life with mercy and
gratitude.
Have a nice trip...
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HABER / NEWS

“HEDEF 2023’TE 1 MİLYON DENİZCİ”
“THE TARGET IS TO HAVE ONE MILLION SEAFARERS IN 2023”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, "Hedef 2023:
Bir Milyon Amatör Denizci Projesi" tanıtım törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada, denizlerin dünya ve insanlık açısından öneminin kelimelerle ifade edilmeyecek
kadar fazla olduğunu belirten Turhan, Türkiye'nin geleceğinin denizcilikte olduğunu vurgulayarak, "Yüzümüzü
tam anlamıyla denizlere çevirmeliyiz." dedi.
Turhan, tarih boyunca denize kıyısı olan ülkelerin hep
daha avantajlı olduğuna dikkat çekerek, "Ülke olarak
dünyanın en büyük coğrafi deniz potansiyeline sahibiz.
Bu potansiyelimizle deniz kaynaklı doğal zenginliklere
sahip olmamızın yanında dünya deniz ulaşımında da kilit
ülkelerden biri olmalıyız. Üç tarafımız denizlerle çevrili ancak tek başına bu durumun kimseye avantaj sağlayamayacağı da açıktır." ifadelerini kullandı.
Dünya taşımacılığında deniz yolunun payının yüzde 84
olduğunu anlatan Turhan, "Bir ürünü deniz yoluyla taşımak, demiryoluna göre 3 kat, karayoluna göre 7 kat, havayoluna göre 21 kat daha ekonomiktir. Dünya ticaretinde, deniz ulaşımı bu kadar belirleyici.” dedi.
Bakan Turhan, Türkiye'nin, 112 bin eğitimli gemi adamıyla Çin'den sonra bu alanda ikinci sırada bulunduğunu
belirtti.
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Minister of Transportation and Infrastructure M. Cahit
Turhan participated in the ceremony for the publicity of the
“Target 2023: One Million Amateur Seafarers Project.”
Expressing the utmost importance of the seas that cannot be
put into words in the aspects of our world and humanity, and
the seafaring represents the future of Turkey, Turhan spoke at
the ceremony and said, “We should turn our faces completely
towards the seas.”
Highlighting the advantages of the coastal countries throughout
history, he said, "As a country, we possess the largest sea
potential in the world geographically. We must be among the
key countries in sea transportation with this potential, besides
having natural marine resources.
The seas surround the three sides of our country; however, this is
not going to provide any advantage to anyone all by itself."
Explaining the share of sea lines being eighty-four percent in
world transportation, Turhan said, "Transporting goods by sea
lines is three times more economical compared to rail lines,
seven times more compared to highways, and twenty-one times
more compared to airlines. Sea transportation is such a
determiner in the world trade."
Minister Turhan stated that Turkey, with 112-thousand
seafarers, comes second after China in this area.

HABER / NEWS

APAYDIN’DAN YERLİ VE MİLLİ DEMİRYOLU VURGUSU
THE EMPHASIS OF APAYDIN ON THE INDIGENOUS
AND NATIONAL RAILWAY
Bursa’da düzenlenen "Yerli Sanayi ve Teknoloji Zirvesi"ne
katılan TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın “Demiryollarında Ar-Ge ile Yerli ve Milli Üretim Çalışmaları" konulu sunum gerçekleştirdi. Demiryolu bünyesinde kurulan DATEM'in yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi için çalıştığını belirten Apaydın, "DATEM'de malzeme, jeoloji ve elektronik başta olmak üzere 150' den fazla deney ve ölçüm yapılmaktadır." dedi. TCDD’nin Bağlı Ortaklığı TÜDEMSAŞ’ta yenil nesil yük vagonundan 150 adedinin üretiminin
başarıyla gerçekleştirildiğini bildiren Apaydın, TÜVASAŞ'ta ise ilk yerli dizel tren seti olan Anadolu'dan 153
aracın(29 set) teslim alındığını ve yerlilik oranının yüzde 55
olduğunu kaydetti. Apaydın, TCDD-TÜBİTAK işbirliği ile
yapılan projeler, Milli Sinyalizasyon Geliştirilmesi ve Uygulanması, Milli Tren Simülatörü Yapımı, Raylı Sistemler
Trafik Eğitim Sistemi Geliştirilmesi, Kompozit Fren Pabucu, Darası Hafifletilmiş Yeni Yük Vagonu Tasarım ve
İmalatı, E-1000 Tipi Elektrikli Lokomotif Geliştirilmesi,
E-5000 Elektrikli Anahat Lokomotifi ve Mantarı Sertleştirilmiş Ray Projeleri ile Makas Taşıma Vagonu hakkında da
bilgi verdi.
TCDD, TÜBİTAK MAM ve TÜLOMSAŞ işbirliği ile tamamlanan E-1000 Lokomotiften 1 adet prototip üretildiğini ve E-1000'in yüzde yüz yerli üretim ve tasarım olduğunu söyleyen Apaydın, E-5000 Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi'nin 1 Ekim 2017 tarihinde başladığını hatırlatarak, "Yurt dışına bağımlı olmadan, katma değeri yüksek alt sistemleri ile birlikte yurt içerisinde üretilebilecek
ve yurt dışına satılabilecektir." dedi. Milli Hibrit Lokomotif' hakkında da açıklamalarda bulunan Genel Müdür
Apaydın, "Ülkemiz Hibrit Teknolojisine Sahip Dünyanın
4. ülkesi oldu." diye konuştu.
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Director General of TCDD İsa Apaydın, who participated in the
"Summit of Indigenous Industry and Technology" held in
Bursa, realized a presentation entitled "Indigenous and National
Production Work through R&D in Railways." Stating that
DATEM, established within the railways, works to materialize
the new technologies, Apaydın said, "DATEM performs over
150 experiments and measurements particularly in material,
geology, and electronics." Apaydın, who announced the
manufacturing of 150 units of new generation freight wagons
being complete in TÜDEMSAŞ, a Subsidiary of TCDD, stated
that 153 units (29 sets) of Anadolu, the first indigenous diesel
train set, was delivered by TÜVASAŞ and the indigenous ratio
was 55 percent. Apaydın also informed on the following projects
that are being realized in cooperation with TCDD and
TÜBİTAK: Development and Practice of National Signalization,
Production of National Train Simulator, Development of
Traffic Training System for Rail Systems, Composite Brake
Shoe, Reduced Tare New Freight Wagon Design and
Manufacturing, Development of E-1000 Type Electric
Locomotive, E-5000 Electric Mainline Locomotive, and Rail
Head Hardening projects and Switch Transport Wagon.
Apaydın, who stated that one prototype of E-1000 Locomotive,
completed with the cooperation of TCDD, TÜBİTAK MAM,
and TÜLOMSAŞ, was produced and E-1000 was hundred
percent indigenous production and design, said, “It can be
produced all together with its high added-value subsystems
locally, free of dependency to abroad, and can be exported.” and
reminded that the E-5000 Electric Mainline Locomotive Project
was commenced on October 1, 2017. Giving a statement on the
National Hybrid Locomotive, Director General Apaydın said,
“Our country has become the fourth country to acquire the
hybrid technology in the world.”

HABER / NEWS

24 Kasım;
Öğretmenlerimizin Günü...
“Her gelen treni yeni bir ümitle beklemeli” diyor, şair Necati Cumalı.
Trenlerin taşıdığı umutlar, hayaller bizim gelecekle olan bağımızın ifadesi sanki. Okullar da vagon
benzeri sınıflarında çocuklarımızı geleceğe taşıyor, bir makinist gibi sınıfları yöneten öğretmenlerimizin
ellerinde. Üzerinde öğretmenlerinden izler taşıyan öğrenciler, ülkelerinde ve dünyada güzel izler
bırakıyor. İz bırakan öğretmenler unutulmuyor. Hepimizin anılarında canlı kalan öğretmen hatıraları
vardır. Sanki hayat boyu yanı başımızdaymışçasına hissederiz bizde iz bırakan öğretmenlerimizi.
Uzaklardan gelen bir tren yolcusunu karşılar gibi karşılarız buluştuğumuzda. Bizim için pusula, harita
gibidir onlar. Yolumuzu, yolculuğumuzu güzelleştiren.

SOSYAL KOOPERATİF TRENİ ANKARA GAR’ DAN
UĞURLANDI
THE SOCIAL COOPERATION TRAIN WAS SEEN OFF AT
THE ANKARA TERMINAL
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile TCDD Taşımacılık
A.Ş. işbirliğinde düzenlenen “Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Özel Treni” 01 Ekim’de Ankara Gar’dan
törenle uğurlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit
Turhan törendeki konuşmasında, “Bir tarağın dişleri gibi
safları sıklaştırmak, her bir ferdimizi kucaklamak, çok çalışmak zorundayız. Sosyal kooperatifçilik de bunlardan biridir. Bizim için dili, inancı, cinsi, yaşı, sosyal statüsü, engel
durumu ne olursa olsun, asıl olan insanımızdır, milletimizdir. Bölgesel kalkınma ve farklılıkların en aza indirilmesi,
geri kalmışlığın, yoksulluğun, gelir dağılımındaki adaletsizliğin ortadan kalkması ancak daha çok insana ve ülkeye
ulaşmakla mümkün olur. Demiryolu bu vasıtalardan biridir. Ülkemizin her bir yanını modern demiryolu ağlarıyla
örmek için gece gündüz çalışıyoruz." dedi. Törende konuşan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt ise,
“Sosyal adaleti, ekonomik ve çalışma barışını amaç edinen
bu projenin dün olduğu kadar bugün de ülkenin ekonomisi,
istikbali ve istiklali için büyük önem arz eden trenle birlikte
tercih edilmesini hükümetimizin sosyal adalete, ekonomik
ve çalışma barışı ile trene verdiği önemin yüksekliği olarak
değerlendiriyoruz. Belli bir dönem yeterli desteği alamayan
tren, son yıllardaki hükümetlerimizle beraber tekrar devlet
politikası haline gelmiştir. Bu politika sayesinde ülkemiz,
dünyada 8. Avrupa’da 6. yüksek hızlı tren işletmeciliği yapan ülke haline gelmiştir.” şeklinde konuştu.
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Organized with the cooperation of General Directorate of
Cooperation and TCDD Transportation Inc. the "Social
Cooperatives Training and Publicity Train" was seen off at the
Ankara Terminal with a ceremony on October 1.
Minister of Transportation and Infrastructure M. Cahit
Turhan said, "We have to work hard and close the ranks to
embrace each individual. Social cooperation is one of the ways.
Our nation, our people are essential to us regardless of their
language, belief, gender, age, social status, and disability.
Regional development, minimizing the gaps, resolving
underdevelopment, poverty, and unfair distribution of income
can only be possible through reaching more people and countries.
Railways are among these means. We are working day and night
to cover our country with modern rail networks." in his speech
during the ceremony. Director General of TCDD Transportation
Inc. Veysi Kurt, who spoke at the ceremony, said, "We evaluate
the preference of the train, which has great importance for our
country's economy, future, and independence today as well as
yesterday, to accompany this project, aiming for social justice,
economic and work peace, as the great extent of importance
given to social justice, economic and work peace, and the train by
our government. The train, which was unable to receive enough
support for a certain period, has become a state policy together
with our government in recent years once again. Our country,
thanks to this policy, has become the 8th high-speed train
operating country in the world and the 6th in Europe."

Eğitim de tren yolculukları gibi kendimize, hayata yaptığımız bir yolculuksa öğretmen o yolculuğun
huzurlu, güvenli ve rahat geçmesini sağlayan lokomotifi; makas değişimlerini, durup kalkacağı
istasyonları hesaplayan makinistidir. Öyle ki, bir öğretmen lokomotif olmayı kabul ettiğinde bütün
öğrenciler vagon olmaya can atarlar. İşte o zaman merak, heyecan ve zevkle gerçekleşir öğrenim.
Ülkemin öğretmenlerine duyduğum sonsuz saygı ve inançla başta Anadolu’muzu demir ağlarla ören
Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 'bir çocuğun insan olma yolculuğu'nun
lokomotifi olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Çocukların
yüreklerinde iz bırakabilmek umuduyla...

Ziya SELÇUK
Millî Eğitim Bakanı

KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

HİROŞİMA VE ÇOCUK
BARIŞ ANITI
TÜRKAN BALABAN

Japonya’nın Hiroşima kentinde bulunan bin turna kuşu ve
bir kız çocuğuyla sembolleşen Çocuk Barış Anıtı, bir dünya
savaşının korkunç izlerini, yaşanılan travma ve acılara direnmeyi simgeliyor. Çocuk Barış Anıtı; Hiroşima'ya yapılan atom bombası saldırısı sonucu yaşamını yitiren Sadako
Sasaki ile binlerce çocuğun anısına dikilen bir anıt.
6 Ağustos 1945 sabahı Enola Gay isimli ABD bombardıman uçağı Little Boy (Küçük Çocuk) lakaplı tarihin ilk atom
bombasını Hiroşima üzerine bıraktığında 2 yaşında bir
çocuk olan Sadoka Sasaki bombadan sağ kurtulur. Ancak
10 yıl sonra nükleer bombanın etkisi sebebiyle kanser olur.
Hastaneye kaldırılır. Eski bir Japon inancına göre origamiden 1000 turna kuşu maketi yaparsa iyileşeceğine inanan
Sadako, her yaptığı turnayla konuşur, “Kanatlarınıza huzur
yazacağım, böylece tüm dünyada uçabileceksiniz.” der.
Ancak 1000 turna kuşu maketi yapmaya Sadako’nun ömrü
yetmez. 644 turna kuşu yaptığında hayata gözlerini yumar.
Kalan 356 turnayı arkadaşları onun için tamamlar ve tüm
turnalar onunla birlikte toprağa verilir.
Sadako’nun hikayesi sadece Japonya’yı değil, tüm dünyayı
etkiler. Yerli sanatçılar Kazuo Kikuchi ve Kiyoshi Ikebe
tarafından tasarlanan anıt, aralarında Sadako'nun sınıf arkadaşlarının da bulunduğu Japon öğrencilerin yürüttüğü
bir bağış toplama kampanyası tarafından yaşama geçirilir.
5 Mayıs 1958 yılında “Atom Bombası Çocuk Heykeli”
adıyla açılır.
Heykelin tepesinde bulunan ve kâğıttan bir turna kuşu
maketi tutmakta olan Sadako ölümsüzleşmiştir. Anıtın
çevresi her gün tüm dünyadan gelen turna kuşu maketleriyle dolup taşmaktadır. Bu maketler, onları yapan çocukların ve heykeli ziyaret edenlerin nükleer savaşların olmadığı bir dünya arzuladıklarını ifade eder. Ana yapının hemen altında bir bronz turna kuşu bulunur ve bu parçanın
barış çanına doğru itilmesiyle hoş bir çan sesi duyulur. Bu
iki parça, Nobel ödüllü fizikçi Hideki Yukawa tarafından
bağışlanmıştır.
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HIROSHIMA AND THE
CHILDREN’S PEACE
MONUMENT
Symbolized by a thousand crane birds and a young girl in the
city of Hiroshima, Japan, the Children's Peace Monument
symbolizes the horrific marks of a world war, the resistance
to suffering, and the trauma experienced. Children's Peace
Monument is a monument erected in memory of thousands
of children and Sadako Sasaki, who died as a result of an
atomic bomb attack on Hiroshima.
On the morning of August 6, 1945, the US bomber Enola Gay
dropped the first atomic bomb of history on Hiroshima,
nicknamed Little Boy. The 2-year-old girl Sadako Sasaki
survived the bombing. However, 10 years later, the effect of the
nuclear bomb was cancer. She was hospitalized. Sadako, who
believed she would recover if she'd made 1000 origami crane
figures according to an old Japanese belief, talked to each figure
she had made, "I will write peace on your wings, so you can fly
all over the world." However, the life of Sadako was not long
enough to complete building 1000 cranes. She died when she
was done making 644 crane birds. The remaining 356 birds were
completed by her friends and all the birds were buried with her.
Not only Japan, but the whole world was affected by Sadako’s
story. Local artist Kazuo Kikuchi and Kiyoshi Ikebe designed the
monument, and the monument was materialized by the
fundraiser organized by Japanese students including Sadako’s
friends. It was opened with the title “Atomic Bomb Children
Statue” on May 5, 1958.
Sadako who stands on top the statue holding a crane bird in her
hands was immortalized. The surroundings of the statue are
filled with crane models sent from all over the world every day.
These models express the common wish of the children, who sent
them from around the world and who visited the statue, which is
a world where no wars exist. A bronze crane bird takes place
underneath the main structure. A pleasant chime sound is heard
when this bronze bird is pushed towards the peace bell. These
two pieces were donated by the Nobel prize winner physicist
Hideki Yukawa.
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ÜRETEREK VAR OLUYOR

COMES INTO EXISTENCE BY GENERATING

Ahmet Güneştekin

ARDI ARDINA YAPTIĞI DEV HEYKELLERLE SON DÖNEMDE ADINI DAHA SIK DUYDUĞUMUZ
RESSAM AHMET GÜNEŞTEKİN, SON ESERİ ÖLÜMSÜZLÜK ODASI İLE CONTEMPORARY İSTANBUL’UN
GÖZDESİ OLDU.
PAINTER AHMET GÜNEŞTEKİN WHOSE NAME WE HAVE BEEN HEARING LATELY WITH THE
COLOSSAL SCULPTURES HE HAS MADE IN SUCCESSION HAS BECOME THE FAVOR OF
CONTEMPORARY İSTANBUL WITH HIS LAST WORK THE ROOM OF IMMORTALITY.
ŞEBNEM KIRCI

Ülkemizin son dönem yetiştirdiği en önemli ressamlardan olan Ahmet Güneştekin, son çalışması ile kültür-sanat hayatımıza değer katmaya devam ediyor. Ressam
Ahmet Güneştekin’in, ‘Ölümsüzlük Odası’ adlı enstalasyonu Marlborough Gallery tarafından Contemporary Istanbul’da sergilendi. Bu dev enstalasyon fuarın en çok
fotoğrafı çekilen eserlerinden biri oldu ve sosyal medyada da gündem oldu. Sanatçı ile enstalasyonu üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Ahmet Güneştekin, among the significant painters raised
in our country lately, continues to contribute to the
cultural-artistic life with his last work. Painter Ahmet
Güneştekin’s installation entitled ‘The Room of
Immortality’ was exhibited by Marlborough Gallery at
Contemporary Istanbul. This gigantic installation
became the most photographed work of the exhibition
and was followed closely by the social media. We enjoyed
a pleasant chat with the artist about his installation.

Ölümsüzlük Odası enstelasyonuna dair ilk fikir nasıl
oluştu?
Düşünce dünyam mitoslarla besleniyor. Yenilikçi ve şiirsel bir görünüm sunmak benim için esastır. Bu enstalasyon fikri, Göbekli Tepe’de ilk buluntulara ulaşıldığı 2004
yılında aklımda gelişmeye başladı. Son bir yılda aralıksız
devam eden bir çalışmayla tamamlandı. Göbeklitepe buluntuları üzerindeki betimleri belleğimdeki mitoslarla
ilişkilendirdim ve yorumladım. Girift formlarla işlenmiş
monolitler en çok bilinen kurucu mitoslardan bazı sahnelere işaret ediyor. Monolitler üzerinde yer alan rölyeflerdeki hayvan figürlerinin ve bu figürlerin birbiriyle
ilişkisinin ortaya çıkardığı anlatının Nuh’un tufan öyküsü ile örtüştüğünü düşünerek enstalasyonu tasarladım

How did the idea of the Room of Immortality first
appear in your mind?
My world of thought is nurtured by myths. Presenting an
innovative and lyric appearance is essential for me. The
idea of this installation started developing in my mind
with the first findings that came to light in Göbeklitepe
in 2004. It was completed through non-stop strenuous
work in the prior year. Monoliths carved in interlaced
forms were pointing to some scenes of the well-known
constitutive myths. I have designed the installation by
thinking that Noah’s flood and the story of the figures
that take place on the reliefs on those monoliths and the
relations between them; they all match.

Anlatıyı siz nasıl yorumladınız?
Anlatının işaret ettiği, Gılgamış’ın ölümsüzlüğü bulmak
için dünyanın sonuna doğru çıktığı yenilgisi kaçınılmaz
olan yolculuğunda, tanrıların insanlığı yok etmek için
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How did you interpret the story?
It is the story of the encounter of Gilgamesh, whose quest
to the end of the world to find immortality was inevitably
a lost cause, and Utnapishtim, who gained immortality
by withstanding the flood that was sent by the gods to
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çıkardığı tufandan kurtulmayı başararak ölümsüzlüğünü
kazanan Utnapiştim ile karşılaşmasının öyküsü. 4000
yaşındaki Babil şiiri, bildiğimiz adıyla Gılgamış Destanı.
Gılgamış’ın istediği, ölümsüzlüğün sırrı. Şiir evrensel bir
insanlık durumunu anlatıyor. Ölümsüzlük Odası, evrenselliğini korumaya devam eden bu arayış temasının modern kültürler üzerindeki etkisini, derinliğini gösterme
ve yorumlama biçimi. Ölümsüzlüğü arayış ve yolculuk
temaları etrafında ördüğüm Ölümsüzlük Odası, düşünce
dünyamın başlangıç ve bitiş noktasını gösteriyor. Gılgamış’ın ölümsüzlüğü arayışı, tanrılardan ölümsüzlüğünü
kazanan Utnapiştim’in Gılgamış’a neden ölümsüzlüğe
asla sahip olamayacağına dair verdiği bilgece öğüt ve en
sonunda yenilgisini kabul edişi bu bileşimin parçaları. Bir
diğer parça ise, Gılgamış’ın dünyanın sonuna doğru çıktığı ölümsüzlüğü arayış yolculuğuna benzer şekilde, Zülkarneyn’in çıktığı yolculukta karşılaştığı güneşe tapan ve
evleri kapısız toplumlar.
Gezenler nelerle karşılaştı?
Bir oda biçiminde kurguladığım Ölümsüzlük Odası Ezidilerin’in Laleş’teki kutsal tapınaklarının girişindeki rölyefte yer alan yılanı temsil eden bir figürle açılıyor, gezenlerin en çok dikkatini bu figür çekti. Ezidilerin düşünce dünyasında ölümsüzlüğü temsil eden bu yılan, diğer
hayvanlar kaçarken Nuh’un gemisini yok olmaktan kurtaran kutsal bir figür. Göbeklitepe’de hayvan figürlerinin
yoğun olarak kullanıldığı rölyeflerde Nuh’un gemisini
anımsatan hayvanlar panteonunda en çok kullanılan ise
yılan figürüdür. Göbeklitepe’de yaşayan arkaik insanların monolitler üzerinde anlattığı şeyin, farklı kültürlerde
farklı biçimlerde ortaya çıkan o bildiğimiz tufan hikayesi
olduğu yorumunu destekler.
Dış alanda sergilenen bir eser olarak zorlu koşullara
dayanıklı diyebilir miyiz?
Evet, ben bir eser üretirken dış koşullarda yer alacak eserlerimin dayanıklılığına önem veririm. Tüm sanatçılar da
aynı şeyi yapar. Enstalasyon metalden yapılmış kafatası ve
boynuzlardan oluşuyor. Orta noktasına yerleştirdiğim tek
bir baş olarak beliren kafatasının üzeri yüzlerce kafatasıyla
döşendi. Ortadaki bu büyük kafatası Nuh’u temsil ediyor.
Utnapiştim aynı zamanda. Bütün ölümlüler içinde ölümsüz olan tek figür. Bir oda olarak kurgulanan enstalasyon
birbirine bakan iç bükey iki bloktan oluşuyor. Blokların iç
yüzeyleri boynuzlarla kaplanmış, dış yüzeyleri renkli kafataslarıyla. Enstalasyon bir oda olarak kurgulanmış ama
kapısı ya da çatısı yok.
Gılgamış Destanı size ne ifade ediyor?
4000 yıllık Babil şiiri olan Gılgamış’ın modern kültür üzerinde derin bir etkisi var, hiçbir antik yakın doğu anlatısının
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annihilate humanity. In the 4000-year-old Babylon poem,
also known as the Epic of Gilgamesh, what Gilgamesh wants
is the secret to immortality. The Room of Immortality is the
way to interpret and show the depth of the influence of this
theme of a quest, which continues to preserve its universality,
on modern cultures. I have weaved the Room of Immortality
that points to where my thought world begins and ends
around the themes of a quest and a journey. The quest of
Gilgamesh for immortality, the sage advice given to
Gilgamesh by Utnapishtim, who was blessed by the gods
with immortality, about why he could never possess
immortality, and finally his acceptance of his defeat present
the pieces of this combination. Another piece is the sun
worshiping societies, whose houses had no doors, that DhulQarnayn encountered when he pursued his own quest within
the similar manner of Gilgamesh’s quest to the end of the
world in search of immortality.
What did the visitors encounter with?
The Room of Immortality that I set up as a room opens to a
figure that represents the snake that takes place on a relief
located at the entrance of Yezidi’s sacred temple in Lalish. The
visitors paid attention to this figure the most. This snake that
represents the immortality of the thought world of Yezidis is a
sacred figure that rescued the Noah’s Ark from being destroyed
while all the other animals were escaping. The snake figure is
used the most in the pantheon of animals resembling the
Noah’s Ark on the reliefs where animal figures are used densely
in Göbeklitepe. It supports the claim of the thing told on the
monoliths by the archaic people who used to live in Göbeklitepe
being the familiar great flood which appears in diverse cultures
in various forms.

onun kadar güçlü ve derin bir etkisi olmamış. Çünkü
modern izleyiciye insanlık durumu hakkında bir şeyler
anlatıyor. Uzun bir yolculuğa çıkan, her şeyi yapan, her
şeyi öğrenen ve sonra birden duran bir adamın hikayesi,
kahramanlıklar yapan büyük bir kralın hikayesi değil.
Zorluklardan geçen bir kişi hakkında bu şiir. Acının epik
bir yaşanmışlığı. Ölümü önlemek istiyor, ölüm onu dehşete düşürüyor. Ölümsüzlüğün sırrını öğrenmek için
dünyanın sonuna doğru çılgınca bir arayışa girişiyor.
Destana sizin yorumunuz ne oldu?
Gılgamış’ın dünyanın sonuna doğru çıktığı umutsuz arayışının hikayesini sembolik olarak insan yaşamının hikayesi olarak okumak mümkün. Modern bireyin Gılgamış’la
kendisini özdeşleştirmesi ve onun varoluşsal krizini kendisininmiş gibi okuması ise oldukça kolay. Ölümsüzlük
Odası içerdiği düşünceler ve kapsayıcılığıyla, bu insanlık
durumuna bir yorum sunuyor.
Atölyeniz ziyaretçilere açık mı?
Atölyemi önceden özel izin alarak hafta içinde ziyaret
etmek mümkün. Galeri ya da müze olarak çalışmıyoruz
ama Güneştekin Sanat Merkezi’nin dört farklı salonunda
işlerim dönüşümlü olarak sergileniyor ve işleri görmeye
gelen ziyaretçilerin gezmesine izin veriyoruz.

influence. It depicts things about the state of humanity
to modern audiences. It is the story of a man who pursues
a long quest, undertakes everything, learns everything,
and stops suddenly, not the heroic saga of a great king. It
is a poem about a person who had been through hardship.
It is the epic experience of pain. He wants to prevent
death; death terrifies him. He pursues a crazy quest to the
end of the world to find the secret to immortality.
What was your interpretation of the epic?
It is possible to refer to the story of the hopeless quest of
Gilgamesh to the end of the world as a symbolic story of
human life. It is also very easy for a modern individual to
identify himself with Gilgamesh and to read his existential
crisis like his own. The Room of Immortality presents an
interpretation for this state of humanity through the
thoughts it contains and its extent.
Is your workshop open for visitors?
It is possible to visit my workshop on the weekdays with
an appropriate permit received in advance. We do not
work in a way as a gallery or a museum does; however, my
works are being displayed alternately in four different
halls of Güneştekin Art Center, and we yield entrance to
the visitors who come to observe the works.

Can we say that it is weather proof as a work
displayed outdoors?
Yes, I value durability while generating a piece of art
which will be displayed outdoors. All artists do the same
thing. The installation consists of a metal skull and
horns. The massive skull placed in the middle which
appears as a single head is also covered with hundreds of
skulls. This large skull represents Noah and Utnapishtim
at the same time. It is the only immortal figure among all
the mortals. The installation consists of two concave
blocks facing each other. The inner facades of the blocks
are covered with horns, while the exterior facades are
covered with colorful skulls. Although the installation is
shaped as a room, it does not have a door or a roof.
What does the Epic of Gilgamesh mean to you?
The 4000-year-old Babylon poem Gilgamesh retains a
deep influence on the modern culture; no other ancient
near east narrative has ever had such a strong and deep
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Bir sanatçı olarak üretim süreciniz nasıl şekillenir?
Subjektif olmak varoluşun bir katmanı olarak şüphesiz
bütün şeylere içkindir ve bütün şeyler aslında ters yüz
edilmiş öznelerden başkası değildir. Şeylerin her biri
subjektif doğalarını ifade edebilecek sonsuz sayıda çoğul
biçimler kurabilir ve bu kurguyu var olan kimliklerini sürdürerek yapabilirler. Bu bağlamda mitoslar benim için renklendirilmiş grafik formlarla ifade edebileceğim olağanüstü
subjektif tarihselliklerdir. Mitolojilerden ödünç aldığım ve
yeniden yorumladığım öğeler son derece alegorik ve sembolik katmanlar üzerine yoğunlaşır, mitolojik bir geometri
oluştururlar. Taslaklar hazırlayarak çalışmam, ama tuval
üzerindeki çalışmamı ön çizimlerle yapılandırırım. Önce
yüzey ve ışık demetleri oluşur, ardından yüzeyin bir köşesine sezgisel bir biçimde renk uygulamaya başlarım. Geometrik plan ve resimsel dinamik arasındaki bu ilişki, aynı zamanda tarihsel bilginin ve bilinçaltının ortak etkinlik alanı
bana göre.

How is your production process shaped?
Being subjective is certainly immanent in all things as a
layer of existence and all things are nothing but subjects
that are reversed. Each of all things can set infinite
number of plural forms to express their subjective natures
and can realize this setting by sustaining their existing
identities. To me, every myth is an extraordinary
subjective historicity that I can express by colored graphic
forms within this context. The mythological elements
that influence me and I reinterpret focus on extremely
allegoric and symbolic layers, creating a mythological
geometry. I do not work with drafts, but I configure my
work on canvas by making preliminary drawings. First,
the surface and the light beams come to life, then I start
applying color on one corner of the surface intuitively. In
my opinion, this relation between the geometric plan and
the pictorial dynamic is also the common domain of
historical knowledge and subconscious at the same time.

İstanbul’da en sevdiğiniz sanat durakları nereleri?
Pilevneli Gallery, Arter, Gallery Zilberman, Salt Beyoğlu, Pera Müzesi, Sabancı Müzesi, İstanbul Modern,
Contemporary İstanbul çalışmalarını izlediğim kültür
ve sanat mekanları arasında yer alıyor.

Which art stops in İstanbul are your favorites?
Pilevneli Gallery, Arter, Gallery Zilberman, Salt Beyoğlu,
Pera Museum, Sabancı Museum, İstanbul Modern,
Contemporary Istanbul are among the addresses of
culture and art that I follow their works.
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TATLI YİYELİM, TATLI GEZELİM...

EN SEVDİĞİM YOLLARDA, TARİHİ ÇARŞILARDA VE SOKAKLARDA BANA EŞLİK ETMEK İSTERSENİZ,
BUYRUN TATLI YİYELİM, TATLI TATLI GEZELİM…

LET’S EAT SWEETS, TRAVEL SWEETLY...
IF YOU WOULD LIKE TO ACCOMPANY ME ON MY FAVORITE ROADS AND IN HISTORICAL
BAZAARS, LET’S EAT SWEETS AND TRAVEL SWEETLY...

BERİL ŞEN

Türkiye’nin zenginlikleri bitmez… Gezilecek görülecek
yerleri, doğası bir yana bir de damak çatlatan yöresel
tatları var. Benim gibi tatlıya zaafı olanlardansanız,
önünüze Anadolu sınırsız ufuklarıyla açılır. Gezdiğim
yerlerde tatlıların beni yoldan çıkardığını sanmayın, her
güzergah bir başka lezzete çıkar çünkü. En sevdiğim
yollarda, tarihi çarşılarda ve sokaklarda bana eşlik etmek isterseniz, buyrun tatlı yiyelim, tatlı gezelim…
GAZİANTEP’İN BAKLAVASI
Gaziantep sadece müzeleri, eski sokakları, evleri ve çarşılarıyla gerçek bir Güneydoğu deneyimi yaşatmakla
kalmaz aynı zamanda mutfağıyla damaklar için gerçek
bir efsanenin de kapılarını aralatır. Kent sadece mutfağıyla sizi günlerce oyalayabilir ve daha fazlasını
istemenizi sağlar. Baklava üzerine uzmanlar tartışadursun, biz Gaziantep baklavası tatmadan bu dünyadan
göçüp gitmememiz gerektiğini bilmeliyiz. Türkiye’nin
en iyilerinden olan İmam Çağdaş’a uğrayıp, yufkaları tül
gibi incecik, iri çekim ve lezzetli fıstıklı, şekerin ayarı tam
şerbetli baklavayı deneyip sonra başka baklavalara şans
tanımalısınız. Çıtır çıtır olan bu baklava ağızda eriyerek
sizi tiryakisi yapacak. Baklava 1800’lü yıllardan beri yapılıyor. Halepli ustalardan öğrenilmiş. Bazı kaynaklar
Antepli Güllü Çelebi’nin Halep’e giderek baklava yapmayı öğrendiğini, bazılarıysa Halepli ustanın tesadüfen Antep’e geldiğini ve işi buradaki ustalara öğrettiğini yazıyor. Antep baklavasının en büyük kozu kuşkusuz altın
değerindeki fıstığı. Ağustos ayının ilk haftasında yeni
yeni olgunlaşan ve halk arasında ‘firik’ ya da ‘boz iç’ olarak bilinen, koyu yeşil renkli, yoğun aromalı Antep fıstığı
kullanılıyor. Tereyağ ve kaymağa gelince; sade yağ, keçi
ve koyun sütünden elde ediliyor. Bunu yaparken tuz ve
diğer içeriklerinden arındırılarak hazırlanıyor.
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Turkey’s riches are unlimited... Besides the places to see and
its beautiful nature, our country also has regional flavors
that are so delicious. If you have a sweet tooth just as I do,
Anatolia will open up endless horizons to you. Don’t think
that all the sweets I taste at the places I visit force me out of
my course, because every new route takes me to a new
delicious taste. If you would like to join me on my favorite
roads, historical bazaars, and streets at this time, let’s go all
together and eat sweets talk sweets.
BAKLAVA OF GAZİANTEP
Gaziantep does not only have you experience the true
Southeast with its museums, old streets, houses, and bazaars;
it also opens the door to a real legend for your palatal delight
with its cuisine. This city can keep you busy for days only with
its cuisine, making sure you will want more. While the
experts argue about baklava, we should realize that tasting
baklava must be in our bucket list. You should visit İmam
Çağdaş, where you can taste the best baklavas in Turkey.
After trying the baklava with phyllo dough rolled so thin, with
delicious pistachio grounded coarsely, and with just the right
amount of sugar, give chance to the other baklava stores. This
delicious crunchy baklava is going to make you addicted to it.
Baklava has been made since the 1800s. It was learned from
the bakers of Aleppo. Some sources suggest that Güllü Çelebi
of Antep went to Aleppo to learn how to make baklava and
some suggest that a baker of Aleppo happened to visit Antep
and taught how to make it to the bakers here. The biggest
trump card of the Antep baklava is the pistachios used. The
dark green Antep pistachio with a dense aroma, which is
picked in the first week of August called as ‘firik’ or ‘greymeat’ by the locals, is used between the layers of phyllo
dough. The butter and cream of milk is derived from goat’s
and sheep’s milk. It is prepared by freeing it from salt.
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HATAY’IN KÜNEFESİ
Dünyaca ünlü Mozaik Müzesi’nden St. Simon Manastırı’na, Harbiye’den Habib-i Neccar Camisi’ne, çarşılarına
ve eski evlerin olduğu sokaklarına, gezilecek, alışveriş
edilecek ve tadılacak koca bir hazine Hatay. Hatay tam
bir sentez mutfağı. Sayısız medeniyetin izleri var. Türk,
Arap ve Fransız etkileri her öğünde kendini belli ediyor.
Üstelik sayısı 600’ü bulan lezzetiyle, UNESCO tarafından
‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na seçilerek gastronomi kenti ilan
edildi. Nasıl ilan edilmesin, künefenin ana vatanı burası.
Türkiye’de bu konuda en ustalık gösteren bölge de Güneydoğu. Ama bence künefenin kralı Hatay’da. Kuşkusuz
farklı ustalar farklı ipuçları veriyorlar ancak genel kanıya
göre; iyi bir künefede yüzde 40 kadayıf, yüzde 40 peynir
ve yüzde 20 tereyağı bulunması gerekiyor. Hamur oranının düşük, şerbetteki şeker miktarının az olması nedeniyle, birçokları katılmasa da bence diğer şerbetli tatlılara
göre daha hafif bir tatlı. Antakya’da 124 yıllık bir çınarın
gölgesinde yaptığı künefesiyle ün salmış Yusuf Usta’nın
stili, marifetini mangalın üzerinde göstermek. Her gün
künefe yemenin bu kentte yadırganacak bir davranış olmayacağını göz önüne alırsak, Çınaraltı Künefe Yusuf
Usta’nın yanısıra Tarihi Bizim Künefeci’de de bir tatma
seansı yapmakta yarar var. İşi babasından öğrenen ve künefeyi közün üzerinde pişiren Ragıp Usta’ya göre, tadın
sırrı bakır tepside. Şaşırmayın; künefenin yanında da,
tatlının tadını daha öne çıkarması için bir bardak soğuk
süt içmenizi tavsiye ediyor.
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KÜNEFE OF HATAY
Hatay is a giant treasure to stroll, to shop in, and to taste
from; its world-known Mosaic Museum, St. Simon
Monastery, the Habib-i Neccar Mosque, its bazaars, and
streets lined with old houses. Hatay’s cuisine is a synthesis.
It bears the marks of numerous civilizations. Turkish,
Arabic, and French influences are distinguishable in every
meal. Moreover, it was selected to take place in UNESCO’s
Creative Cities Network as a creative city of gastronomy
with over 600 unique flavors. It was not a surprise. This is
the hometown of künefe. The most experienced region on the
subject in Turkey is the Southeastern but the king of künefe
is in Hatay in my opinion. Different makers give different
tips; however, according to the general opinion a good
künefe should contain 40 percent shredded phyllo dough, 40
percent cheese, and 20 percent butter. The low proportion of
dough and sugar makes it a lighter dessert compared to the
other pastry desserts in my opinion, although many do not
agree with me. Having been famous with his künefe made in
the shade of a 124-year-old plane tree in Antakya, Yusuf
Usta demonstrates his style of making künefe on a barbecue.
When we consider that eating künefe everyday in this city is
not something unusual, you might want to stop by for a
künefe tasting at Tarihi Bizim Künefeci. According to Ragıp
Usta who learned the fine details of künefe making from his
father the secret is to make it in a copper tray and on embers.
He also recommends drinking a cup of cold milk beside
künefe to distinguish the taste of the desert.

İZMİR’İN ŞAMBALİSİ
İzmir’in lezzetleri saymakla bitmez... Boyozu, gevreği
(simit), kumrusu, balıkları, otları… Kordon’unu ve Kemeraltı’sını görmeden kimse İzmir’i gezdim diyemez.
Hele tarihi Kemeraltı çarşısı, Kızlar Ağası Hanı, Hisarönü Camii, kahvecileri, balıkçıları ve tatlıcılarıyla, çocukluğumun nostaljik sokaklarıyla dolu ve kuşkusuz İzmir’le özdeşleşen bir tatlı olan şambalinin en iyisi de
burada; Meşhur Hisarönü Şambalicisi… Asıl adı Şambalı
olan tatlıda aslında bal yok. Birçok tatlının aksine içinde
un, yağ, yumurta da yok. Şambali, irmik, şeker ve sütten
yapılıyor, tercihe göre kaymaklı ve tarçınlı olabiliyor.
Bugün üzerine fıstık konulsa da orijinal hali bademli.
Tabakta yenmiyor, yağlı kağıda sarılıyor. Bir zamanlar,
tamamen el yapımı olarak yapılır, üç tekerlekli seyyar
tezgahta satılırdı, sonra küçücük bir dükkanın önünde
kuyruğa girmeye başladık.
Şambali, Ortadoğu’ya ait gibi dursa da Balkan kökenli.
1900’lerin başında Balkan göçmenleri ile savaş ve iklim
şartlarına göre İzmir’de özgün halini alıyor. Aslında Balkanlar’ın meşhur revanisiyle Ortadoğu’nun Halep tatlısının bir sentezi. 1939’da Bulgaristan’ın Filibe şehrinden
İzmir’e göç eden Adem Saatçi’nin temellerini attığı Hisarönü Şambalici’si ustadan çırağa, çıraktan çocuklara
süren tatlı bir gelenek. Önemli ipuçları; kara fırın, odun
ateşi ve bakır tepsi… Şambali de, tıpkı boyoz ve kumru
gibi coğrafi işaret tescilini alarak, yerel tadının ününe ün
kattı.

ŞAMBALİ OF İZMİR
İzmir’s delicious flavors are countless, boyoz, simit, kumru,
seafood, herbs. One who has not seen Kordon and Kemeraltı in
İzmir cannot say I saw İzmir. İzmir is full of historical landmarks
like the Kemeraltı bazaar, the Kızlar Agası Inn, the Hisarönü
Mosque, coffee shops, fish markets, bakeries, and nostalgic
streets of my childhood. The best of şambali, a famous dessert
identified with İzmir, is here, Meşhur Hisarönü Şambalicisi...
Originally called Şambalı, the dessert does not contain honey,
although the name refers to it. Contrary to many desserts, it does
not contain flour, butter, or eggs. Şambali is made with semolina,
sugar and milk. It can be served with cream of milk or cinnamon
depending on your taste. Although it is sold topped with a
peanut today, it used to come with an almond on top originally.
It is not eaten from a plate, a piece of wax paper is wrapped
around it to hold it. It used to be homemade and sold in tricycle
food carts. Now we line up in front of a small shop. Although
şambali seems as if it belongs to the Middle East, it has Balkan
origins. It adapts to its unique identity in İzmir at the beginning
of the 1900s shaped by the war with the Balkan immigrants and
the climate conditions. It might be considered as the synthesis of
the famous dessert called revani of the Balkans and the Aleppo
dessert of the Middle East. Founded by Adem Saatçi, who
migrated to İzmir from Plovdiv, Bulgaria in 1939, Hisarönü
Şambalicisi is a sustained, sweet tradition for everyone.
Important tips are black oven, wood fire, copper tray. Şambali
has also registered as a geographical indication just as boyoz and
kumru has, increasing its recognition.
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ADANA’NIN BİCİBİCİSİ
Adana nev-i şahsına münhasır bir atmosfere ve mutfağa
sahip. Pazar sabahları yapılan ciğer yeme ritüellerinden
renkli karakterlerle dolu kuş pazarına, civarda görülebilecek
tarihten kendine özgü eğlence varyasyonlarına kadar Adana
gezmeye değer bir destinasyon. Adana’nın bunaltıcı sıcaklarının çaresi de, bicibici olarak bilinen serinletici tatlısı. Şekersiz su muhallebisinin üstüne gül suyu, pudra şekeri dökülüyor, üzerine de karsambaç (buzun rendelenerek kar haline getirilmesi) eklenerek servis yapılıyor. En özgün bicibici
keyfi için Adnan Menderes Bulvarı’nın Seyhan Nehri’ne
bakan caddesine uğramak gerek. Buraları yazın serin alanlardır. Satıcılar, nehir kıyısında her adımda tezgahlarını açmışlardır. Adana’da Adanalılar gibi keyif yapmak isterseniz,
nehir kenarına atılan minik taburelerde yerinizi alın.

HAMSİKÖY’ÜN SÜTLACI
Karadeniz kıyılarını Anadolu’nun içlerine bağlayan ve
deniz seviyesinden 2030 metre yüksekteki Zigana Geçidi, tarih boyunca önemini hep korumuş. Çin’den başlayan İpek Yolu kervanları da bu güzergahtan geçer, mallar, Trabzon limanına kadar gelir, buradan da Avrupa’ya
gönderilirmiş. Zigana Dağları’nın arasında uzanan, 1.245
metre yükseklikteki Hamsiköylüler’e göre burası eskiden
daha şenlikliydi. Çünkü o zamanlar tek olan Zigana yolu
yeşil ormanların arasındaki Hamsiköy’ün içinden geçip
gider, herkes durup buranın meşhur sütlacından yerdi.
Köyün içine uğramadan geçen yol yapılınca bütün ünlü
sütlaççılar da mecburen anayol üzerine taşındılar.
Hamsiköy’ün yolları değişmiş olsa da sütlacının ünü
hep aynı kaldı. Başka bir yerde Hamsiköy Sütlacı yerken şundan emin olmanız gerekiyor; süt Hamsiköy
yaylalarının ineklerinin sütü olmalı. Çünkü bu yöre
ineklerinin bol yağlı sütünde, Ziganalar’ın havasının,
rüzgarının, çiçek ve otlarının kokusuyla tadı var. Maçka'nın en yüksek rakımlı köyü olan Hamsiköy’ün sütlacını ister Niyazi Usta’da yiyin isterseniz de bir başka
yerde ancak anahtar kelime süt! Günlük taze süt tam 4
saat kaynatılıyor, içine pirinç atılıyor, toprak çömleklerde fırınlanıyor. Sütlaç genelde fındık rendesiyle servis edilse de, katkısız bir tat için önce sade olarak tatmanız öneriliyor. Her yıl ağustos ayında bölgede yapılan Sütlaç Festivali de gönüllere de damaklara da bir
şenlik.
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BİCİBİCİ OF ADANA
Adana has a unique cuisine and an ambience. Adana is a
destination worth visiting from its Sunday morning fried
liver eating rituals to its colorful birds market, historical
and fun places.
The solution for Adana’s sultry weather is its cooling
dessert called bicibici. It is basically sugar-free pudding
made with water instead of milk, sprinkled with rose water
and powdered sugar and served with shaved ice on top. You
should visit Adnan Menderes Boulevard’s adjacent street
that faces River Seyhan to enjoy the most unique bicibici
sold there. Vendors display their goods along the banks of
the river. If you would like to experience Adana as a local
does, you should sit on a small stool there and enjoy the
view.

RICE PUDDING OF HAMSİKÖY
The Zigana Pass, which connects the Black Sea coasts to the
inner regions of Anatolia, has remained its significance
during history. Caravans of the Silk Road starting from China
passes through this road; goods come to the Trabzon port and
sent to Europe from there. According to the villagers of
Hamsiköy, stretches between the Zigana Mountains at
1245-meter altitude, this place used to be more colorful. The
Ziga road, which was the only option then, used to advance
through the Hamsiköy village among the green forests,
therefore everyone used to stop here in the village to eat their
famous rice pudding. After the main road that goes around the
village instead of going through was built, all the large rice
pudding shops moved on to the main road. Although the roads
of Hamsiköy have changed, the fame of its rice pudding has
remained the same. If you are going to eat the Hamsiköy rice
pudding from this village, make sure that it is made with the
cows’ milk raised in the Hamsiköy plateaus. The cows’ milk of
these plateaus contain. Because this region's milk has plenty
of fat, the Ziganas' air, wind, the smell of flowers and herbs.
Whether you eat it in Hamsiköy, the highest altitude village of
Maçka, or from, Niyazi Usta or anywhere else the keyword is
milk! Fresh milk is boiled for 4 hours, rice is thrown in, baked
in earthenware pots. Although the rice pudding is usually
served with ground hazelnuts on top, it is recommended to try
it first without a topping to enjoy its distinct flavor. Milk
Festival, which is held each year in the region in August, is a
feast for the eyes and the heart.
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DİYARBAKIR’IN SUR TATLISI
Hemen, ‘neden burma kadayıf değil!’ diye sorabilirsiniz
ancak Mezopotamya coğrafyasının en kadim şehri olan
ve 33 medeniyetin izlerini taşıyan bu kent, dünyanın da
ilgisini çekmiş, bir başka tatlıyla karşınızda; sur tatlısı…
Bu tatlı, adeta irmik helvasıyla, keçi sütünden yapılmış
dondurmanın dansı… Tarifi şöyle; kenger sakızı ve özel
irmiğe keçi sütünden yapılmış dondurma ilave ediliyor.
Önce irmik ve kenger sakızı harmanlanıp fırına atılıyor.
Fırından çıkarıldıktan sonra da dondurmaya sarılıyor.
Böylesine ender rastlanır; üstü sıcak içi buz gibi... Tatlı,
üzerine yaban mersini ve tarçın atılarak servis ediliyor.
Diyarbakır Kalesi, surları, On Gözlü Köprüsü, Hevsel
Bahçeleri, Anadolu’nun ilk camisi Ulu Camii, Dört
Ayaklı Minare’siyle farklı inanç ve kültürlerin kaynaştığı bu kentin çeşitliliği kuşkusuz mutfağına da yansıyor.
Sur tatlısı, aslında bölge çocuklarının anılarında, ailelerin kışın üşümemek için çok tükettiği bir tatlı olarak yer
etmiş. Bu geleneksel tatlıyı Sur Ocakbaşı’nda tatmak
mümkün.

TRAKYA’NIN ZERDESİ
Trakya mutfağında çok sevilen bir tatlı olan zerde, geçmişteki ağırlığını yitirmiş olsa da, özel günlerde Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne mutfaklarındaki yerini hala koruyor. Düğün yemeklerinde, özellikle sünnet ve bebek
mevlütlerinde, Ramazan aylarında, kandil akşamlarında
zerde ikram edilir. Ayrıca çeltik üretiminin yoğun olduğu İpsala, Meriç, Uzunköprü ve Enez gibi yerleşimlerde
de, zerde mutfaklarda aranan bir tatlıdır. Zerdenin yapılışı sütlaca benzese de malzeme olarak süt yerine su
kullanılıyor. Bu tatlının en özgün tarafı da kendine has
rengini alabilmesi için safran veya zerdeçal baharatının
kullanılması. Zerde aslında bir matem yemeği olarak
ortaya çıkıyor. Ancak safranın güneşe ve altına benzeyen
iç ısıtan o sarı rengi nedeniyle Osmanlılar için hep mutlu
ve kutsal günlerin tatlısı haline geliyor. Zafer kutlamaları, sünnetler, düğünler, Ramazan ayı, cuma günleri ve
bayramlarda tercih ediliyor. 1539'da Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzadeleri Bayezid ve Cihangir'in sünnet
düğününde ikram edilen yemeklerin kaydedildiği defterde vezirlere verilen ziyafet için zerde yapıldığı not
düşülmüş. Sadece vezirlere değil, toplumun farklı kesimlerine verilen ziyafetlerde de zerdeye her zaman yer
açıldığı biliniyor. Gerçek safran, şeker yerine bal ve kaliteli pirinç ile yapılmış üzeri kuş üzümü ya da nar ile
taçlandırılmış geleneksel zerde için İstanbul Bakırköy’deki Sarıhan Restaurant’a uğrayabilirsiniz.
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THE SUR DESSERT OF DİYARBAKIR
You might be asking, ‘why not burma kataifi!’ This most
ancient city of Mesopotamia, bearing the marks of 33
civilizations, welcomes you with another dessert: the sur
dessert. This dessert is the dance of semolina halva with ice
cream made of goat’s milk. Here is how it is made: gundelia
gum and semolina are mixed with ice cream made of goat’s
milk. First, gundelia gum is mixed with semolina and oven
baked. After it comes out of the oven, it is wrapped around a
ball of ice cream. While outside is burning hot, inside is
freezing cold. This is a rare kind of dessert. It is topped with
blueberries and cinnamon before serving.
With Diyarbakır Castle, its walls, On Gözlü Bridge, Hevsel
Gardens, Ulu Mosque, which is the first mosque of Anatolia,
and Dört Ayaklı Minaret, the diversity of this city, where
many cultures and beliefs melt in the same pot, reflects on its
cuisine. The sur dessert is known to be consumed often in
winter to keep warm. It is possible to try this traditional
dessert in Sur Ocakbaşı.

ZERDE OF THRACE
A popular dessert of the Thracian cuisine, zerde still remains
its place on the tables for special occasions in the Tekirdağ,
Kırklareli, and Edirne cuisines, although it lost its
significance. Zerde is among the treats served at wedding
and circumcision ceremonies, newborn prayer rituals,
Ramadan, and religious holidays. In addition, it is also
popular in settlements such as İpsala, Meriç, Uzunköprü
and Enez where paddy rice plantation is densely done.
Although it is made as the same way we make rice pudding,
water is used instead of milk. The part that makes this
dessert unique is the use of saffron or turmeric to give its
color. Zerde is also known as a dish for mourning; however,
the Ottomans had turned it into a dessert of happy and holly
days due to its color resembling the sun and gold that warm
you inside. It was served at banquets for victory celebrations,
circumcision ceremonies, weddings, Ramadan, Fridays, and
holidays. It was noted that zerde was among the meals served
at the circumcision ceremony of Bayezid and Cihangir, the
princes of Suleiman the Magnificent, for the banquet given
to the viziers in 1539. It is known that it was served not only
at the ceremonies where viziers attended but also at the
occasions where different classes of the society were invited.
You can try the traditional zerde made with real saffron and
quality rice and honey instead of sugar and topped with
currant raisins or pomegranate seeds in Sarıhan Restaurant
located in Bakırköy, İstanbul.
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ÇANAKKALE’NİN PEYNİR HELVASI
20. yüzyılın en büyük kara savaşlarından birinin yaşandığı Çanakkale’deki savaş alanlarını gezerken kahramanlıklarla dolu olsa da, hüzünlü bir coğrafyada olduğunuz
hissine kapılıyorsunuz. Burası dünyanın dört bir yanından turistin akın ettiği destansı bir açık hava müzesi. Bu
bölgeyi ziyarete gelenlerin tatmadan edemediği bir lezzet peynir helvası. Belki ağızda erirken fark edilmiyor
ancak peynirden yapılan ve damak zevkine göre fırınlanmış ya da fırınlanmamış olarak yenilen bu helvanın en
büyük ustası, neredeyse 40 yıldır bunun sırlarını çözmüş
olan Kadir Usta.
Peynir, yağ oranı yüksek olan koyun sütünden üretiliyor
ve sütler özel tanklara süzülürken sterilize ediliyor. Dolayısıyla süt kokusu hiç yok. İnek ya da keçi sütünden
yapanlar olsa da usta aynı lezzet yakalanamayacağı için
koyun sütü olmadığı zaman peynir helvası yapmamayı
tercih ediyor. Ustanın peynir helvasında olduğu gibi
içinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan tahin helvası da
var. Benim tercihim ise sıcacık, fırınlanmış peynir helvası, üzerine bir de sakızlı dondurma yerleştirince, tam
bir damak çatlatan oluyor.
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CHEESE HALVA OF ÇANAKKALE
You are enveloped by a feeling of being in a sorrowful
geography while you are walking among the battle fields in
Çanakkale, where one of the largest ground wars of the 20th
Century was fought. This place is an open-air museum
swarmed by tourists from all over the world. Tourists who
come to visit this region don’t leave before tasting the
cheese halva. Although no one notices while eating it, this
halva is made of cheese. It is served baked or not baked
depending on your taste, the most famous maker of this
halva is Kadir Usta who has solved all its secrets in this
business after forty years. The cheese is produced from
sheep’s milk, the fat ratio of which is higher. While the milk
is filtered in special tanks, it is sterilized. Therefore, you
cannot smell the strong milk scent. Although, there are
some bakers who make it out of cow’s or goat’s milk, Kadir
Usta says he would choose not to make the halva if he
couldn’t find sheep’s milk because he would not be able to
capture the same great taste. Kadir Usta makes wonderful
tahini halva with no preservatives as well. My selection is
the hot baked cheese halva and a scoop of mastic ice cream
on top suits it well.

SAĞLIK / HEALTH
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GRİP ZATÜRREYE ÇEVİRİR Mİ?
HALK ARASINDA ZATÜRRE OLARAK BİLİNEN PNÖMONİ, ENFEKSİYONLARA BAĞLI
ÖLÜMLERDE DÜNYADA BİRİNCİ SIRADA YER ALIYOR.

CAN FLU TURN INTO PNEUMONIA?
PNEUMONIA IS THE NUMBER ONE CAUSE OF DEATHS RELATED TO INFECTIONS.
TÜRKAN BALABAN

Havaların soğumasıyla kış hastalıklarının görülme sıklığı da
artmaya başladı. Ancak bu hastalıklar arasında ilk sıralarda
yer alan zatürreye karşı özellikle dikkatli olunması gerekiyor. Kış hastalığı olarak bilinen zatürre, kronik rahatsızlığı
olanlarda daha ağır seyreden ve zaman zaman ölümle sonuçlanabilen ateşli bir hastalıktır.
Halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni, enfeksiyonlara bağlı ölümlerde dünyada birinci sırada yer alıyor. Özellikle çocuklarda, 65 yaş üstü yaşlılarda, kronik bir hastalığa
sahip olanlarda (böbrek, şeker, kalp hastalığı gibi), sigara
kullananlarda, bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık
veya ilaç kullanımı varlığında daha sık görülen zatürreye
yakalanmamanız için gerekli yollar şöyle…
Ağır gripler zatürreye ortam hazırlıyor
Kış mevsiminde sıklıkla görülen ve ağır geçen griplerin zatürreye ortam hazırladığını söyleyen Liv Hospital Göğüs
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece zatürre ile ilgili
merak edilenleri anlatıyor: “Akciğer lobunun iltihaplanması
şeklinde ortaya çıkan; eşlik eden başka bir hastalığı olmayan
hastalarda, günlük yaşamı sırasında görülebilen; kronik bir
rahatsızlık sahibi olan kişilerde ise daha ağır bir şekilde seyreden ve zaman zaman ölümle sonuçlanabilen ateşli bir
hastalıktır. Bu hastalıkta akciğerlerde bulunan hava kesecikleri iltihaplı bir sıvıyla dolduğundan akciğerlerin görevi
olan oksijen alışveriş işlevi bozulur ve bu nedenle kanda
oksijen düzeyi azalır. İltihaplanmaya virüs, bakteri veya
mantar gibi mikroorganizmalar neden olur.”
Hastanın konuşmasıyla da bulaşabilir
“Zatürreye neden olan bu mikroplar kişiden kişiye, yakın
temas sonucu bulaşırlar. Hastalığın sağlıklı kişilere bulaşması, öksürük, aksırık ya da hasta kişilerin konuşması
sırasında havaya yayılan damlacıkların doğrudan solunması yoluyla gerçekleşir. Kalabalık yerler, kapalı alanlar,
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The number of winter diseases seen began to increase along
with the cool weather. However, special attention should be
paid to pneumonia, which ranks first among these diseases.
Pneumonia, known as a winter disease, is a feverish disease
which is more severe in patients with chronic illness and may
result in death from time to time. Pneumonia takes the first
place among the deaths related to infectious diseases in the
world. Here are the ways to avoid pneumonia seen more often
in children, in elderly aged 65 and over, in patients with a
chronic disease (such as kidney or heart disease, diabetes,) in
smokers, in the users of a medication that suppresses the
immune system.
Heavy flu cases pave the way for pneumonia
Liv Hospital Chest Diseases Specialist Prof. Dr. Ferah Ece, who
said that the flu which is frequently seen in the winter season and
heavy in nature paves the way for pneumonia, explains the things
that awake our curiosity about pneumonia: "Beginning to onset
as an inflammation of the lung lobe, seen light in nature in
patients without any other accompanying disease, but can be seen
heavy in nature in patients with a chronic disease and may result
in death from time to time, pneumonia is a feverish disease. In this
disease, as the air sacs in the lungs are filled with pus, the function
of the lungs, which is providing oxygen, is impaired and therefore
the oxygen level in the blood decreases. Inflammation is caused by
microorganisms such as viruses, bacteria or fungi."
The bacteria may become air-borne and spread while the
patient is talking
“The bacteria causing pneumonia are transmitted from person to
person by close contact. The transmission of the disease to healthy
people occurs through direct inhalation of droplets spreading in
the air during coughing, sneezing or speaking of sick people.
Crowded places, indoor environments, schools, military camps
and dormitories, where people live in mass, are places where
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şekilde antibiyotik tedavisi hekim tarafından başlanır.
Zatürre tedavisinde kullanılan antibiyotik kesinlikle doktor
onayı ve kontrolünde kullanılmalıdır.”
İyileşme bir haftadan 21 güne uzayabilir
“Tedavi süresi hastalığın başlangıçtaki şiddetine, hastalıktan sorumlu mikroba, eşlik eden bir hastalığın olup olmamasına ve hastanın bireysel yanıtına göre değişebilir.
Genellikle ateşin düşmesini takiben 5-7 gün daha antibiyotiğe devam edilmesi önerilir. Ancak bazı özel mikrop
türlerine bağlı zatürre durumlarında tedavi süresini 10-14
güne bazen 21 güne kadar uzatmak gerekebilir. Tedavi
başlangıcından sonra bir veya iki hafta sonra hekim, hastayı muayene eder ve gerekli testleri yapar. Bazen tedavi
süresinin uzatılması veya ek incelemeler de gerekebilir.
Çok ağır zatürre durumlarında, solunum sıkıntısı geliştiğinde hastaların hastaneye yatması gerekmektedir. Hatta
yoğun bakımda yatış, solunum desteği uygulanmasına bile
ihtiyaç duyulabilir.”
insanların toplu hâlde yaşadığı okullar, askeriye ve yurtlar
zatürrenin bulaşma olasılığının fazla olduğu yerlerdir. Alkol,
uyuşturucu maddeler, sigara ve kötü hayat şartları, ağır gribe
zemin hazırlayan etmenlerdendir. Ağır geçen grip hastalığı
zatürreye ortam hazırlar, vücudu aşırı ölçüde zayıf düşüren
hastalıkların seyri sırasında da zatürre ortaya çıkar.”
Ateş, üşüme ve titremeye dikkat
“Zatürrede şikayetler etken mikroorganizmanın türüne
göre değişiklikler gösterir. Bakteriyel pnömonilerde genellikle ateş, üşüme ve titreme ile başlar ve gittikçe yükselir.
Öksürük başlangıçta kuru vasıftadır. Ancak daha sonra öksürükle beraber iltihaplı balgam da görülür. Yan ağrısı, akciğer zarlarının tahrişi sonucu meydana gelebilir ve öksürmekle, nefes alıp vermekle ağrıda artış olur. Hastalığın
yaygınlık derecesine göre hastalarda nefes darlığı ve el, ayak
ve dudaklarda morarmalar görülebilir. Halsizlik, iştahsızlık,
kırgınlık gibi genel şikayetler sıklıkla hastalığa eşlik eder.”
Sıvı kaybını önleyin bol vitamin alın
Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece
zatürre tedavisinde hastaların nelere dikkat etmesi gerektiğini şöyle açıklıyor: “Tedavide antibiyotikler, gerekirse antiviral ilaçlar, ateş düşürücüler kullanılması, oksijen alınması, su kaybını karşılayacak ölçüde sıvı alınması, yatak
istirahati, bol vitaminli ve yüksek kalorili diyet ile hastanın çok iyi beslenmesi gerekir. Zatürreye neden olan
mikrobun belirlenmesi için testler yapılır ancak çoğu kez
bu mümkün olmayabilir. Zatürre tanısı konduktan sonra
en kısa zamanda antibiyotik tedavisinin başlanması zorunlu olduğundan hastanın yaşı, kronik hastalıkları, zatürrenin şiddeti gibi durumlar dikkate alınarak ampirik
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pneumonia is more likely to infect. Alcohol, drugs, smoking and
bad living conditions are among the factors preparing the ground
for a heavy flu. The severe influenza disease paves the way for
pneumonia, and pneumonia occurs during the course of the
diseases that make the body extremely weak.”
Watch for fever, chills, and shivering
“Symptoms of pneumonia vary according to the type of the
causative microorganism. Bacterial pneumonia usually begins
with fever, chills and shivering and they progressively increase.
The cough is initially dry. However, later it is accompanied by
the phlegm. Side pain may be caused by irritation of the lung
membranes and coughing and breathing may increase the pain.
Depending on the extent of the disease, patients may experience
shortness of breath and dark spots on the hands, feet, and lips.
General complaints such as fatigue, loss of appetite and
weariness often accompany the disease.”
Prevent loss of bodily fluids; intake plenty of vitamins
Liv Hospital Chest Diseases Specialist Prof. Dr. Ferah Ece
explains what patients should pay attention to in the treatment
of pneumonia: "In the treatment, the use antibiotics, if necessary
antiviral drugs, use of fever reducers, oxygen intake, water intake to
meet the extent of bodily fluid loss, bed rest, a diet rich in vitamins
and calories should be followed. Tests are carried out to determine
the bacteria that cause pneumonia, but this is often not possible.
Antibiotic therapy should be started as soon as possible after the
diagnosis of pneumonia; the patient's age and chronic diseases, and
severity of pneumonia should be taken into consideration, and
empirical antibiotic treatment should be started by a physician. The
antibiotic used in the treatment of pneumonia should definitely be
used under the approval and control of a physician.”

Güçlü vücutla zatürreyi dışarda bırakın
Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece
zatürre hastalığından korunmanın yollarını ise şöyle anlatıyor: “Zatürreden korunmak için yapılması gereken en
önemli şey, vücut direncinin artırılmasıdır. Bağışıklık sistemin zayıf kaldığı dönemlerde grip başta olmak üzere zatürreye yakalanma riski artmaktadır. Bu nedenle sigara ve alkol
kullanmamak, sağlıklı ve dengeli beslenmek, düzenli uyku
uyumak gerekir. Kronik hastalıkların uygun şekilde takip ve
tedavisi, stresten kaçınmak, hijyene önem vermek risk faktörlerin azaltılması demektir. Toplu taşıtlar, sinema, tiyatro
gibi kalabalık yerlerde havalandırmanın iyi olmasına dikkat
etmek gerekir. Grip hava yolu ile bulaşan bir hastalık olduğundan, grip virüsüne yakalanmış insanların öksürme ve
hapşırmaları ile ortama saçtıkları virüslerden korunmak
için maske kullanmak en etkili yoldur. Kış aylarındaki gripal
enfeksiyonlardan korunmak için grip aşısı da olmak gerekir.
Çünkü grip zatürreye çevirebilir ya da hastalığın oluşumuna
zemin hazırlar. Grip üzerine bakteriyel zatürre eklenince
ölümcül tablolar dahi ortaya çıkabilir.”
Kimler zatürre aşısı yaptırabilir?
“Grip aşısına ek olarak zatürre aşısı da gerekebilir. İki tür
zatürre aşısı bulunur. Aşılardan biri beş yılda bir yapılır. Son
yıllarda geliştirilen diğer aşı ise tek dozla ömür boyu koruyuculuk sağlamaktadır. Ancak zatürre aşısı olunmasına
rağmen yine de hastalığa yakalanan olgular olabilir ama bu
kişilerde zatürre ağır seyretmez. Bağışıklık sistemi normal
ancak kalp hastalığı, akciğer hastalığı, şeker hastalığı, alkolik, siroz, bazı kan hastalıkları, kronik böbrek hastalığı bulunanlar ve organ nakli yapılmış olan kimselere, AIDS hastalarına ve 65 yaş üzerindekilere zatürre aşısı önerilir.”

Healing may take from one week to 21 days
“The duration of treatment may vary depending on the initial
severity of the disease, the bacteria that caused the disease,
the presence of a concomitant disease, and the individual
response of the patient. Generally, it is recommended to
continue the use of antibiotics for 5-7 days following the
fever's going down. However, it may be necessary to extend
the treatment period to 10-14 days and sometimes up to 21
days in cases of pneumonia due to some particular germ
species. One or two weeks after the beginning of the treatment,
the physician examines the patient and performs the necessary
tests. Sometimes it may be necessary to extend the treatment
period or perform additional examinations. In very severe
pneumonia cases, patients should be admitted to a hospital
when respiratory distress develops. Even in intensive care,
respiratory support may be needed.”
Avoid pneumonia by having a strong body
Liv Hospital Chest Diseases Specialist Prof. Dr. Ferah Ece
explains the ways of protection against pneumonia: "The
most important thing to do for protection against pneumonia
is to increase the body's strength. When the immune system
is weak, the risk of pneumonia, especially the flu, increases.
Therefore, smoking and drinking alcohol should be avoided;
following a healthy and balanced diet and getting regular
sleep are necessary. Appropriate follow-up visits and
treatment of chronic diseases, avoiding stress, giving
importance to hygiene mean reducing risk factors. Attention
should be paid to good ventilation in crowded places such as
public transport, movie theaters, and theaters. Using a
medical mask is the best method of protection against the
viruses become air-borne due to coughing and sneezing of
influenza patients because influenza is an air-borne disease.
In order to avoid influenza infections during the winter
months, influenza vaccination should be received because the
flu can turn into pneumonia or pave the way for the disease.
When bacterial pneumonia is added to the flu, even fatal
symptoms may occur.”
Who can get pneumonia vaccine?
“In addition to the flu vaccine, a pneumonia vaccine may also
be required. There are two types of pneumonia vaccines. One
vaccine is administered every five years. The other vaccine,
which has been developed in recent years, provides life-long
protection with a single dose. However, despite the pneumonia
vaccine, there may still be cases of the disease, but these
people do not experience severe pneumonia. A pneumonia
vaccine is recommended for people who have a normal
immune system but have heart disease, lung disease, diabetes,
alcohol problems, cirrhosis, some blood diseases, chronic
kidney disease, organ transplantation, or those with AIDS or
over 65 years of age.”
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FARKLI KONSEPTLERİN
MİMARI

ROOF LOUNGE & BİSTRO İLE ROOF 45’LİK RESTAURANT’IN GENEL KOORDİNATÖRÜ VE EXECUTIVE
ŞEFİ ORHAN AKPINAR, DANIŞMANLIK VERDİĞİ MEKÂNLARI FARKLI BİR BOYUTA TAŞIYOR.

THE ARCHITECT OF UNIQUE CONCEPTS
GENERAL COORDINATOR AND EXECUTIVE CHEF OF ROOF LOUNGE & BİSTRO AND ROOF
45’LİK RESTAURANT ORHAN AKPINAR TRANSFORMS THE PLACES THAT HE PROVIDES
COUNSELING TO A DIFFERENT DIMENSION.
SELİN AKGÜN

İstanbul Çekmeköy’deki Le Delmare Life Club bünyesinde hizmet veren Roof Lounge & Bistro ile Ataşehir’deki Roof 45’lik Restaurant’ın genel koordinatörü ve
executive şefi olan Orhan Akpınar, sağlıkla iç içe bir
menü kurgulamış. Çekmeköy’deki mekânın menüsünde
yer alan ‘Sporcu Menüsü’ ve ‘Fit Menü’ alternatifleri,
sporu bir yaşam biçimi olarak benimseyen kişilerin kalori ihtiyaçları göz önünde tutularak, diyetisyen önerileri ile hazırlanıyor. Et ve sebzelerin gramajları bile özel
olarak planlanmış durumda… Akpınar, Ataşehir’de kasım ayı içerisinde müzik ve lezzet konseptini yenileyerek hedef kitlesiyle buluşacak olan Roof 45’lik Restaurant’ın menü ve ambiyansıyla birebir ilgileniyor.
Her alanda deneyimli
1985 yılından bu yana yemek sektöründe hizmet veren
Orhan Akpınar, iş hayatı boyunca komilikten garsonluğa,
şeflikten executive şefliğe kadar farklı görevlerde bulunmuş, deneyimli bir isim. Bugüne kadar Club 29, Nişantaşı Bronz Restaurant, Akmerkez’de S Cafe gibi farklı restoranlarda çalışan Orhan Akpınar, Chocolate restoran
zincirinde şube müdürlüğü de yaptı. Bu dönem boyunca
mutfak alanında özel eğitimler aldığını ifade eden Akpınar, “Yemeğe ve mutfağa yönelik özel bir ilgim vardı.
Club 29’da çalışırken yabancı, özellikle de Fransız aşçılarla aram çok iyiydi. Çırağan Sarayı’nın o dönemki şefi
Hüseyin Ulaş, arkadaşımdı. Onun aracılığıyla, Çırağan’da
yurt dışından gelen şeflerin hazırladıkları workshop ve
seminerlere katıldım. İtalyan, Fransız, Meksikalı şeflerin
sunumlarını izledim. Yaklaşık 3 yıl süren bu eğitimler,
mutfağa yönelik merakımı ve ilgimi daha da artırdı.
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FERHAT MAKASÇI

Orhan Akpınar, the general coordinator and the executive chef
of Roof Lounge & Bistro, serving within Le Delmare Life Club in
Çekmeköy, İstanbul, and Roof 45’lik Restaurant located in
Ataşehir, has developed a menu intertwined with good health.
‘Sportsman Menu’ and ‘Fit Menu’ options that take place in the
menu of the Çekmeköy location are prepared by considering the
calorie needs of the people who adopted sports as a lifestyle at
the recommendations of dietitians. The grams of the meat and
vegetable portions are planned. Akpınar is personally involved in
developing the menu and ambiance of Roof 45’lik Restaurant,
which will meet with its target mass in Ataşehir in November
after going through a renewal of music and flavor concept.
Experienced in every field
Having been serving in the dining sector since 1985, Orhan
Akpınar is an experienced name that has worked his way to the
top from the bottom by working at various positions like a bellboy, waitress, chef, and executive chef during his work life.
Orhan Akpınar, who has worked at various restaurants like Club
29, Nişantaşı Bronz Restaurant, S Cafe in Akmerkez until
today, had also performed as a branch manager at the Chocolate
restaurant chain. Expressing the training in culinary arts he had
received during this period, Akpınar said, “I always had a special
interest in culinary arts. While I was working at Club 29, I was
on good terms with the foreign chefs, French chefs in particular.
The chef of the Çırağan Palace at that time, Hüseyin Ulaş was a
very good friend of mine. I participated in the workshops and
seminars organized by the foreign chefs at the Çırağan thanks to
him. I got the opportunity to attend the presentations made by
the Italian, French, and Mexican chefs. These workshops that
had approximately continued for three years had increased my
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Chocolate’ın Şaşkınbakkal şubesinin mutfak şefi oldum. 10 yıl boyunca farklı şubelerde görev yaptım. Bu
süreci ise piyasada yeni açılan restoranların konsept
menü danışmanlığını üstlenmem takip etti. Kendi danışmanlık şirketimi kurdum. Aşçı, komi, garson gibi yeme-içme sektöründe hizmet veren marka ve kurumların
nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak ekiplerin eğitimleri ile ilgileniyordum. Ataşehir ve Çekmeköy’de Le Delmare Life Club bünyesinde hizmet veren Roof Lounge &
Bistro’lara da danışmanlık verirken bu görevde kalıcı olmamı teklif ettiler. Ben de kabul ettim.” diyor.

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

curiosity and interest in culinary arts even more. I became the
kitchen chef of the Chocolate’s Şaşkınbakkal branch. I had worked
at numerous branches for ten years. This process was followed by
my carrying on the task of concept menu counseling for the
restaurants that were new to the market. I have established my
own consulting firm. I was looking after the training of the teams
that would meet the qualified personnel needs, like cook, waitress,
and bell-boy, of the brands and establishments that serve in the
dining sector. I was offered to be on the permanent staff while I
was counseling for Roof Lounge & Bistro within Le Delmare Life
Club in Çekmeköy and Ataşehir. I accepted the offer.”

Diyet seçeneklerden vazgeçmeyenlere…
Çekmeköy’deki Roof Lounge & Bistro’nun hem sporseverlere hem de damak tadına düşkün kişilere hitap ettiğinin altını çizen Akpınar, “Çekmeköy’de özel bir konuma sahibiz. Hedef kitlemiz hem Le Delmare Life Club
üyeleri hem de Çekmeköy’ün üst düzey sakinleri…
Sporcu menüsü ve fit menü konseptimiz çok beğeni
topluyor. Burada esas amacımız; hedef kitlemize sağlıklı lezzetlerle sağlıklı bir yaşam sunabilmek. Menüleri,
diyetisyen eşliğinde hazırlıyoruz. Kalori ve gramaj verileri de belirlenmiş oluyor. Konuklarımız; protein, karbonhidrat ve sebze seçenekleri arasından kendilerine en
uygun alternatifleri seçme şansına sahip. Bu piliç ızgara,
somon ızgara, buharda pişmiş levrek ya da lokum bonfile ızgara olabilir… Un ve yağ içermeyen, yağ yakıcı detoks çorbamız da son derece popüler. Etlerimizi Öz Sarıgazi adlı kasaptan temin ediyoruz. Etleri Kars ve Erzincan’dan getirtiyorlar.” yorumunda bulunuyor. Diyet
alternatiflerin yanı sıra pizza ve balık seçeneklerine de
ilgi son derece büyük. Haftada bir gün özel balık spesiyalleri hazırlanıyor. Mekânın öne çıkan bir diğer özelliği
ise 10 ya da 20 kişilik gruplara, kişisel istekler doğrultusunda barbekü menü seçeneği sunulması… Orhan Akpınar özellikle maç günlerinde, bu seçeneğe yoğun ilgi olduğunu belirtiyor. Kahvaltı seçenekleriyle iddialı olduklarını söyleyen Akpınar, sözlerine şöyle devam ediyor: “Reçellerimiz tamamen el yapımı. Anne pişisi, yumurtalı ekmek, özel kasap sucuğu, Ezine beyaz peyniri,
Trabzon tereyağı gibi tamamen yerel ve butik lezzetlerin öne çıktığı bir kahvaltı konseptine sahibiz.”
Yağ yakıcı detoks çorba
Fat burning detox soup

ŞEF ORHAN AKPINAR’DAN SOMON IZGARA TARİFİ
GRILLED SALMON RECIPE BY CHEF ORHAN AKPINAR
Malzemeler: 220 gram somon fileto, 180 gram baby patates, 2 gram deniz tuzu, 6 gram sıvıyağ, 50 gram limon, 50
gram yeşillik ve 50 gram tatlı chili sosu.
Hazırlanışı: Somon filetoyu yağlayın. Ardından deniz tuzu
ile tuzlayın. Izgarada yaklaşık 12 dakika çevirerek pişirin.
Taze patatesleri haşlayın. Daha sonra patatesleri dörde bölüp
teflon tavada kızarana kadar pişirin. Pul biber, kekik ve tuz
ile tatlandırıp servis tabağına alın. Servis tabağına zeytinyağı
ve limonla tatlandırılan roka salatasını koyun. Patates salatasını ve somon ızgarayı da ilave edin. Tatlı chili sos ile
servis edin. Afiyet olsun.
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Ingredients: 220 grams filet of salmon, 180 grams baby
potatoes, 2 grams sea salt, 6 grams oil, 50 grams lemon
juice, 50 grams arugula and 50 grams sweet chili sauce.
Directions: Spread the filet of salmon with oil and salt.
Grill for 12 minutes by turning sides. Boil the baby
potatoes. Cut them into 4 pieces and fry them until
golden brown in a non-stick pan. Sprinkle with red
pepper flakes, thyme, and salt before taking to a service
dish. Place some arugula salad dressed with olive oil and
lemon juice to its side. Add the grilled salmon on to the
plate. Serve with sweet chili sauce. Enjoy!

Lokum bonfile ızgara
Delightful grilled steak

For those who don’t give up on diet menu options...
Highlighting the fact that Roof Lounge & Bistro in
Çekmeköy appeals to both sports lovers and gourmets,
Akpınar said, “We maintain an exceptional position in
Çekmeköy. Our target mass consists of the members of Le
Delmare Life Club and the upper class residents of
Çekmeköy...
Our Sportsman Menu and Fit Menu concepts are incredibly
popular. Our tangible goal over here is to present a
wholesome life to our target mass through healthy food.
We prepare the menus in company with a dietitian.
Therefore the calorie and weight data are being
determined. Our guests have the opportunity to choose
the most suitable one for them among the protein,
carbohydrate, and vegetable options. This might be
grilled chicken or salmon, steamed sea bass, or delightful
grilled steak filet. Our fat burning detox soup which is
free of fat and flour is also very popular. We supply the
meat from a butcher called Öz Sarıgazi. They bring the
meat from Kars and Erzincan.” The demand in our pizza
and seafood options are great. Once weekly, we offer
seafood specials. Another prominent trait of the place is
the barbecue menu that can be customized for the parties
of 10 to 20. Orhan Akpınar states that this option is
popular when there are soccer games on TV. Expressing
their ambition with the breakfast menu, Akpınar says,
“All of our jams are home made. Our breakfast menu
brings forward local and boutique flavors like fried
dough, french toast, butcher’s sausage, Ezine feta cheese,
Trabzon butter.”
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İki şube, iki farklı konsept
Ataşehir’deki mekânın konsept ve ambiyansını yenilediklerini, fit ve sporcu menüsü odaklı yapının çok daha
dışına çıktıklarını vurgulayan Orhan Akpınar, “Mekan;
Roof 45’lik Restaurant adıyla yeniden yapılandı. Müzeyyen Senar, Ayten Alpman gibi isimlerin afişlerinin
yer aldığı, şarkılarının çaldığı, beğendili paçanga, çıtır
mantı, patlıcan yatağında karides gibi özel spesiyallerin
öne çıktığı bir mekân kurguladık. Antakya ve Ege mutfağı spesiyallerine odaklandık. Farklı Ege otlarımız ve
Antakya’ya özgü mezelerimiz olacak. İş gereği İskenderun ve Antakya’da da bulundum. Bu nedenle bu yörelere
has lezzetlere de hakimim. Menü konsepti de sil baştan
tasarlandı. Hem Ataşehir’deki yenilenen mekânımız
hem de Çekmeköy’deki tesisimiz 60 kişi kapasiteli.”
diyor. Her iki mekânda servis ve mutfak personeli olmak üzere toplamda 25 kişilik bir ekibin başında olan
Akpınar, şu an Ataşehir ve Çekmeköy restoranları arasında mekik dokuyor. Ataşehir’deki Roof 45’lik Restaurant, yeni konseptiyle kasım ayında hizmete açılacak.
Raillife için özel olarak mutfağa giren Orhan Akpınar;
spor meraklılarına yağ yakıcı detoks çorba, lokum bonfile ızgara ve somon ızgara; hamur işi meraklılarına ise
Roof Lounge & Bistro’nun en sevilen pizza ve pide seçeneklerinden arasında yer alan oryantal pizza ve otlu
peynirli pide hazırladı.
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Two branches, two different concepts
Emphasizing that they have renewed the ambiance and
concept of the place in Ataşehir, going beyond the structure
that was focusing on the fit and sportsman menu, Orhan
Akpınar said, “The place has been restructured under the title
Roof 45’lik Restaurant. We have designed a place where
specials as paçanga pastry with eggplants, crunchy ravioli, and
shrimp in a bed of eggplant come to the fore and the posters of
singers like Müzeyyen Senar and Ayten Alpman cover the
walls and their songs play. We are focusing on the Aegean and
Antakya cuisines. We will be serving various Aegean herbs and
appetizers unique to Antakya. I have been to Antakya and
İskenderun for business purposes. Therefore, I am completely
aware of the unique flavors of these regions. We have designed
the menu concept from scratch. Both the Ataşehir location
that was renovated and the Çekmeköy location have the
capacity of 60.” Akpınar who has been leading a team of 25
consisting of both service and kitchen personnel in both
locations runs back and forth between the Ataşehir and
Çekmeköy restaurants. Roof 45’lik Restaurant in Ataşehir will
begin serving with the new concept in November. Orhan
Akpınar who entered the kitchen especially for Raillife made
fat burning detox soup, delightful grilled steak, and grilled
salmon for sports lovers, and oriental pizza and pita with herbs
and cheese among the most popular pizza and pita selections
of Roof Lounge & Bistro for the pastry lovers.
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ANTİK DÜNYANIN EFSANEVİ
KÜTÜPHANELERİ
NİNİVE, İSKENDERİYE, BERGAMA, EFES CELSUS... BU ÖNEMLİ KÜTÜPHANELER BUGÜN AYAKTA
KALMASA BİLE, EFSANELERİ İLE YAŞIYORLAR.

LEGENDARY LIBRARIES OF THE ANCIENT WORLD
NINEVEH, ALEXANDRIA, BERGAMA, EPHESUS CELSUS... ALTHOUGH THESE IMPORTANT
LIBRARIES DO NOT STAND TODAY, THEIR LEGENDS ARE STILL ALIVE.
BERİL ŞEN
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Günümüzden 5 bin yıl önce, Ortadoğu’da yazının icat
edilmesinden beri, insanoğlu için kitap toplama alışkanlığı hep önemli bir yere sahip oldu. Kütüphaneler,
tarih boyunca önemli bir uygarlık göstergesiydi. Mezopotamya ve Mısır’da önceleri koruma ve depolama
amaçlı kurulan bu kütüphanelerin ilk koleksiyonları kil
tabletlerden oluşuyordu.

The habit of collecting books has always had a significant place
for humankind since the invention of writing in the Middle East
five thousand years ago. Libraries have been an important
demonstration of civilization throughout history. The first
collections of these libraries that have been established for
preserving and storing purposes in Mesopotamia and Egypt
consisted of clay tablets.

Çivi yazılı tabletler kitaplığı
Bilim, sanat ve din gibi konulara duyduğu ilgi nedeniyle bilgin kimliğiyle öne çıkan Asur Kralı Asurbanipal’in
(M.Ö. 668-627) farklı konularda kil tabletler toplama
tutkusu, bunların içerdiği bilgiye olan merakı da beraberinde getirir. Asurbanipal’den, yani M.Ö. 7. yüzyılın
ortalarından çok önce Mezopotamya’da kütüphanelerin olduğu bilinse de, kralın projesi iki açıdan diğerlerinden ayrılarak gerçek bir kütüphane örneğine olabildiğince yaklaşır; konu sınıflaması ve katalog çalışması... Ortadoğu'nun ilk sistematik kitaplığını Irak’taki
Ninive'de kuran bilgin kralın birikiminin gelecek nesillere ve kütüphanelere aktarılabilme ihtimali, kültür
tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olur. Bugün
bu kitaplıktan günümüze kalan yaklaşık 20 binin üzerinde çivi yazısı tablet Londra’daki British Museum'da
sergileniyor.

A library of cuneiform tablets
The passion for collecting clay tablets on different subjects
of the Assyrian King Asurbanipal (668-627 BC), who
comes to prominence as a sage because of his interest in
sciences, arts, and religion, brings out the thirst in him for
the knowledge they contain. Although the existence of
libraries in Mesopotamia before Asurbanipal, in other
words before the mid 7th century BC, is known, the project of
the king differs from the others in terms of two aspects,
which are cataloging and genre, making it closer to being a
true library. The possibility of being able to pass the
collection of the sage king, who had established the first
systematic library of the Middle East in Nineveh, Iraq, on to
the future generations and libraries was a milestone for our
cultural history. Over twenty thousand clay tablets of this
library that are survived until today are displayed in the
British Museum in London.
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British Museum

Rakipsiz ve efsanevi
Antik dünyanın efsanevi kütüphanelerinden biri de İskenderiye Kütüphanesi’dir. Ancak tarih ona pek iyi davranmamış. Sezar’ın, M.Ö. 47 yılında, İskenderiye’yi istila ettiğinde kütüphaneyi de tahrip ettiği ve hatta kitapları gemilerle
Roma’ya göndermek için limana taşıttırdığı sırada burada
çıkan bir yangında birçoğunun yandığı söylenir. İskenderiye kenti, M.Ö. 382 yılında Makedonyalı Büyük İskender
tarafından kurulur. Büyük İskender M.Ö. 4. yüzyılın ortalarında genç yaşta ölünce, imparatorluk dağılır ve kumandanlarından Lagus’un oğlu Ptolemaeus başa geçerek Mısır’da krallığını ilan eder. Bilim, edebiyat ve kitaba düşkün
olan ve savaşı sevmeyen Ptolemaeus, kral sarayının yakınında bulunan Museion adlı krallık akademisinde kütüphaneyi kurar. Zamanla kent büyür ve çeşitli dinlerden ve
dillerden insanların yerleşmesiyle önemli bir kent olur.
Yazıya papirüs mucizesi
Kral, Yunan alimlerini İskenderiye’ye davet ederek, büyük
bir koleksiyonun oluşmasını temin eder. Özellikle ünlü
yazarlar Euripides, Sofokles ve Homer’e ait eserleri korumak için Mısır’ın verimli topraklarından ve antik çağın tek
yazı malzemesi olan Nil Nehri’nde yetişen papirüs bitkisinden yararlanarak, kütüphaneyi daha da geliştirir. Metinler,
papirüs sayfaları birbirine eklenerek şerit haline getirilir ve
bir sopaya sarılıp etiketlenerek raflara konulurdu. Kütüphane için toplanan destan, trajedi ve hatta yemek kitaplarının
bazıları kil kaplarda bazıları da tahta sandıklarda saklanırdı.
Her kabın içinde papirüslerin listesi bulunurdu.
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Unrivaled and legendary
The Library of Alexandria is among the legendary libraries
of the ancient world, although history did not treat it well.
It has been told that many books of the library were burned
during a fire started while Caesar was trying to have them
transferred into the harbored ships after invading the city
and damaging the library. The city of Alexandria is
established by Alexander the Great of Macedonia in 382
BC. After the premature death of Alexander the Great in
the mid 4th century, the empire falls into pieces and one of
his commanders’ son, Ptolemaeus, the son of Lagus,
acclaims himself as the new king in Egypt. Interested in
sciences, literature, and books, hated battles, Ptolemaeus
establishes the library in the royal academy called Museion
located near the palace. The city develops ultimately and
becomes an important city inhabited by significant people
of the various nations and religions.

Her kitap imparatorluğun malı
Mısır’a giren her kitabın kütüphaneye getirilmesi
mecburiyeti vardı. Kitabın aslı kütüphanede kalırken,
bir kopyası da sahibine verilirdi. Yurtdışına gönderilen
memurlar başka ülkelerde buldukları kaynaklarla kitap
koleksiyonunu artırmakla görevliydiler. Kütüphanede,
Yunan edebiyatı eserlerinin yanı sıra Akdeniz, Ortadoğu ve Hindistan’daki farklı dillerden Yunanca’ya
yapılmış çeviriler de vardı. Burada Yunan, İbrani ve
Mezopatamya’ya ait binlerce papirüs bulunması, Yunan, Roma, Yahudi ve Süryani kültürlerini öğrenmek
isteyen dünyanın her yanından bilim ve devlet adamını
buraya çekiyordu. Yunan yazar Galen’e göre, limana
gelen yabancıların yanlarındaki kitapları teslim etmeleri istenirdi. M.Ö. 2. ve M.Ö. 1. yüzyıllarda altın dönemini yaşayan kütüphanede, yaklaşık 500 bin papirüs
tomarı bulunuyordu.

Each book is owned by the empire
Each book entered Egypt had to be brought to the library. As
the original remained in the library, a copy of the book was
given to the person who brought it in. Officers were tasked
to travel foreign countries and increase the number of books
in the library by bringing newly found books into the library.
The library owned books translated into Greek from other
languages of the Mediterranean, Middle Eastern, and
Indian countries as well as literary works of Greek. The fact
that this place held thousands of Greek, Hebrew and
Mesopotamian papyrus were attracting many scientists,
and statesmen who wanted to learn about Greek, Assyrian,
Jewish, and Roman cultures. According to the Greek author
Galen, the foreigners who came to the port were asked to
turn in the books they brought along. The library that had
lived its golden age between the 2nd and 1st centuries BC,
held about five hundred thousand papyrus rolls.

‘Bergama Kağıdı’nın keşfi
İskenderiye Kütüphanesi’nden yarım asır sonra inşa
edilmiş olsa da antik dünyanın en zengin kütüphanelerinden biri de Bergama Kütüphanesi’dir. Bergama, tapınakları ve saraylarıyla ileri bir uygarlığa sahipti.
Buna bağlı olarak, Pergamon Kralı II. Eumenes (M.Ö.
197-159), Athena Tapınağı’nın hemen yakınında, o
devirde de bugün de adından çok bahsedilen kütüphanelerden birini inşa ettirir. Okuma salonlarında kitapları rutubetten korumak için, rafların duvarla arasında

The invention of the ‘Pergamon Paper’
Although it was built half a century after the Library of
Alexandria was built, the Library of Bergama is one of the
richest libraries of the world. Bergama was an advanced
civilization with its temples and palaces. Therefore, the
King of Pergamon Eumenes the 2nd (197-159 BC) had a
library, the name of which was mentioned rather frequently
both then and now, built near the Temple of Athena. It was
even thought to leave some space between the shelves and
the walls to protect the books from humidity at the reading

Bergama

The miracle of papyrus
The king provides a large collection by inviting Greek
scholars to the city. He develops the library even more by
benefiting the papyrus plant, the only writing material of
the antiquity raised in the fertile Nile Delta of Egypt, to
preserve the works by Euripides, Sophocles, and Homer.
The ancient texts inscribed on papyrus pages and attached
to each other forming strips wrapped around a stick and
labeled before shelved. The sagas, tragedies, and cooking
recipes were preserved in clay cups or wooden crates. Each
cup contained a list of papyrus.
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bir boşluk bırakılması bile düşünülür. Bina, güzel tanrı
heykelleri, önemli yazar ve şairlerin büstleriyle süslenir. Kitap, yaprak, sayfa ve fihrist bu kütüphanede icat
edilir. Söylentiye göre bu rekabetten rahatsız olan İskenderiyeliler, o zamanın tek yazı malzemesi olan papirüsü ihraç etmeyi durdururlar. Bu da Bergamalılar’ın
parşömeni (üzerine yazı yazmak veya resim yapmak için
kullanılan özel hazırlanmış hayvan derisi) icat etmesini
hızlandırır. Parşömen ismi Bergama'dan gelir ve ‘Bergama Kağıdı’ anlamında Latince Charta Pergamena'dan
türemiş ve bütün dillere de buradan geçmiştir.

halls. The building was decorated with beautiful god and
goddess statues, busts of important poets and authors.
Book, leaf, page and index were invented here. According to
rumors, the Alexandrians that were annoyed by the
competition stopped exporting the essential writing
material papyrus. This accelerated the invention of the
parchment (the skin of a sheep prepared as a material on
which to write) by the Pergamons. The word parchment
comes from Pergamon and it was derived from the Latin
words ‘Charta Pergamena’ which mean ‘Pergamon Paper’
later adopted by all other languages.

Kleopatra’ya hediye kitaplar
M.Ö. 133 yılında Romalılar Bergama devletini ele geçirir ve kütüphane istiladan sonra önemini yitirir. Söylentiye göre, Roma İmparatoru Marcus Antonius, bu
kütüphanedeki kitapları, Sezar’ın yaktığı İskenderiye
Kütüphanesi’nin tekrar güçlenmesi için Mısır Melikesi Kleopatra’ya hediye eder. M.S. 3. yüzyılın sonunda
Aurelianus zamanında çıkan bir savaşta kütüphane yerle bir olur. Geri kalan kitaplar II. Ptolemeus tarafından
yine İskenderiye’de kurulmuş olan Serapeum Tapınağı’nın kütüphanesine taşınır. Alimlere ve saray mensupları dışında da okumak isteyen her sınıf halka açık
bu kütüphanede 50 bine yakın tomar olduğu biliniyor.

Books as gifts for Cleopatra
The Romans invaded Pergamon in 133 BC and the library
lost its significance after that. Again according to rumors,
the books in this library were gifted to the Queen of Egypt
Cleopatra by Marcus Antonius to enrich the Library of
Alexandria after Caesar burned it down. The library was
destroyed during a battle in Aurelianus’ rule at the end of
the 3rd century AD. Ptolemaeus the 2nd had the remaining
books transferred to the library of the Serapeum Temple
established in Alexandria. It is known that this library,
which was open to the public as well as scholars and
courtiers, had about fifty thousand rolls. Both the library
and the temple were destroyed by the order of the patriarch

Efes
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İskenderiye’de putperestlerle Hıristiyanlar arasında
çıkan iç savaşta piskoposun emriyle hem tapınak hem
de kütüphane yok edilir. Bir zamanlar Bergama Kütüphanesi’nde bugünse Berlin Müzesi’nde bulunan Athena Parthenos heykeli, bize yapının görkemi konusunda
belirgin bir ipucu veriyor.

in a war between the Christians and the pagans in
Alexandria. The Athena Parthenos statue, a part of which is
located now in the Berlin Museum but used to be in the
Library of Alexandria once upon a time, gives us a clear clue
in regards of the magnificence of the structure.

Book warranty through inheritance
Despite the fact that it was used only for 150 years as a library, the
Miras yoluyla kitap garantisi
Library of Celsus in Ephesus is a structure which has gained a
Sadece 150 yıl boyunca kütüphane olarak kullanılmış
place in the cultural history of the ancient world. The Roman
olsa da Efes’in Celsus Kütüphanesi de antik dünyanın
consul Gaius Julius Aquila had this marble library built to honor
kültür tarihinde kendine yer edinmiş bir yapı. M.S.
his senator father Tiberius Julius Celsus Polemaeanus in 135 AD,
135 yılında, Romalı konsül Gaius Julius Aquila babasıusing the inheritance from his father. Aquila left an inheritance of
nın mirası ile senatör babası Tiberius Julius Celsus
twenty-five thousand gold coins to ensure the protection of the
Polemaeanus onuruna bu mermer kütüphaneyi yaptıbuilding and the continuity of the book procurement. This is a
rır ve binanın korunması ve kitap alımının devamlılığı
striking example of providing books through
için 25 bin altın para miras bırakır. Bu, impaprocurement in the empire. The library is also an
ratorlukta miras yoluyla kitap temin
example of a public library established as a
edilmesinin çarpıcı bir örneği olfoundation. The proximity of the library
makla beraber vakıf olarak kuruSadece 150 yıl boyunca
to the auditorium where scholars,
lan kamu kütüphanelerinden de
kütüphane olarak kullanılmış olsa
speakers, and poets used to give
biridir. Buranın aynı zamanda
da Efes’in Celsus Kütüphanesi de
conferences makes this attribute
bilim adamları, hatipler ve
antik dünyanın kültür tarihinde kendine
stronger.
şairler tarafından konfeyer edinmiş bir yapı.
ransların verildiği oditoryuma yakın olması, bu özelliA solution even for humidity
Although a system for
ğini güçlendirir.
Despite the fact that it was used
cataloging was unencountered,
only for 150 years as a library, the
according to assumptions the
Rutubete dahi çözüm
Library of Celsus in Ephesus is a
library was the home of between
Bir katalog sistemine rastlanstructure which has gained a place in
nine thousand five hundred and
mamış olsa da tahminlere göre
the cultural history of
twelve thousand book rolls. A gallery
kütüphanede 9 bin 500 ile 12 bin
surrounding the room was built
arasında kitap rulosu bulunuyordu
the ancient world.
between the inner wall and the outer wall
Kitapları rutubetten koruyabilmek
to protect the books from humidity. Some
için, iç duvar ile dış duvar arasında odayı
researchers think that the purpose was to leave some
çevreleyen bir koridor inşa edilmiş. Bazı araşspace between the reader and the books but some think that
tırmacılara göre amaç okuyucu ile kitaplar arasında
the aim was only to create an aesthetic appearance. The
mesafe bırakmak bazılarına göreyse estetik kaygıdan
sarcophagus which is still visible today is the tomb of Celsus.
kaynaklanıyor. Kitaplığın içinde bugün hala görülebilen lahit, Celsus’un mezarı.
History stands straight
The four women statues located at the facade that appears to
Tarih dimdik ayakta
be wider than it actually is due to an illusion created by the
Mimarların inşaat esnasında, aldatıcı bir perspektif
architects during the construction represent wisdom, morality,
yaratarak olduğundan daha geniş gösterdikleri cepheintelligence, and knowledge. The originals are at the Ephesus
de bulunan dört kadın heykeli, bilgelik, erdem, zeka ve
Museum in Vienna. The library was burned and destroyed
ilimi temsil ediyor. Orijinalleri Viyana’daki Efes Müduring a terrible earthquake in the 3rd century AD. It was
zesi’nde. Kütüphane, M.S. 3. yüzyıldaki korkunç depremde yanıp yıkılır, Got yağmalarında zarar görür,
damaged during the Goth pillages. It eventually became the
M.S. 4. yüzyılda önüne yapılan bir çeşmenin arka duback wall of a fountain built in front of it in the 4th century AD.
varı haline getirilir, 1905 yıllarındaki kazılarda tamaWhen it was unearthed during the digs in 1905, it was
mıyla yıkılmış bir şekilde bulunur ve 1970’de Avuscompletely ruined. It was brought to its feet by a team of
turyalı arkeoloji ekibi tarafından kapsamlı restorasyon
Austrian archaeologists following an extensive restoration
çalışmalarının ardından tümüyle ayağa kaldırılır.
work in 1970.
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HOBİDEN KOLEKSİYONERLİĞE
FROM A HOBBYIST TO A COLLECTOR
SELİN AKGÜN

Balık tutmak, tenis oynamak, fotoğraf çekmek, resim yapmak
gibi spor ya da sanat odaklı bir hobiye sahip olmak zorunda
değilsiniz. Bahçe bakımıyla ilgilenebilir, yemek yapabilir ya da
temizlik meraklısı olabilirsiniz. Ya da çocukluğunuzdan bu
yana biriktirdiğiniz objeler önce hobinize daha sonra da koleksiyonerliğe dönüşebilir. Tıpkı Amerikalı Dave Hitchens’ın
aksiyon oyuncakları, Sherry Groom’un troll bebekleri, Janet
Esteves’in Mickey Mouse objeleri, Robyn Amato’nun Raggedy Ann bebekleri ya da Michael Zarnock’un oyuncak arabaları gibi… Daha da ileriye giderek arı kovanı koleksiyonu yapan, dünyanın en iri soğanını yetiştirmeye yönelik stratejiler
geliştiren farklı hobi meraklıları da bulunuyor.
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You don’t have to enjoy a hobby like fishing, playing
tennis, taking photos, or painting that is art or sports
oriented. You can absolutely care for your garden, cook,
or clean. Or the objects you have been collecting since
your childhood as a hobby might turn into a massive
collection, making you a collector. Just like Dave
Hitchens’ action toys, Sherry Groom’s troll dolls, Janet
Esteves’ Mickey Mouse toys, Robyn Amato’s Raggedy
Ann dolls or Michael Zarnock’s toy cars... There are even
some hobbyists who went far beyond our imaginations by
collecting things like bee hives or by trying to develop
strategies on growing the world’s largest onion.

Plastik aksiyon oyuncaklarından troll bebeklere
Dünyanın dört bir yanında farklı hobilere sahip binlerce hatta
milyonlarca kişi bulunuyor. Kimilerinin hobilerini gıptayla
kimilerinin hobilerini ise ürkerek takip ediyoruz. Hatta çoğu
zaman bu ilginç hobiler hakkında bilgi alırken şaşkınlığımızı
gizleyemiyoruz. Bazı hobi meraklıları, yıllardır sürdürdükleri
ve saplantı haline gelen bu meraklarından kurtulmak için psikolog desteği bile alıyor. Tıpkı New Jerseyli Dave Hitchens
gibi… Hitchens, tam anlamıyla bir aksiyon oyuncakları bağımlısı. 3 binin üzerinde plastik aksiyon savaşçısına sahip olan
Hitchens, bu oyuncaklarla oynamak ve her birinin YouTube
videolarını çekmek için her gün saatlerce mesai harcıyor. Plastik aksiyon oyuncakları Hitchens için artık bir hobi olmanın
çok daha ötesine geçerek farklı bir bağımlılığa dönüşmüş. Bu
noktada tıpkı Dave Hitchens gibi oyuncak koleksiyoneri bir
diğer isimden, Ohiolu Sherry Groom’dan bahsetmenin tam
zamanı… Sherry Groom da çocukluğuna özlem duyan isimlerden biri. Çocukken başladığı troll bebek koleksiyonerliğini
yıllardır devam ettiren Groom’un bugün 3 bin 500’ün üzerinde
troll bebeğe sahip olduğunun altını çizelim… Evinin en büyük
odasını rengarenk saçlı bu troll bebeklere ayıran Groom; bu
odanın ve bebeklerin bakımına çok ciddi zaman ayırıyor.

From plastic action toys to troll dolls
There are millions of people around the world with
numerous hobbies. We follow their hobbies sometimes
with admiration and sometimes with fright. Moreover, we
find ourselves amazed most of the time as we receive
information about those fascinating hobbies. Some
hobbyists get help from a psychologist to quit their hobbies
that turn into an obsession. Dave Hitchens from New
Jersey is among them... Hitchens is a complete toy addict.
He owns over three thousand plastic action warrior figures
and devotes hours to play with them every day and shoots
a YouTube video for each of them. His plastic action
figures have become something more of a hobby for
Hitchens; they are now his addiction. At this point, it is
the right time to talk about Sherry Groom from Ohio; she
is a toy collector just as Dave Hitchens is. Sherry Groom is
someone who misses her childhood. Let’s highlight the fact
that Groom has over three thousand five hundred troll
dolls today! She has been collecting them ever since she
was a little girl. The most spacious room in her house is
occupied by her troll dolls with colorful hair. Groom
allocates ample time for her cute dolls and their care.
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'Rahatsız etmeyin' kart koleksiyoncusu
İlginç hobisiyle dikkat çeken bir diğer isim ise İsviçreli Jean-Francois Vernetti… Vernetti, 1985 yılından bu yana
kaldığı tüm otellerde kapılara takılan ‘rahatsız etmeyiniz’
kartlarını toplayarak son derece ilginç bir koleksiyonun
sahibi olmuş. 189 ülkeden 11 bin kart toplayan Francois,
bu kartları evinde son derece dekoratif bir biçimde sergiliyor. Pek çok sıra dışı şeyin koleksiyonunu yapabilirsiniz.
Ama insanın aklına hiç arı kovanı koleksiyonu yapmak
gelir mi? ABD Oklahoma’da yaşayan Terry Prouty’nin
çocukluğundan bu yana en büyük merakı arılar olmuş.
Kendini arısever olarak tanımlayan Prouty, çocuklukta
başlayan tutkusunu hâlâ devam ettiriyor. Prouty, bugüne
kadar dünyanın dört bir yanından 100’ün üzerinde kovan
topladığını gururla ifade ediyor.
İngiliz Pete Glazebrook’un en büyük merakı ise bahçesinde farklı tohumlardan özel bitkiler yetiştirmek. Bu
noktada değişik bir adım atan Glazebrook, dünyanın en
ağır soğanını yetiştirerek dünya rekorlar kitabına girdi.
Glazebrook’un yetiştirdiği soğanın 7.7 kilo olması dikkat
çekiyor.

'Do not disturb' sign collectors
Another name that captures attention thanks to his unusual
hobby is Jean-Francois Vernetti from Switzerland. Vernetti
has been collecting the ‘do not disturb’ signs from the hotel
rooms that he had stayed since 1985. This makes him the
owner of a really fascinating collection. Having collected
eleven thousand signs from 189 countries, Francois displays
them in his house in an extremely decorative style. You can
collect so many extraordinary staff. But think about it for a
second, would you ever consider collecting beehives? The
ultimate hobby of Terry Prouty, who lives in Oklahoma, has
been bees ever since he was a little boy. Describing himself as
a bee lover, Prouty has been enjoying his hobby passionately
for so many years now. Prouty is proud of collecting over
100 beehives from around the world until today.
Pete Glazebrook, who is from England, is highly
enthusiastic about growing different plant species from
seeds. Executing an unexpected step at this point,
Glazebrook entered the Guinness Book of Records by
growing the world’s heaviest onion. The onion grown by
Glazebrook weighs 7.7 kilograms.
Jean-Francois Vernetti

Robyn Amato

Binlerce oyuncağa sahip koleksiyonerler
Sırada Guiness Rekorlar Kitabı’na Mickey Mouse ile ilgili
6 binin üzerinde özel ürün ve oyuncağa sahip olarak giren
Janet Esteves var. Çocukluğundan bu yana Mickey Mouse
karakterine büyük bir tutkuyla bağlı olan Esteves; tişörtten bebeğe, anahtarlıktan duvar süsüne, iğneden mumluğa
kadar pek çok farklı obje toplamış.
Mickey Mouse gibi bir karakter olan Raggedy Ann bebeklerinden oluşan koleksiyonu ile dikkat çeken 58 yaşındaki
Robyn Amato ise 3 bin 500’ün üzerinde parçadan oluşan
koleksiyonunu her geçen gün daha da genişletiyor. Amato’yu farklı kılan bir diğer özellik ise tıpkı Raggedy Ann
bebekleri gibi giyinip gezmesi. Sokağa çıktığında herkes
kendisine sanki bu dünyadan değilmiş gibi baksa da Amato, dikkat çekmekten ve bakışların kendisine dönmesinden son derece memnun.
New York’da yaşayan Michael Zarnock’un en büyük hobisi ise oyuncak arabalar… 1968’den bu yana dünyanın dört
bir yanından oyuncak araba toplayan ve 10 binin üzerinde
parça ile önemli bir koleksiyona sahip olan Zarnock, bu
konuda oldukça iddialı…
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Collectors who own thousands of toys
Next in line is Janet Esteves who has entered the Guinness
Book of Records as the person who owned the most number
of, over six thousand, special edition products and toys related to Mickey Mouse. Passionately in love with Mickey
Mouse since her childhood, Esteves has collected numerous
objects from t-shirts, dolls, and key chains to wall arts, pins,
and candle holders.
Gaining popularity with her Raggedy Ann doll collection,
58-year-old Robyn Amato keeps expanding her collection of
over three thousand five hundred dolls as days pass. What
makes Amato unique is the fact that she magnificently dresses as Raggedy Ann this is how she goes out. Although people
look at her as if she is from a different world every time they
see her dresses as a doll, Amato is extremely happy to capture
this type of attention and she never complains.
Toy cars are the supreme hobby of Michael Zarnock who
lives in New York. Having been collecting toy cars from
around the world since 1968, Zarnock has a collection of
over ten thousand pieces and he is pretty ambitious about
the topic.
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“SINIRLARINIZIN FARKINDA OLUN”
“BE AWARE OF YOUR BOUNDARIES”
SELİN AKGÜN

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğan Münteha Adalı,
aslında bir ağa kızı… Paylaşmayı bilen, güçlü ve çevreye
destek veren bir kültür yapısında büyüdüğünü ifade
eden Adalı, İstanbul’a geldikten sonra hayallerine ulaşmak için yoğun bir çaba vermiş. Bankacılık kariyerinin
ardından içindeki girişimci ruhu keşfedip bina bakım
hizmetlerine yönelen Güvensan Tesis Hizmetleri’nin
kurucu ortağı olan Adalı; idealistliği, sonuç odaklılığı ve
vizyonerliği ile Türk iş hayatındaki en başarılı kadın
girişimcilerden biri… Dobra kişiliği ve enerjik yapısıyla
kadın girişimcileri iş hayatında destekleyen Adalı, sivil
toplum kuruluşlarında melek yatırımcı olarak da önemli sorumluluklar üstleniyor.
Bankacılıktan girişimciliğe
Eğitim ve kariyer hayatında karşılaştığı zorluklardan
yılmayan, insanların birbirlerini bulunduğu koşul ve
gerçekliklerde algılayabilmesi gerektiğini düşünen
Münteha Adalı, hizmet sektörünü avucunun içi gibi
biliyor. Bankacılılık, bina bakım hizmetleri, turizm ve
restoran işletmeciliği gibi alanlarda deneyim kazanan
Adalı, 1987 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olduktan
sonra Eylül 1987’de Yapı Kredi’nin Tarlabaşı şubesinde çalışmaya başladı. 3’üncü senenin sonunda şef olan
Adalı, özverili çalışmalarının neticesinde Tarlabaşı’ndan Taksim’e oradan da Fındıklı şubesine geçti. Bankacılık sektöründeki görevine 1996’ya kadar devam eden
Adalı, bu süreç zarfında içindeki girişimci ruha kulak
vererek Türk temizlik sektöründe faaliyet gösteren Güvensan Tesis Hizmetleri’ni kurdu. 1996 yılından bu
yana ise tam zamanlı olarak Güvensan Tesis Hizmetleri’nde çalışıyor.
1999’da Türkiye genelinde hizmet vermeye başladıklarını söyleyen Adalı, “Güvensan Tesis Hizmetleri olarak
temizlik, ilaçlama, bitki bakımı, teknik bakım, personel
bordrolama gibi farklı alanlarda hizmet veriyoruz. Aslında konfor satıyor ve temizliğin bir vicdan işi olduğunu söylüyoruz. Bu hizmeti yasal prosedürlerle sunabilmeniz gerekiyor. Yasalardan bağımsız kurgu yapamazsınız. Türkiye’de 900’ün üzerinde bir ekiple hizmet veriyoruz.” diyor.
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Münteha Adalı, who was born in the Siverek district of
Şanlıurfa, is the daughter of a landlord. Expressing that she
was raised in a sharing, cultural and strong structure that
supported our environment, Adalı had struggled to make
her dreams come true after coming to İstanbul. The
Founding Partner of Güvensan Tesis Hizmetleri, Adalı had
discovered her entrepreneur spirit while working in the
banking sector and later aimed for the facility maintenance
services. She has become one of the successful women
entrepreneurs of the Turkish business life by means of her
idealist, result-oriented, and visionary personality.
Supporting women entrepreneurs in business life, outspoken
and energetic Adalı has been undertaking significant
responsibilities at non-governmental organizations as an
angel investor.
From banking to entrepreneurship
Not giving in to the struggles she faced during her education
and career, believing in that people should be able to
comprehend each other within the given conditions and
realities, Münteha Adalı knows the service sector like the
palm of her hand. Adalı who is experienced in banking,
building maintenance services, tourism, and restaurant
management started working at Yapı Kredi Bank’s Tarlabaşı
branch in September 1987 following her graduation from
Anadolu University’s Open Education Faculty Department
of Economics in 1987. Adalı, who had become a chief at the
end of her third year, was transferred first to the Taksim
branch and then to the Fındıklı branch as a satisfactory
result of her extensive work. Working in the banking sector
until 1996, Adalı listened to the entrepreneur spirit of hers
in this process and founded Güvensan Tesis Hizmetleri that
operates in the cleaning industry. She has been working for
full time at Güvensan Tesis Hizmetleri since 1996. Stating
that they have been serving throughout Turkey since 1999,
Adalı said, “As Güvensan Tesis Hizmetleri, we serve in
different fields like cleaning, pest control, plant care,
technical maintenance, and payroll. In fact, we are selling
comfort and pronounce that cleaning is a matter of
conscious. You have to present this service through legal
procedures. You cannot construct it without legitimate
grounds. We serve with a team of over 900 in Turkey.”

Güvensan Tesis Hizmetleri Kurucu Ortağı Münteha Adalı
Founding Partner of Güvensan Tesis Hizmetleri Münteha Adalı
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“Temizlik sektöründe kadın yöneticiler yarattık”
Bina bakım hizmetleri alanında hizmet verirken, hâlâ ne
iş yaptıklarının bilincinde olmayan kişi ve kurumlarla
karşılaştıklarının altını çizen Münteha Adalı, “Binalar
insanlar gibidir. Binaların ömürlerini devam ettirebilmeleri için bakıma ihtiyacı var. Bu bakım, aslında binaların
içinde yaşayan ya da çalışan bireylerin konforlu bir hizmet alabilmesi açısından da son derece önemli. Yani klimanız çalışmıyorsa ya da şirkette temizlik yapılmıyorsa
verimlilikten bahsedemezsiniz. Çalıştığınız yerde çöpünüz bir gün bile alınmasa rahatsız olursunuz. Temizlik bir
gün yapılmasa toz içinde kalırsınız. Klimaların filtreleri
temizlenmezse, halılı alanların temizliğine önem gösterilmezse, bu konulara harcanan para, çöpe atılmış bir para
olarak görülürse sağlık sorunları hızla artar. Büyük şehirlerde alerjik hastalıkların önemli bir yükseliş gösterdiğini
görüyoruz. Bina bakım hizmetleri, kurumlar için büyük
bir öneme sahip olsa da bu alanda ciddi bir bilgi eksikliği
var. Çalışanların ve müşterilerin gerçeklerini net bir şekilde gözlemleyebilmemiz gerekiyordu. Ortak amaçlar
belirleyebilmek ise eğitim altyapısıyla şekillenebilirdi.
Bu noktada Güvensan Akademi’yi kurdum. Temizlik
sektörü geçmiş yıllarda hep erkek şeflerin egemenliğindeydi. Güvensan olarak temizlik sektöründe kadın yöneticiler yaratmaya başladık. 2018 hedefimiz; ‘mevcudu
koruyarak yeni ile çoğalmak...’ 2019 yılında da bu mottomuz devam edecek. Konuştuklarınızın yaptıklarınızla
örtüşebilmesi şart.” yorumunda bulunuyor.
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“We have created women executives in the cleaning sector.”
Underlining the fact that while performing in this sector
they still run into persons and establishments that are
unaware of what they are doing, Münteha Adalı said,
“Buildings are like human beings. They require maintenance
to continue with their lives. This maintenance is indeed
essential in terms of productive work of the individuals who
live or work in these buildings. In other words, if the air
conditioning is not working or cleaning services are being
undone at a workplace, you cannot talk about productivity.
You would be annoyed if the trash was not picked where you
work even for a day. If the cleaning was undone, you would
be breathing in the dust. If the filters of the A/Cs are not
replaced, carpeted areas are not vacuumed, although the
money spent on those seems like going to waste, the health
problems will arise fast. We know that allergic reactions
show a significant increase in the major cities. Although the
facility maintenance services carry a great importance for
companies, we cannot ignore the lack of knowledge in this
field. We had to observe the realities of both clients and
workers clearly. Setting common goals could be shaped by
an academic foundation. At that point, I have founded
Güvensan Academy. The cleaning sector was dominated by
the male chiefs in the past. We started creating women
managers in the cleaning sector as the Güvensan. “Growing
with the new by keeping what is in store...” is our goal for
2018. We will continue thriving on this motto in 2019.
What you speak of must complement what you do.”

Başarılı kadın girişimcileri destekliyor
2004 yılından bu yana Kagider bünyesinde farklı sorumluluklar üstlenen ve kendisi gibi idealist kadın girişimcileri destekleyen Münteha Adalı, “Kagider’in temel misyonu, kadın girişimcileri desteklemek… Bu kapsamda
Genç Kagider fikrini ilk kez 2005’te dile getirdim. Bu
oluşumun hayata geçmesi ise 2011’i buldu. Bu süreci ise
Ahu Serter ile tanışmam, Türkiye’nin ilk kadın odaklı
yatırım platformu olarak öne çıkan Arya Kadın Yatırım
Platformu fikrinin 2013’te şekillenmesi ve platformun
2014’te hayata geçmesi takip etti. Arya Kadın Yatırım
Platformu’nun hem kurucu ortağıyım hem de melek yatırımcıyım. Platformumuz kapsamında tutumluanne.
com ve Tukutukum projelerinin melek yatırımcısı oldum. Tuğba Kuzdere’nin yaratıcısı olduğu Tukutukum,
bir tasarım markası. İpek eşarp, kimono ve pareolar tasarlıyor. Tutumlu Anne’nin kurucusu Özden Pusat ise
anneden anneye ikinci el bebek eşyası satış platformunu
büyütmeye devam ediyor. Türkiye’de girişimcilerin en
büyük problemi, herkesin aynı projeye odaklanması... Ya
da yurt dışında öne çıkan iş fikirlerinin kopyalanması.
Kendini ve yapabileceklerinin sınırını bilmeyen girişimciler iş hayatında yol alamıyor. İş hayatında yalnız olduklarının farkına varmalılar. Sorunun da çözümün de tek
kaynağı sizsiniz.” diyor. Arya Kadın Yatırım Platformu’nun Ocak 2018’de hayata geçirdiği ve Münteha Adalı’nın başında olduğu ‘Erkekler Konuşuyor’ projesi de
büyük ilgi çekiyor.

She supports the successful women entrepreneurs
Having been undertaking various responsibilities within
Kagider since 2004 and supporting the idealist women
entrepreneurs like her, Münteha Adalı says, “The basic
mission of Kagider is to support women entrepreneurs. I
first suggested the idea of Genç (Young) Kagider within this
concept in 2005. It happened to be realized in 2011. This
process was followed by gaining the acquaintance of Ahu
Serter, shaping the Arya Kadın Yatırım (Women Investment)
Platform idea that came to the fore as the first woman oriented
investment platform of Turkey in 2013, realizing the platform
in 2014. I am both the founder of the Arya Kadın Yatırım
Platform and an angel investor. I have become the angel
investor of the projects tutumluanne.com and Tukutukum
withing the scope of our platform. Tukutukum, created by
Tuğba Kuzdere, is a designer brand. The brand designs silk
scarves, kimonos, and pareus. Özden Pusat, the founder of
Tutumlu Anne, continues growing the from-mother-tomother second-hand baby items sales platform. The biggest
problem of the entrepreneurs in Turkey is that everyone
focuses on the same project. Or they copy the business ideas
that become popular abroad. Entrepreneurs who are unaware
of themselves and the limits of the things that they can do
cannot advance in business life. They must be aware of the fact
that they are alone in business life. You are the sole source of
both the trouble and its solution.” Led by Münteha Adalı and
realized by Arya Kadın Yatırım Platform in January 2018, the
“Men Talk” project gains enormous attention.
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NEYİN STRADIVARIUS’U…
DÜNYANIN SAYILI NEY YAPIM USTALARINDAN BİRİ OLAN GÖKHAN ÖZKÖK, NEY YAPIMININ
İNCELİKLERİNİ ÇOK DAHA GENİŞ BİR KESİME ULAŞTIRABİLECEĞİ ÖZEL EĞİTİMLER KOORDİNE
ETMEYİ HEDEFLİYOR.

STRADIVARIUS OF NEY...
GÖKHAN ÖZKÖK, WHOSE NAME IS AMONG THE KNOWN NEY MAKERS IN THE WORLD, IS
PLANNING TO COORDINATE SPECIAL TRAINING SESSIONS WHERE HE COULD HAVE THE FINE
DETAILS OF THE NEY MAKING REACH A LARGER MASS.
SELİN AKGÜN

1971 doğumlu ney yapım ustası ve neyzen Gökhan Özkök, geleneksel ney yapımını, neyzen Niyazi Sayın’dan
meşk ederek öğrenen isimlerden biri… Kültür ve Turizm
Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlanan ilk ney atölyesinin de sahibi olan Özkök, UNESCO’nun
‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ listesinde yer alıyor. 19881999 yılları arasında turizm, satış ve pazarlama odaklı
bir kurumsal geçmişe sahip olan Özkök, kendini en çok
mutlu eden sürecin ney yapımı olduğunu fark edince
istifa ediyor ve tüm mesaisini bu alana yöneltiyor. Özkök’ün imzasını taşıyan neyler, bugün Türkiye ve dünyadaki pek çok ney sanatçısı tarafından tercih ediliyor.
Gökhan Özkök ile İstanbul Küçükyalı’daki atölyesinde
buluştuk.
Niyazi Sayın’ın icazet verdiği tek öğrenci
11 yaşındayken aile dostlarının evinde bulunan tarihi
bir neyi eline alıp üflemeye çalışan ve ses çıkaramayan
Gökhan Özkök, ney merakının bu şekilde başladığını
ifade ediyor. Daha sonra Unkapanı’ndan turistik bir ney
alıp ses çıkarma talimleri yapmaya başladığını ve bir
haftanın sonunda ses çıkarabildiğini söyleyen Özkök,
“İlk başlarda neyin nasıl tutulup nasıl çalınacağını kütüphanelerdeki musiki kitaplarından araştırıyordum.
Daha sonra 19-20 yaşlarındayken devlet korosu neyzenlerinden Ömer Erdoğdular ile tanıştım. Kendisi, üstat Niyazi Sayın’ın en iyi öğrencileri arasındaydı. Ömer
Hoca ile 3-4 yıl kadar meşk ettik. Daha iyi bir neye sahip
olmak istiyordum. Bunun için özel olarak para da biriktirmiştim. Ama gelen ney arzu ettiğim gibi olmayınca
kendi neyimi yapmaya karar verdim. Bu konuda bana
yine ilk bilgileri Ömer Erdoğdular vermişti. Daha sonra
yine aynı aile dostlarının vasıtasıyla Niyazi Sayın Hoca
ile bir araya geldim. Kendisi, ney yapımındaki ustalığını
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FERHAT MAKASÇI

Ney (an end-blown reed flute) maker and player Gökhan
Özkök, born in 1971, is among the names that has learned
the traditional ney making from Niyazi Sayın through
practice. Özkök, who also owns the first ney workshop,
which was later centralized within the Research and
Education General Directorate of the Ministry of Culture
and Tourism, takes place in the UNESCO’s ‘Living Human
Treasures’ list. Özkök, who has a corporate background
focusing on tourism, sales, and marketing between 19881989, quits when he realizes that the ney making process is
the sole thing that makes him feel content and fills his work
hours practicing in this field. The neys made by Özkök are
preferred by many ney artists both in Turkey and around the
world today. We met Gökhan Özkök at his workshop in
Küçükyalı, İstanbul.
The only student that was ratified by Niyazi Sayın
Gökhan Özkök expresses that his enthusiasm for the ney
began when he tried blowing a ney at a family friend’s house
and couldn’t play a note when he was 11 years old.
Explaining enthusiastically that he bought later a ney from
a souvenir shop in Unkapanı and started to practice with it
only to achieve making one sound after a whole week of
trying, Özkök said, “At first, I was searching how to hold it
and how to play it in music books at the library. Later,
when I was about 19-20 years old, I made the acquaintance
of Ömer Erdoğdular, among the ney players of the state
choir. He was among the most brilliant students of Niyazi
Sayın. I practiced with Ömer Erdoğdular for about 3-4
years. I wanted to own a really good ney. I was saving for
it. However, the one I got was not as well as I was
expecting. Thus, I decided to make my own. Ömer
Erdoğdular had given me preliminary instructions on this.
Later, thanks to our family friends, they brought Niyazi
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fesyonel neylerimde seri numaraları bulunuyor. Bu seri
numaralarında kamışın geldiği bölge, kesildiği tarih, uygulanan ölçüler, kime verildiği gibi veriler bulunuyor. Bunu
yapmaya nasıl karar verdiğime gelince… Ünlü keman yapımcısı Stradivarius’un hayatını okumuştum. Onun da kemanlarına numara vererek şecerelendirdiğini fark edince,
bu işin Stradivarius’u olmak istiyorum, diyerek yola çıktım.
Çok çok sonra gerçekten de ‘neyin Stradivarius’u olarak
anılmaya başladım. Ney tasarımlarım; Çin’den Japonya’ya
Balkan ülkelerinden Amerika’ya, Avrupa’dan Orta Doğu’ya
kadar dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda… Yapılan
her eser, ustasını temsil eder. Neylerde bana ait özel dokunuşlar da bulunuyor. Örneğin; delik açışım, temizliğim, kamışın tam ortasına çizdiğim çizgi gibi… Bir objenin antika
olması için 100 yılı devirmesi ve yapımcısının bilinmesi
gerekiyor. Bu konudaki en büyük hedefim ise hocalarımdan
aldığım dersler, onların vizyonları ve kendi birikimimle
ney yapımını çok daha geniş kitlelere ulaştırabilmek. Bir
kurum ya da kuruluşla iş birliği içerisinde yurt içi ve yurt
dışında workshop’lar düzenlemek ve sertifika vermek istiyorum.” yorumunda bulunuyor.

benimle paylaştı. O zaman da 24-25 yaşlarındaydım.
Niyazi Sayın Hoca’nın ney yapımı konusunda icazet
verdiği tek öğrencisi ben oldum. Böylelikle profesyonelliğe de adım atmış oldum. Ömer Erdoğdular ve Niyazi Sayın hocalarımın çevresindeki müzisyenler, yaptığım neyleri kullanmaya başladı. Radyoda, CD’de farklı
bir ifadeyle herhangi bir yerde duyabileceğiniz her 10
ney sesinden 9’u benim neylerimden çıkar. Neylerimin,
profesyonel ellerde bulunma oranı ise yüzde 99. Yurt
dışındaki farklı konservatuarlarla da çalışıyorum. Bu
konservatuarlara Berkeley de dahil.” diyor.
“Yapılan her eser, ustasını temsil eder”
Ses fiziği ve kamışların titreşimiyle ilgili bilimsel araştırmalar yürüten, ilk kez kendisinin kullandığı ve başka
kimsede olmayan değişik aparatlar geliştiren Gökhan
Özkök, “UNESCO’nun Yaşayan İnsan Hazineleri listesinde yer almak bana manevi açıdan pek çok değer kattı.
Dünyada en çok ney yapan kişi unvanına sahibim. Bugüne
kadar dünya genelinde 16 bin ney tasarladım. Özellikle pro-
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carry serial numbers. These serial numbers contain
information in regards to where the reed came from, the
date it was cut, applied measurements, to whom it was
given. When it comes to how I decided doing this... I read
the life story of the famous violin maker Stradivarius. When
I realized that he gave serial numbers to his violins, I
decided that I wanted to be Stradivarius of ney making.
Long after, I began to be called as the ‘Stradivarius of ney’.
My ney designs are spread all over the world from China,
Japan, the Balkans to America, Europe, and the Middle
East. Every work produced represents its master. My neys
contain special traits unique to my ney making. For
instance, my style of drilling holes, neatness, the line I
draw in the middle of the reed... For an object to be called
as an antique it must be at least 100 years old and its
master must be known. My target in this field is to have my
knowledge on ney making reach larger masses through the
lessons I received from my masters, their vision and my
knowledge. I would like organizing certificate workshops
both in Turkey and abroad in cooperation with an
establishment.”

Sayın and me together. He shared his knowledge in ney
making with me. I was around 24-25 years old at the time.
I have been the only student Niyazi Sayın ratified for ney
making. This became my first step into professionalism. The
musicians surrounding Ömer Erdoğdular and Niyazi Sayın
began using the neys I made. Nine out of every ten ney notes
that you hear on the radio or a CD are the notes played by a
ney I made. The ratio of my neys owned by professionals is
99 percent. I also work with various conservatories abroad,
including Berkeley.”
“Every work produced represents its master”
Having been conducting scientific research on physics of
sound and vibrations of reed, and developing devices that
is used and owned by him and no one else, Özkök said,
“Taking place in UNESCO’s Living Human Treasures list
contributed a lot to me morally. I possess the title of being
the person who has made the most number of neys in the
world. I have designed about 16,000 neys throughout the
world until today. My professional neys, in particular,
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Ney yapımı ortalama 3 gün sürüyor
Neyin çok enteresan bir saz olduğunun altını çizen Gökhan
Özkök, sözlerine şöyle devam ediyor: “Ney, insana benzer.
Kamışlık; ruhlar alemidir. O kamışlıktan koparır ve alemimize sokarız. Isıtıp doğrulturuz. Ne kadar eğikse o kadar
benliği vardır. Kamışı benliğinden arındırıp içini boşaltırız
ve 7 delik açarız. Her kamıştan sadece bir tane vardır ve o
sevdiklerine dönmek için feryat eder. Her insanın nasıl bir
yeteneği varsa her kamışın da bir yeteneği vardır. Biz de bu
kamışları yeteneklerine göre şecerelendiriyoruz. 3 oktavı da
rahat söylüyorsa profesyoneldir. Bazı sazlar alt sesleri, bazı
sazlar da üst sesleri söylemeye daha yetenekli oluyor.”
Ney yapımına büyük özen gösteren Özkök, günde bir hatta
bazen 3 günde bir ney yapabildiğini dile getiriyor. Tüm neylerini neyi üfleyecek kişiyi düşünerek tasarladığını belirten
Özkök, “Ney tasarımlarıma hem kendi ruhumu hem de
neye sahip olacak kişinin enerjisini katıyorum. Ney yapımında en önemli şartlardan biri, ney üflemeyi bilmek. Aksi
takdirde akortlayamazınız. Çünkü ney, bir kez akortlanan
bir enstrüman. Bu nedenle doğru üflemek, aralıkları ve makamları bilmek gerek. Genelde öğleden sonra saat 14.00 gibi
çalışmaya başlarım. En verimli olduğum saatler ise sabaha
karşı… Ney yapıma en uygun olan kamışlar ise Doğu Akdeniz’de bulunuyor. Antakya Samandağ, Çukurova ve Söke
Ovası’ndan kamış temin ediliyor. Binlerce kamışın arasında
ney ölçülerine haiz bir ya da iki tane kamış çıkıyor. Bir kamışın ney olabilmesi için kısa, eşit boğumlara sahip olması
ve zamanında kesilmiş olması gerekiyor. Yani aralık, ocak
ya da şubat ayında kesilmiş kamışlardan ney yapılabilir.
Dolunay zamanında asla kamış kesilmez.” diyor.
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Making a ney usually takes about 3 days
Highlighting the ney being an interesting instrument, Gökhan
Özkök continues to his words, “Ney resembles a human. Being a
reed represents the spiritual world. We cut it apart from the
spiritual world having it enter into our world. We heat it to
straighten it up. The level of how much it is bent tells us the
largeness of its ego. We free the reed from its ego and clear it out.
Then we open 7 holes. There is only one unique reed and it calls
out for reuniting with its beloveds. As every human being has a
talent, every reed has also a talent. We categorize the reeds
according to their talents. If it can sing the three octaves
comfortably then this means it is a professional. Some are more
talented at singing low notes and some others are better at
singing the high ones.”
Assiduous about ney making, Özkök said that he can complete
making a ney sometimes in a day and sometimes in three days.
Designing all neys by considering the person who is going to play
it, Özkök said, “I add the energy of mine and the person who is
going to play it into my ney designs. One of the important rules
of ney making is to know how to blow it. Otherwise, you cannot
tune it because ney is tuned only once. This is why the person
who is making it must know seconds, modes, and how to blow it
correctly. I usually begin working around 14:00 in the afternoon.
I am most productive in the small hours. The most suitable reeds
are found in the Eastern Mediterranean region. Reeds are
supplied from Antakya Samandağ, Çukurova and the Söke
Plain. Only about one or two reeds among thousands of reeds
can be found in suitable measurements for ney making. Reeds
cut in December, January, or February can be used for ney
making. Reeds are never cut during a full moon.”

Tren ve trene
dair çektiğiniz
her kareyi
bizimle paylaşın
www.tamoan.com.tr
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GÖRKEMLİ MİMARİ
MAGNIFICENT ARCHITECTURE

ASPENDOS
BERİL ŞEN
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İmparator dünyalar güzeli kızını evlendirmek ister. Ancak talipler o kadar çoktur ki, seçimini yapabilmek için
bir karar verir; kızını kente en faydalı eseri yapan kişiyle
evlendirecektir. Kentin bütün sanatçıları gece gündüz
çalışırlar. İmparator hepsini inceledikten sonra, iki eser
üzerinde yoğunlaşır. İki mimar yaptıklarıyla diğerlerinden öne çıkar; biri tiyatro diğeri de kente su getiren su
kemerleridir. Su kemerlerini inceleyen imparator, kilometrelerce uzaktan su getiren bu yapıları inşa eden mimarın kızını hak ettiğini düşünür. Çünkü kentin en
önemli ihtiyacını gidermiştir. Sanatçı ruhlu güzel kız ise
bir de tiyatroyu görmesi için babasına yalvarır. Baba kız
tiyatroya gider, en yukarıya çıkıp tonozlu galerinin olduğu yerde gezip tartışarak, birbirlerini de ikna etmeye çalışırlar. Bu sırada tiyatronun mimarı orkestraya gelmiş,
kral ve kızından habersiz kendi kendine konuşmaktadır.
Birden baba ile kız, aşağıdaki orkestrada elleri arkada,
başı öne eğik dolaşan mimarın mırıldanmasını duyar:

The emperor decides to have his beautiful daughter wed;
however, it would be so hard to choose among the numerous
candidates, so he makes a decision and announces that he will
have his daughter marry the man who builds the most useful
masterpiece for the town. All artists of the town work day and
night. After going through each of the works carefully, the
emperor concentrates on two works. One of them is a theater
and the other one is the aqueducts that carry water to the town.
The emperor examines the aqueducts and thinks that the maker
of this work deserves his daughter’s hand in marriage because it
meets an important demand of the town. The beautiful daughter
with an artistic spirit begs her father to see the theater, too. Father
and daughter go to see the theater. They go up to where the vaulted
galleries are and start arguing and trying to convince each other
while also pacing up and down the galleries. At this moment, the
architect comes to the theater unaware the presence of the
emperor and his daughter in the theater. He starts talking to
himself. Suddenly the emperor and the daughter hear what he
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Efsane akustik
M.S. 2. yüzyılda Roma İmparatoru Marcus Aurelius
(161-180) döneminde inşa edilen tiyatronun sahne binasının güney duvarındaki konsol üzerindeki yazıt, bu yapının mimarının Theodoros'un oğlu Zenon olduğuna
işaret eder. Devrin tanrılarına ve imparatorlarına adanmış bu eser, dünyada caveası (oturma yerleri) ve sahne
binası bütün olarak yapılmış ender Roma tiyatroları arasında yer alıyor ve bugün hala görenleri büyülüyor. Tiyatronun en etkileyici bölümlerinden biri, en üst seviyede 59 beşik tonozun oluşturduğu kemerler. Diğeri ise
hala ayakta duran sahne. En üst noktası tiyatronun kemerleriyle aynı yükseklikte. Sahne tamamıyla mermerden inşa edilmişti ve heykeller ile kabartmalarla süslüydü. Mükemmel akustiği sayesinde en üstte oturanlar bile
sanatçıların her konuştuğunu rahatlıkla duyabiliyordu.
Sıralarda yazılı olan isimler kentin ileri gelenlerine aitti.
Günümüzde halen görebildiğimiz girişin iki yanındaki
yazıtlar, bu tiyatronun inşaasında destek olmuş ve tiyatroyu kentin tanrılarına ve imparator ailesine adamış olan
iki kardeşe ait. Günümüzde görebildiğimiz kırmızı renkteki zig-zag motifler, Selçuklu devrinde bu tiyatronun bir
kervansaray olarak kullanıldığı günlerden. Tiyatronun
günümüzde hala ayakta olmasının ve burasının konser
gibi önemli sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapabilmesi,
Atatürk’ün 1930 yılında burayı ziyaret edip ‘onarılıp yeniden kullanılması’ direktifini vermiş olması sayesinde.

“Kralın kızı benim olmalı, kralın kızı benim olmalı...”
Tiyatroda bu akustiği başarabilen mimarın her şeyin üstesinden gelebileceğine inanan kral, kızını Mimar Zenon’a verir. Düğünleri tiyatroda yapılır. Ancak efsane bu
ya, acıklı bir tarafı da var; su kemerlerinin mimarı Tiberius Claudius İtalicus, kendini su kemerlerinin en üst kulesinden atarak intihar eder.
Böylesini henüz görmediniz
Tarihteki birçok olağanüstü eser hakkında birçok efsane vardır. Ancak, Aspendos Tiyatrosu’nun efsanesinin
en etkileyicilerden biri olduğunu söylemekte yarar var.
19. yüzyılın sonlarında yaşamış olan İngiliz arkeolog ve
bilim insanı D. G. Hogarth, dünyanın en iyi korunmuş
Roma tiyatrolarından biri olan Aspendos Tiyatrosu için
şunları söylemiş: "İtalya, Fransa, Dalmaçya ve Afrika'da
amfitiyatrolar, Mısır ve Yunanistan'da tapınaklar, Girit'te saraylar görmüş olabilirsiniz. Antik çağdan günümüze gelen kalıntılara belki doydunuz veya belki onlardan hiç hoşlanmadınız. Ama Aspendos'taki tiyatroyu
henüz görmediniz."
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Legendary acoustic
The inscription on the bracket placed on the south wall of the
theater building that was built in the reign of the Roman
Empire Marcus Aurelius (161-180) in the 2nd century AD,
points to Zenon, the son of Theodoros, as the architect of the
structure. This work, which was dedicated to the gods and
emperors of the time, is among the world’s rare structures
where the caveas and the building itself were constructed as a
whole and it mesmerizes visitors even today. The arches that
consist of 59 barrel vaults are among the most impressive
sections of the theater. One other is the stage that still
stands. The highest point of it is at the same height with the
theater’s vaults. The stage had been completely made of
marble and it had been decorated with embossments and
statues.
Due to the perfect acoustic, even the guests who sit at the top
caveas can hear everything the actors say. The names
inscribed on the caveas belonged to the prominent residences of
the city. The inscriptions located on both sides of the entrance
that we can still see today belongs to the two siblings who
sponsored for the building of the theater and dedicated the
theater to their gods and the emperor family. The still visible
red zig-zag motives are from the days when the theater was used
as a caravanserai in the Seljuk reign. Thanks to Atatürk, who
had given the order to restore the theater after his visit here in
1930, the theater is still standing and hosting important
artistic events such as concerts.

says: “Emperor’s daughter must be mine... Emperor’s daughter
must be mine...” The emperor thinks that if this man could
achieve the acoustic in the theater this perfect, he can undertake
any task. He has his daughter marry him, Zenon the Architect.
They wed in the theater. However, according to the legend, this
is the sad part of it, the architect of the aqueducts Tiberius
Claudius Italicus takes his own life by jumping down from the
tower top of the aqueducts he built.
You haven’t seen such a thing before
There are many legends about many extraordinary works in
history; however, it would be useful to mention that the legend of
the Aspendos theater is among the most impressive ones. The
following is the words of D.G. Hogarth, a British scientist and
archaeologist who had lived during the end of the 19th century, for
the Aspendos theater, which is among the best preserved Roman
theaters in the world: “You might have seen amphitheaters in Italy,
France, Dalmatia, and Africa, temples in Egypt and Greece, and
palaces in Crete. You might have been satisfied with survived ruins
from the ancient age until today or you might have never liked them.
But you haven’t seen the ancient theater in Aspendos, yet.”

raillife KASIM / NOVEMBER 2018
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Kazılarla gün yüzüne çıkanlar
Aspendos’un en parlak devri, Roma’nın desteğinin olduğu devirdir. Roma’nın çöküşüyle Aspendos da küçülür ve yapıyı dış saldırılardan korumak için surlar inşa
edilir. Bizans devrinde Aspendos tamamıyla eski görkemini kaybeder ve Bizans’ın bir askeri üssü durumuna düşer. Defalarca Araplar tarafından işgal edilir. Ancak Selçuklular devrinde yine önemli bir üs olur. Osmanlı devrinde önemini kaybeder ve 18. yüzyılda tamamen terk edilir.
1923 yılından sonra, yeniden canlanma umutlarıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli bir kazı alanı olarak ele alınır. Antik kentin Roma Bazilikası’nda bulunan ve Yunan
mitolojisinde müziğin, güzel sanatların, güneşin, ateşin ve
şiirin tanrısı, kehanet yapan, bilici tanrı Apollon’a ait olduğu tahmin edilen mermer heykel, değerli materyallerin
satıldığı veya depolandığı, hatta bazılarının da ofis olarak
kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulan 2 bin
yıllık dükkanlar ve 1800 yıllık yazıt son yıllarda halen antik
kentten çıkarılan buluntular...

Findings in the excavations
The most brilliant period of Aspendos is the time of Roman
support. With the collapse of Rome, Aspendos also shrinks
and the city walls are built to protect the structure from
external attacks. In the Byzantine period, Aspendos lost
its former glory and became a military base of Byzantium.
Repeatedly invaded by the Arabs. However, it becomes an
important base again in the Seljuk period. It lost its
importance in the Ottoman period and was completely
abandoned in the 18th century. After 1923, with the hope
of revival, it was reconsidered an important excavation
site in the Republic of Turkey. Found in the Roman
Basilica of the ancient city there is a marble statue thought
to belong the god of music, fine arts, the sun, fire and
poetry, the prophetic god in Greek mythology; Apollon,
two-thousand-year-old shops thought to be used for sale
or storage of valuable materials, some even might have
been used as an office and the eighteen-hundred-year-old
inscription are among the findings in recent years.

Zamanının çok ilerisinde
Aspendos’un özellikle bilim insanlarının ilgisini cezbeden bir diğer yapısı da su kemerleri. Su kemerleri, iyi
korunmuş olmalarının yanısıra halen ayakta duran, suyun debisini ayarlayan iki sifonuyla son derece önemli
yapılar. Roma devrinde kentlere su getirmek en önemli

Way beyond time
Another aspect of Aspendos that attracts the attention of
scientists is its aqueducts. The aqueducts are extremely
well preserved, with two siphons that are still standing and
regulating the flow of water. In the Roman period, bringing
water to cities was one of the most important works. The

işlerden biriydi. Suyun normal bir atmosferik basınçla,
kemerlerin üzerinde bulunan künklerle taşınması Roma
kentlerinde olağan bir şeydi. Günümüzde özellikle Avrupa
kentlerinde hala bu kemerlerin kalıntılarını görmek mümkün. Ancak Aspendos Su Kemerleri’nin teknik özelliklerle
suyun getirilmesi, kendi devrindeki birçok su kemerinden
daha mükemmel. Kemerler inşa edilmeden önce ovadaki
kuyulardan ve Akropol’deki sarnıçlardan su temin edilebiliniyordu. Ancak M.S. 2. ve 3. yüzyıllarda inşa edilen bu su
kemerleriyle Akropol’de bulunan su kaynaklarından, devamlı su elde edilmeye başlandı. Kullanılan teknik çok
sonraları icat edilmiş olan bileşik kaplar teorisiydi. 30 metre yüksekliğinde, yanlarında rampa bulunan üç kule ve atmosferik basınç yardımıyla su basılır ve bu kulelerin arasında 880 m uzunluğunda bulunan kemerlerin üzerindeki
künklerle devam ederdi. Su, bu şekilde 3 km uzaklıkta olan
kente taşınırdı. Tüm bu mühendislik detaylarının ışığında,
tiyatronun ve su kemerlerinin zamanının çok ilerisinde
yapılar olarak ele alınması konusunda tarihçiler ve bilim
insanları ortak zeminde buluşurken, günümüzde her yıl
düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali
de dünyanın dört bir yanından gelen sanatseverleri bu büyülü atmosferde misafir ediyor.
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transport of water with normal atmospheric pressure on
the arches was a common thing in Roman cities. Nowadays
it is possible to see the remains of these arches, especially
in European cities. However, the carrying of water with the
technical features of Aspendos Aqueducts is more perfect
than most aqueducts in its time. Before the aqueducts were
built, water from the wells in the flatland and from the
cisterns in the Acropolis was used. However, with these
aqueducts built in the 2nd and 3rd centuries AD, continuous
water supply was obtained from the water resources in the
Acropolis. The technique used was the compound container
theory, which was later invented. Three towers with a
30-meter-high ramp and atmospheric pressure were used
to depress the water, and it traveled between these towers
with the pipes located over the 880-meter-long
aqueducts. This way the water was carried to the city
which is 3 km away. In the light of all these engineering
details, historians and scientists meet on the common
ground of the theater and aqueducts as structures far
ahead of their time, while today's International Aspendos
Opera and Ballet Festival, which is held every year,
welcomes art lovers from all over the world in this magical
atmosphere.
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HAYDARPAŞA’NIN KEDİSİ
HAYDARPAŞA’S CAT
HAYDAR ERGÜLEN

Şairler gençken şiiri kitaplarda ararlar, kitaplarda okurlar ve onlar da kendi kitaplarını yazmak isterler. Okurlar, yazarlar, okurlar, yazarlar, şiir üstüne şiir, kitap üstüne kitap yayımlarlar...
Sonra bir gün, bir kedinin göğe baktığını görürler. Bir
kedinin göğe baktığı görülmemiş şey mi, yoo, görülmüştür, ama herkesin bir şeyi ilk gördüğü an, o şeyin
dünyada ilk görüldüğü andır. Herkes kendi gözüyle görür çünkü, herkes kendi açısından, kendi bakışından
görür ve bu herkes için özel bir andır, ilktir, biriciktir.
Peki kedi bir ekim gününün güneşi kaybolurken, sokağın ortasında durmuş, niye öylece göğe bakmaktadır?
Kedi dediğin ağaçlara bakar, çatılara bakar, kuşlara bakar. Aman Tanrım, yoksa?
Yoksa bu kedi bir şiirden mi çıkmış? Ya da şiir olmak
için mi göğe bakıyor? Göğe balonu mu kaçmış? Acaba
kedi olacağıma kuş olsaydım da şu maviliklerde kanat
çırpsaydım diye mi bir umut gözünü maviye dikmiş? Bir
umut, olur a, belki de annesi ona göğe çok bakan kedinin
nasıl kanat taktığını, sonra göğe aktığını anlatmıştır da
bir masalda, o da hep bu masalın bir gün onu da göğe kuş
kılığında yollayacağını düşlemiştir. Hem kim demiş
kediler düş görmez diye? En güzelini görürler ve düş
gören bir kediyi izlemek kadar tatlı bir şey yoktur!
Ben bugün ilk kez göğe bakan bir kedi gördüm, durdum
ben de göğe bakan kediye baktım. Böylece ikimiz de şiir
olduk sanırım. Olmasak da ne gam, benim için şiirli bir
andı, kedi zaten şiir, her anı şiir, duruşu, uyuyuşu, gerinişi, bakışı... Bir de her kedi bir başka kediyi hatırlatır,
tıpkı her şiirin bir başka şiiri hatırlattığı gibi. Ama kedi
bazen de bir başka şiiri hatırlatır ve bunların hepsi de
şiire sayılır.
Göğe bakan kedi vapura binen kediyi hatırlattı bana.
Uzun yıllar önce, masal kadar uzun yıllar önceydi. Masal
kadar diyorum, çünkü o zaman Haydarpaşa’dan trenler
kalkıyordu. Banliyö trenleri geliyor, vapurlar, motorlar
yanaşıyor, insanlar iniyor, biniyor, Haydarpaşa kentin
kalbi gibi çalışıyordu. Yaşamın ta kendisiydi. Ayrılanlar, kavuşanlar, yetişenler, sevinçten ya da kederden
gözyaşı dökenler, toprağı öpenler, dua edenler, trenin
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Young poets seek poetry in books; they read it in books, and they
want to write of their own. They read; they write; they write;
they read; they publish poems and books over and over again.
Then one day, they see a cat looking at the sky. Is it something
unusual seeing a cat looking at the sky? Nope, it is not. However
the first moment someone sees something is the moment that
something is seen in the world for the first time. Because
everyone sees it with his/her eyes, in his/her aspect and this
makes it special for everyone. Then again, why is the cat
standing in the middle of the street looking at the sky on an
October evening while the sun was setting? A cat is supposed
to look at trees, roofs, birds. Oh my god, what if?
What if this cat jumped out of a poem? Or is the cat looking
at the sky to become a poem someday? Did the cat lose its
balloon? Is the cat staring hopefully at the sky as if to say I
wish I was a bird instead of being a cat and flap my wings in
the blue sky? Hope... Maybe the mama cat told a story of a
baby cat that stared at the sky so long that finally it got its
wings and fly. Maybe the thought of this story made him
imagine that someday it would have its own wings to explore
the sky. Who says cats cannot dream? They dream the best
dreams and there is nothing sweeter than watching a cat
dream!
Today, for the first time, I saw a cat looking at the sky. I
stopped and looked at the cat looking at the sky. I think we
both ended up becoming a poem. So what if we don’t, who
cares... It was a poetic moment for me; cat is already a poem;
every moment of it is a poem; how it sleeps, stands, stretches,
looks... A cat always reminds of another cat; the way a poem
reminds of another. These all count as poems.
The cat that was staring at the sky reminded me of the cat
that was riding the ferry. It was long years ago, as long as the
fairy tales because then the trains were departing from
Haydarpaşa. Urban trains used to arrive, ferries and boats
used to port, passengers used to get on and off. Haydarpaşa
used to work as if it was the heart of the city. As if it was life
itself. Those who separate, unite, cry out of happiness or
sadness, kiss the ground, run after the departing trains, keep
waving their hands long after their loved ones disappear. Those
who drink at the Gar Lokantası say ‘some drink out of happiness

arkasından koşanlar, sevdikleri gözden kaybolduktan
sonra da el sallamaya devam edenler, Gar Lokantasına
oturup, ‘kimi dertten içermiş kimi neşeden’ diyenler,
daha şimdiden hasret çekenler...
Ne zaman Haydarpaşa’ya gitsem kendimi bir romanın,
bir filmin, bir şiirin içinde bulurdum. Tren sevgimin iki
nedeni varsa biri Eskişehir biri Haydarpaşa’dır. “Haydarpaşa gardır gar kalacak!” deyişim de bundandır. Ama
bir gar da bir gardan ibaret değildir. Tarihten anılara,
acılardan devrimlere, aşklardan özgürlüklere, savaşlardan barışlara her şeyi görmüş, yaşamış, bazen kalbine
gömmüştür. Bundandır, ne zaman bir yazımda Haydarpaşa geçse onun bir güzellemeye dönüşmesi.
Ben de gençken şiiri kitaplarda arardım. Kitaplar okudum, kitaplar yazdım. Sonunda şiirin bir kedinin göğe
bakışında, bir kedinin mavi suları geçişinde, bir yaprağın gazel oluşunda olduğunu anladım. Şiir bir karşılaşmaymış. Ve insan dünyaya şiirle karşılaşmak için gelirmiş. Tren de benim en sevdiğim şiirlerden, Haydarpaşa
Garı da, Eskişehir de, kediler zaten şiir...
Geçen hafta vapurla Kadıköy’e geçerken Haydarpaşa’ya
yanaşan Eminönü motorunu görünce, sürekli iki kıyı
arasında gelip giden kediyi anımsadım. Bugün de göğe
bakan kediye baktım. Haydarpaşa’dan trene binmeyi
çok özlediğimi anladım. Oturdum bu yazıyı yazdım.

and some out of sadness’ and they long for their loved ones
already.
Whenever I went to Haydarpaşa, I used to find myself in a
novel, in a movie, in a poem. If there are two reasons for my
train enthusiasm, one of them is Eskişehir and the other is
Haydarpaşa. That is why I say, “Haydarpaşa is a terminal
and this is how it will remain!” However, a terminal is not
just a terminal. It has seen, experienced, everything from
history to memories, from sorrows to revolutions, from love
to freedom, from wars to peace and sometimes buried them
deep down in its heart. That is why whenever Haydarpaşa is
mentioned in one of my articles, it is transformed into a
lyric praise.
I too used to seek poetry in books when I was young. I read
books; I wrote books. Eventually, I realized that poetry was
in the look of a cat who stares at the sky, in a cat’s crossing
the blue waters, in a leaf’s becoming a lyric. Poetry was an
encounter. Humans come to this world to encounter poetry.
Train is among my favorite poems, so are the Haydarpaşa
Terminal and Eskişehir; cats are already poems.
I remembered the cat that traveled between the two coasts
continuously, when I was crossing to Kadıköy by ferry last
week. Today, I looked at the cat who looked at the sky. I
realized that I was longing for entrainment in Haydarpaşa. I set
down and wrote this article.
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BİR İSTANBUL BEYEFENDİSİ:
ASAF HÂLET ÇELEBİ
ÇELEBİ’Yİ YAKINDAN TANIMAK İÇİN, İLK ÖNCE ONUN ŞİİR VE YAZILARINI, SONRA DA BEŞİR
AYVAZOĞLU’NUN HE’NİN İKİ GÖZÜ İKİ ÇEŞME’Yİ OKUMALIYIZ.

AN İSTANBUL GENTLEMAN: ASAF HÂLET ÇELEBİ
WE SHOULD READ HIS POEMS AND ESSAYS FIRST, THEN HE’NİN İKİ GÖZÜ İKİ ÇEŞME BY
BEŞİR AYVAZOĞLU TO KNOW ASAF HÂLET ÇELEBİ CLOSELY.
ÖMER YALÇINOVA

Her şeyden önce, Asaf Hâlet Çelebi ilgi çekici bir şahsiyet.
Kendi döneminde de ilgiyi üzerine çekmeyi başarmış.
Başarmış derken, bunun için ayrı bir çaba harcamış demek istemiyorum. O, zaten en doğal haliyle ilgiyi üzerine çekmektedir. Şiiri de aynı şekilde ilgi çekicidir. Çok
tartışılmış, konuşulmuş, dolayısıyla okunmuş ve üzerinde düşünülmüş bir şiirdir, Asaf Hâlet Çelebi’nin şiiri.
Çünkü Çelebi’nin şiirleri, her ne kadar bazılarınca dalgaya alınmak istense de, hiç kimse
tarafından görmezden gelinememiş.
Sağlam, belli bir felsefesi olan, farklı
bir üslup ve estetikle kendini sunabilen, kendini okutan ve sesli okunduğunda da dinletebilen bir şiirdir,
Çelebi şiiri. Fakat maalesef bu kadar
ilginç, merak uyandıran, ilgi çeken bir
şairimizle ilgili elimizde fazla belge
yok. Keşke kendi hayat hikâyesini
de yazsaydı Çelebi. O zaman belki de
hiçbir şeye ihtiyaç duymadan, sadece onun hatıratını okuyarak, onun
şahsiyetine ve şiirine yaklaşabilirdik. Elimizde olan; o derinlikli denemelerinde, zaman zaman kendinden
bahsettiği cümlelerdir. Beşir Ayvazoğlu, Çelebi’nin biyografisini yazarken bu bilgi kırıntılarıyla yetinmemiş tabii. Yetinmemesi de normal. Çünkü denemelerdeki anı kırıntılarından bir Çelebi portresi çizmek zor, hatta imkansız. O yüzden Ayvazoğlu He’nin İki Gözü İki Çeşme’de (Kapı Yayınları) Çelebi’nin yaşadığı döneme gider, o dönemde yayımlanan dergi, gazete ve kitaplara
yoğunlaşır ve görür ki Çelebi denince çokça yapılan
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Before saying anything else, let me express that Asaf Hâlet Çelebi
is an intriguing person. He was able to achieve attracting attention
to himself in his time. When I say achieve, I do not mean to say
that he exerted a specific effort for it. He was already gathering
attention naturally, so was his poetry. The poetry of Asaf Hâlet
Çelebi has been talked, discussed, argued; therefore, read and
thought about it. Although some people wanted to mock his
poetry, his poems could never be ignored by anyone. Çelebi’s
poetry can be listened to when it is read out
loud; it contains a certain philosophy; it is
concrete; it can present itself through a
different style and aesthetic. Unfortunately,
we do not have many documents about our
interesting poet who awakens curiosity. I
wish Çelebi had written his own life story.
Maybe then we could get closer to his
personality and his poetry without the need
of anything else by only reading his memoirs.
What we have in hand are his lines where he
talks about himself in his profound essays.
Beşir Ayvazoğlu did not settle with these
crumbs of information when he was writing
Çelebi’s biography. It is normal because it
would be hard, in fact, impossible to portray
Çelebi using only those crumbs of memory
found in his essays. Thus, Ayvazoğlu goes
back in time and focuses on the books,
magazines, and newspaper published in the
period Çelebi lived. He finds out that there
are plenty of polemics, jokes, humorous articles, and mocking
comics about Çelebi. Çelebi’s behavior, his mimics, the way he
talks and reads poetry theatrically, his clothes, his remarks on
poetry and his selection of words in his poems were satirized
amply. Çelebi had not found it necessary to reply to the irony.

Beşir Ayvazoğlu

polemikler, mizah yazıları ve alaya almak için çizilen
karikatürler vardır. Çelebi’nin hal ve hareketleri, kıyafetleri, konuşma şekli, teatral şiir okuyuşu, şiir görüşü, şiirlerinde kullandığı kelimeler bolca hicvedilmiş. Çelebi bütün
hicivlere cevap verme gereği duymamış. Çelebi temiz
kalpliliğiyle dikkat çekiyor. Hesapsızlığıyla… Kin tutmayışıyla… Bu, onun öfkelenmediği, düşman edinmediği, birilerinden nefret etmediği anlamına gelmiyor. Fakat temelde
onun insana ve insanlığa dönük nefretiyle karşılaşmıyoruz.
Onu sinirlendiren; bayağılık, ikiyüzlülük ve bozulmuşluktur. Şahıslardan ziyade fiillere sinirlenir. Öfkelendiğinde ve
eleştirdiğinde şahısları değil onların yanlış fiillerini hedef
alır. Aslında zararsız, kötülük düşünmeyen biridir Çelebi.
Çocukça bir saflık ve temizliktedir. Buna şairce bir saflık ve
temizlik de diyebilirim. Çelebi, hayatı boyunca şair gibi
yaşamış, düşünmüş, yazı yazmış, çalışmış ve aşık olmuş.
Onda başka bir meziyet aramamıza gerek yok. Şairliği ona
yetiyor. Fakat biz aramasak da, onda çok meziyet var. Doğu
kültür ve dinlerine dönük muazzam bir birikime sahip.
1940’larda Hinduizm, Budizm gibi konularda kalem oynatan, tek tük yazarlardan birisi kendisi. Bununla birlikte
Mevlana ve Mevlevilik denilince de ilk akla gelen isimlerden. Ayrıca divan şiiri uzmanı. Şeyh Galip’i onun gibi değerlendirebilen, inceleyen ve anlatan ikinci bir şair veya
akademisyen yoktur sanırım. Çelebi’nin Fransızcası da çok
iyidir. Mevlana’nın rubailerini Fransızcaya çevirir. Kısacası, kendi döneminde de Çelebi, bir kitap kurdu olarak tanınır. Koltuğunun altında mutlaka birkaç kitap bulunur. Çelebi’yi yakından tanımak için, ilk önce onun şiir ve yazılarını, sonra da Beşir Ayvazoğlu’nun He’nin İki Gözü İki Çeşme’yi okumalıyız. Çünkü bunlar birbirini tamamlayan ve
açıklayan eserlerdir.

Çelebi draws our attention with his pureness at heart. His
uncalculated and unvindictive nature... This does not mean that
he never got angry or he did not have any enemies or he did not
hate anyone. However, we do not encounter any hatred behavior
of his against humanity or a human. Vulgarity, hypocrisy, and
corruptness were the things that made him angry. He got angry at
actions rather than persons. When he was upset or criticized, he
targeted the wrong actions of the persons. Çelebi was actually
someone who was harmless and never had bad intentions. He was
as pure and naive as a child. I can call this a poetic type of purity.
Çelebi had lived, thought, written, worked, and fallen in love as a
poet throughout his life. We do not need seeking more virtues in
him. His poetry tells enough. Although we do not look for one, he
possessed many virtues. He had an extensive knowledge of eastern
cultures and religions. He was one of the few authors who wrote
about topics like Hinduism and Buddhism in the 1940s. He is also
among the names to come to mind first when Mevlana or
Mevlevism is mentioned. He was an expert of Ottoman poetry. I
believe there is no other poet or academician who studied,
assessed and explained Sheikh Galip as he did. Çelebi’s French was
very well. He translated Mevlana’s rubaies into French. In
conclusion, Çelebi was recognized as a bookworm in his time. He
habitually had a few books handy. We should read his poems and
essays first, then He’nin İki Gözü İki Çeşme by Beşir Ayvazoğlu to
know Asaf Hâlet Çelebi closely because they are the works that
complete and explain each other.
YAZARIN KITAPLIĞI
THE LIBRARY OF THE AUTHOR
Benjamin, Walter Benjamin, Metis Y.
✓Radyo
Radio Benjamin,Walter Benjamin, Metis p.
Köpeklerin Kalbi, Süleyman Unutmaz, Ketebe

✓Yayınevi

Köpeklerin Kalbi, Süleyman Unutmaz, Ketebe
Publications
Kopyalanmış Adam, José Saramago, Kırmızı

✓Kedi Yayınevi

The Double, José Saramago, Kırmızı Kedi
Publications
Hikayelerle Yaşama Sanatı, Ramaray Hakdan

✓Agun, Yoga-Yaşam Bilimi ve Kültür Derneği

Yayınları
Hikayelerle Yaşama Sanatı, Ramaray Hakdan
Agun, Yoga-Yaşam Bilimi ve Kültür Derneği
Publications
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MAKYAJ
TRENDLERİ
MAKEUP
TRENDS
MELİKE BETÜL KUVEL

AYŞE NUR AYGÜN

RAFİNE IŞILTI

Yükselişe geçen metalik furya
bu sezon simlerle farklı bir
boyut kazanıyor. Günlük
hayata da uyarlanan bu ışıltı,
simler ve taşlarla daha aykırı
ve deneysel bir portre
sergiliyor.

REFINED SHINE
The rising metallic shine
popularity is gaining an
unusual dimension this
season. Adapted to everyday
life, this metallic shine
exhibits a more contradictory
and experimental portrait
with glitters and rhinestones.

Biz kadınlar hayatımızın her anında; giyim,
kuşam, aksesuar, saç tercihlerimizle kusursuz
görünmeyi severiz. Görünümümüzü
tamamlayan makyaja da özel enerji harcarız.
Peki bu sezonda hangi makyaj trendleriyle
karşılaşacağız ve bu trendlerin hangisi bize iyi
gelecek?

MAT RUJARA ELVEDA
We, women, love to appear perfect every moment
of our lives with our selection of clothing,
accessories and hairdos. We exert a certain kind of
energy for makeup which completes our appearances.
What are the makeup trends of the season, and
which of those trends will work fine for us?

Son birkaç yıldır devam
eden mat rujların yerini bu yıl
parlak tonlar alıyor. Kırmızı
rujlar bile parlak olacak.
Özellikle 80’li ve 90’lı yılların
makyaj trendlerinin geri
dönüşüne tanıklık edeceğiz.

İ

A FAREWELL TO
MATTE LIPSTICKS
Matte lipstick trend, which
has been going on for the
last few years, has been
replaced by glossy shades
trend this year. Even red
lipsticks will be shining. We
will witness the return of the
80s’ and 90s’ makeup
trends.
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SIRALI KAŞLAR

ABARTILI EYELİNER

Son zamanlarda oldukça trend olan
alınmayan ve kesilmeyen kaşların konforuna
şimdiden alışın. İçini doldurmaya bile gerek
duymayacağınız, sezonun yeni hiti sıralı kaş
görünümü için tek yapmanız gereken, şeffaf
bir jelle kaşlarınızı özenle tarayıp sabitlemek...
Artık alınmamış kaşlar moda...

İncecik, kusursuz eyeliner çekmeyi bir kenara
bırakın. Bu yıl daha kalın, hatta geometrik
şekiller moda. Yumuşak bir göz kalemi ile
harikalar yaratmak elinizde. Tüm yapmanız
gereken, dışa çekip bıraktığınız eyelinerı göz
kapağınız ile birleştirmek...

EXAGGERATED EYELINER
Forget about applying eyeliner perfectly fine!
This season, deeper lines and geometric
shapes are in fashion. Creating wonders using
a soft eye pencil is in your power. All you need
to do is connecting the line that you drew out
to your eyelid.

UNPLUCKED EYEBROWS
Indulge in the comfort of unplucked and
uncut eyebrows which is among the most
recent trends. All you need to do for this
trendy look of the season that you won’t
even have to fill in with an eyebrow pencil is
using a little bit of hair gel on your
eyebrows and setting them by a brow
comb. Presently the current trend is
unplucked eyebrows.

YOĞUN ALLIK

MODERN GÖZLER

Kontürün vedasından sonra
bu sezon yoğun allık ön
plana çıkıyor. Ferah renklerle
şekillenen ve cildin doğal
strüktürünü bozmayan
allıklar, elmacık kemikleri
üzerine yoğunlaşıyor. Bu
kullanım ile avangart bir etki
yayan allıklar, baharın taze
renklerini makyajınıza
taşıyor.

Bu sene gözlerde
grafik hatlar ve blok
farlar trend. Doğal
görünümlü
makyajınızı, bu sene
gözlerde ya neon ve
ya da pastel farlar
tamamlıyor.
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MODERN EYES
This year the trend
in the eye makeup
is graphic lines and
block eye shadows.
Your natural looking
makeup is
complemented by
neon and pastel
shadows around
your eyes this year.

İ

INTENSIVE BRUSH
After the farewell of the
contour, the intense blush
comes to the fore. Blush,
which is shaped by
refreshing colors and does
not disturb the natural
structure of the skin, is
concentrated on the
cheekbones. With this use,
blush, which emits an avantgarde effect, brings the
fresh colors of spring to
your makeup.
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ÇOCUĞUNUZUN MOTİVASYONUNU
DEKORASYONLA ARTIRIN
KEYİFLİ BİR ÇOCUK ODASI DEKORASYONU İLE ÇOCUĞUNUZUN OKUL
MOTİVASYONUNU ARTIRMANIZ MÜMKÜN.

INCREASE YOUR CHILD’S MOTIVATION
THROUGH DECORATION
IT IS POSSIBLE TO INCREASE YOUR CHILD’S ACADEMIC SUCCESS BY
DECORATING A PLEASANT BEDROOM.

ELA DEMİRCİLER

Güzel bir evin olmazsa olmazlarından biri de içinde
yaşayan bireylerin konforudur. Hele ki ebeveynler
için en önemli konu çocuklarının mutluluğu ve keyifli olmasıdır. Hangi yaşta olursa olsun çocukların okul
başarısı da önemsenen konular arasında yer alıyor.
Eğitim döneminin başladığı şu dönemde çocuğunun
motivasyonunu artırmak isteyenlere, çocuk odaları
için pratik dekorasyon önerileri hazırladık…

The comfort of the family members that reside in a
house is one of the indispensables of a beautiful
home. This is especially true when we consider the
most important thing for parents being their
children’s happiness and comfort. No matter what
age they are, children’s academic success is among
the important subjects. For those parents who want
to increase their children’s academic susses at the
beginning of a new academic year, we prepared
practical decoration tips for children’s bedrooms.
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PAYLAŞIMLI ODALAR
Kimi evlerde birden fazla çocuğun aynı odayı
paylaşması gerekebiliyor. Ayrıca çalışma, oyun ve
uyku alanlarını iyi belirleyip depolama problemini
fonksiyonel mobilyalarla çözerek çocuklarınız için
keyifli ve konforlu bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli
unsur gereksiz mobilyalardan kaçınmak olmalı.
Birkaç çocuğun aynı odada çalışması gerekiyorsa
farklı masalarda ve birbirlerini görmeyecek şekilde bir düzen oluşturulmalı.

KÜÇÜK ODALARA ÇÖZÜMLER
Günümüzde evlerin metrekareleri küçülüyor, küçük evlerde alanı küçültmeyen
dar, uzun kitaplıklar ve raf çözümleri ile
alandan kazanabilirsiniz. Odanın aydınlık
olması da dikkat edilmesi gereken bir
diğer husus, odanın daha aydınlık olması
için beyaz rengi tercih edebilirsiniz. Açık
renkli halılar kullanarak zeminde de
aydınlık hissi yaratıp mekanı daha ferah
göstermeniz mümkün.

SHARED ROOMS
Multiple children have to share the same room in some
households. In addition, you can design pleasant and
comfortable living spaces for your children by
determining the sleep, play and study areas well and
solving the storage problem by using functional
furniture. The most important fact you need to be
aware in this case is to avoid the use of unnecessary
furniture. If multiple children have to study in the same
room than you should arrange their seating or desks in
a way not to face each other.

SOLUTIONS FOR SMALL ROOMS
The usage areas of our houses have been
downsizing lately. You can have more room
by using narrow libraries or book shelves in
small homes. Another element that should
be cared is the lighting in the room. You can
choose white as the wall color to make the
room look brighter. Using light colored
carpeting also allows you to make the place
look spacious by creating a feeling of
roominess.

RENK SEÇİMİ
Çocuk odasında çalışma bölümünün duvarlarının boyası, yorucu yoğun renkler yerine pastel
tonlardan seçilmeli. Çocuğun dinlenmesini
sağlamak için de yeşil ve mavinin tonlarını
seçebilirsiniz. Kırmızı renk harekete geçirdiği
için hareketli, hiperaktif çocukların odasında
kırmızıdan uzak durulmalı. Daha sakin, motivasyonu düşük çocuklar için kırmızı ve turuncu uygun olacaktır. Mavi rengin rahat uykuya
geçişi sağladığı da yapılan araştırmalarla
kanıtlanmış durumda.
COLOR SELECTION
The wall color should be a pastel tone in your
child’s study area. You can choose green and
blue tones to generate a calm ambience for
your child. Avoid the use of red that increases
activity in hyperactive children’s rooms. Red
and orange would be suitable options for
children with peaceful natures and less
motivation. The color of blue provides an easy
drift into sleep and this is proven through
research.

SADELİK VE DÜZENİ SAĞLAYIN
Düzenli bir oda çocuğunuzun motivasyonunu artırıp keyifle ders çalışmasına katkı sağlar. Bu sebeple
düzenli bir çalışma ortamı yaratmak
için fonksiyonel bir bilgisayar masası, çalışma koltuğu ve kitaplık tercih
edilmeli.
PROVIDE SIMPLICITY AND ORDER
A bedroom in order contributes to
your child’s study time by increasing
his/her motivation. Choosing a
functional desk, study chair, and
library is essential to create a tidy
study environment.
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PUBG MOBILE

EN
İYİ ANDROID
OYUNLARI
YILMAZ İBRAHİMOĞLU

PUBG Mobile, 100 oyuncunun paraşütle indiği
64 km2’lik adada zafere ulaşmak için verilen
amansız mücadeleyi konu alıyor. Her oyuncunun kendi silahını, malzemelerini bulması gereken oyun, görsel olarak zengin, taktiksel olarak
da her ihtimale açık yapısıyla dikkat çekiyor.
Ücretsiz olarak sunulan oyunda yüksek kaliteli
ses, derin 3B efektler ve 7.1 çevresel ses sistemi
ile savaşın içindeymiş gibi hissedeceksiniz.
PUBG Mobile is about the bitter struggle on a
64 sqkm island where 100 players fight for
victory. The game, where each player is required
to find his/her own weapon and supplies, is
visually rich and open to all tactical possibilities.
The game can be downloaded for free; the high
quality sounds, deep 3D effects, and 7.1 surround
sound system make you feel as if you are in a
real fight.

Akıllı telefon pazarında %86’lık pazar payı ile lider olan Android İşletim Sistemi, oyun ve uygulama marketi açısından da çok zengin içerikler sunuyor. Mobil oyun teknolojisinin gelişmesi
ve grafiklerin daha da iyileştirilmesinin ardından birçok oyuncu mobil platform oyunlarına yoğun ilgi gösteriyor. Bugün bilgisayar ve konsolda oynanan hemen hemen her oyunun mobil versiyonu çıkarken, biz de Google Play Store’da ön plana çıkan oyunları sizler için derledik.

THE BEST ANDROID GAMES
The Android Operating System, which became the leader of the smart phone market
thanks to an 86 percent of market share, offers rich content in terms of game and
application markets. Following the advancement of mobile game
technologies and the enhancement of graphics, many players are deeply
interested in mobile platform games. Almost every game played
on a computer or a console has also a mobile version. We
compiled the featured games of the Google
Play Store for you.
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MINECRAFT
Minecraft dünya üzerindeki en popüler oyunlardan biri. Oyunda sizin için rasgele oluşturulmuş dünyada, dünyanızı geliştirmeye çabalıyorsunuz. Minecraft’ı sınırsız kaynaklarla yaratıcı modda oynayabilir veya hayatta kalma
modunda tehlikeli yaratıkları savuşturmak için
silah ve zırh yapabilirsiniz. Oyunu mobil cihazlar veya Windows 10'da ister tek başınıza ister
arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz.
Minecraft is one of the most popular games on
earth. Your goal in the game is to develop your
own world in a random world created for you.
You can play Minecraft in creative mode with
unlimited resources or you can craft weapons
and shields to defeat dangerous creatures in
survival mode. You can play the game on your
mobile device or Windows 10 with your friends
or alone.
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ASPHALT 8:
AIRBORNE

ANGRY BIRDS 2

Mobil oyun dünyasındaki en iyi araba yarışı
oyunlarından biri sayılan Asphalt 8 Airborne,
akıllı telefonlarda oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan biri. Ücretsiz indirilebilen oyun; Mercedes,
Ferrari, Audi ve Porsche gibi lüks markalardan
yüksek performanslı araba ve motosikletlerle
asfalt yarışı imkânı sunuyor. Grafik zenginlik
açısından beklentilerin üzerine çıkan Asphalt 8
Airborne ile fizik kurallarını da zorlayabilirsiniz.

Yıllardır bilgisayar ve mobil oyunlar arasındaki
en popüler oyunlardan biri olan Angry Birds’te,
çeşitli renkteki kızgın kuşları domuzlara fırlatarak onları yok etmeye çalışıyorsunuz. Oyunda
hangi kuşu ne zaman fırlatacağınızı seçebilir,
arkadaşlarınızla oynayabilir, çok aşamalı seviyeleri dünyanın her yerinden farklı oyuncularla
geçebilirsiniz. Oyun Google Play Store’dan
ücretsiz şekilde indirilebiliyor.

Being respected as one of the best race car
games in the mobile gaming world, Asphalt 8
Airborne is also one of the best games that you
can play on your smart phone. The game that
can be downloaded for free offers you the
chance to race by brand name performance cars
and motorcycles such as Mercedes, Ferrari, Audi,
and Porsche. Going beyond the expectations
with its enhanced graphics, Asphalt 8 Airborne
will allow you to force the rules of physics.

Angry Birds has been truly popular among the
computer and mobile games for so many years
now. You try to eliminate the pigs by throwing
colorful angry birds at them in the game. You
can choose which bird and when to throw it, play
with a friend, compete against so many different
players from all over the world at numerous
levels. The game can be downloaded from the
Google Play Store for free.

CANDY
CRUSH SAGA
Candy Crush Saga, dünya üzerinde bir trilyondan fazla oynanmış, tüm zamanların en
iyi ve en popüler oyunlarından biridir.
Oyunda aynı renk şekerleri bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. Ücretsiz olan oyun
keyifli vakit geçirmek için oynanabilecek
en ideal oyunlardan biri. Candy Crash
Saga’yı Google Play Store’dan ücretsiz
indirebilirsiniz.
Candy Crush Saga, having been played
over one trillion times in the world, is one
of the best and most popular games of all
time. You try bringing together candies of
the same color in the game. It is among the
ideal games that can be played to have fun
play time. You can download Candy Crash
Saga from Google Play Store for free.
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CLASH OF
CLANS
Dünya çapında milyonlarca oyuncunun severek oynadığı Clash of Clans’da köyünüzü inşa
edip, askerlerinizi eğiterek çevrimiçi savaşın
keyfini çıkarabilirsiniz. Ücretsiz oyunda; barbarlar, savaşçı sihirbazlar, ejderhalar ve diğer
güçlü dövüşçülerden oluşan bir ordu kurup ve
oyuncu klanına katılarak yükselebilir ya da
kendi klanınızı oluşturabilirsiniz.
Being played enthusiastically by thousands
around the world, Clash of Clans is giving you
the grounds to build your village, train your
soldiers, and expand your online territory. You
can establish an army of barbarians, warrior
wizards, dragons, and other strong soldiers,
and join player clans to advance in the game,
or create a clan of your own.
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AJANDA / AGENDA

PATRON
Çocukluk arkadaşı olan iki kafadar Sadık (Cemal Hünal) ve Okan
(Onur Şenay) Patron adı verdikleri bir mafya lideri için
çalışmaktadırlar. Patronun ölüm talimatı verdiği birini öldürürler,
fakat yanlış kişiyi öldürdüklerini fark ederler. Patronun gazabından
çok korkan iki kafadar, Patrona gidip durumu kendi ağızlarından
anlatmak isterler ama bu o kadar da kolay olmayacaktır. Daha
önce denenmemiş bir sistem kurgulanan oyun, KKM Gönül Ülkü ve
Gazanfer Özcan Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.
Two buddies Sadık (Cemal Hünal) and Okan (Onur Şenay),
friends since childhood, work for a crime boss called Patron.
They execute someone, whose kill order was given by Patron;
however, they realize they killed the wrong guy. Horrified by the
thought of Patron’s fury, they want him to discover the story
firsthand. But this is not going to be easy. The play builds a
system, that has been untried before. It will meet audiences at
the KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi.

ROMANTİZMA
Janset ve Gökçe Özyol’un birlikte oynayacağı 2 perdelik komedi
“Romantizma” yıllar sonra yapmak istedikleri düğün hazırlıkları ile ortaya
çıkan bir evlilik hastalığını, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 9 Kasım 2018
Cuma günü sahneye taşıyor. Birbirinden farklı iki ayrı düğün hayal eden karı
koca; nikâh tazeleme yolunda yıllanan ve yıpranan ilişkilerini, kapanmayan
hesaplarını ve halı altına süpürdükleri sırlarını sorgulayacak ve beraberlikleri
hiç beklemedikleri bir sona doğru yol alacaktır.
The two-intermission comedy, in which Janset and Gökçe Özyol costar,
“Romantizma” carries a marriage disease, which resurfaces during
preparations for the wedding they dreamed to have after long years of
marriage, to the stage at Kadıköy Halk Eğitim Merkezi on Friday,
November 9, 2018. Dreaming two completely different weddings in their
minds, husband and wife, who want to refresh their vows, question their
aged and frayed marriage and so many papers over the cracks and seek
reckoning. Their relationship is now being dragged towards an end they
would never expect.
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Tan Taşçı
Jolly Joker Ankara Sahnesi/Ankara

Yavuz Bingöl İle Bin Yılın Ozanları
CRR Konser Salonu/İstanbul

Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı
Bostancı Gösteri Merkez/İstanbul

Rubato
Mori Performance/İstanbul

İlhan Şeşen ve Sunay Akın
Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi/
İstanbul
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SİNEMA / CINEMA

MUHTEMEL AŞK / IN THE AISLES

DÜNYA HALİ
THE BIRD WORTH A MILLION

GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
24 Kasım 2018 / November 23, 2018

GÖSTERİM TARİHİ / OPENING DAY:
02 Kasım 2018 / November 02, 2018

YÖNETMEN / DIRECTOR:
Thomas Stuber

YÖNETMEN / DIRECTOR:
Ömer Can

OYUNCULAR / CAST:
Sandra Hüller, Franz Rogowski, Peter Kurth

OYUNCULAR /CAST:
Murat Dalkılıç, Melis Sezen, Demet Gül

TÜR / GENRE:
Dram /Drama

TÜR / GENRE:
Romantik-Komedi / Romantic Comedy

FİLM ÖZETİ: Geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Christian,
bir markette işe başlar. Christian, bu yepyeni ortama
sessizce uyum sağlamaya çalışırken sadece işine bakar ve
kısa sürede sorumluluklarına ve mesai arkadaşlarına ayak
uydurmayı başarır. Bir gün karşısına şeker reyonunda
çalışan Marion çıkar ve her şey yeniden başlar.

FİLM ÖZETİ: Serdar, ev arkadaşları Batu ve Masal’la
girdiği bir iddia sonucu, Gizem’le tanışıp sevgili olmaya
karar verir. Bir yandan Gizem'e âşık olan dergi patronu
Arda'yla, bir yandan da onu evlendirmeye çalışan annesi
Halime'yle mücadele etmeye başlayan Serdar'ın işi
giderek zorlaşır.

SYNOPSIS: Christian, who tries to avoid his past, starts
to a new job in a market. As Christian tries to adjust to
this new environment quietly, he minds only his own
business and begins getting along well with his coworkers
in no time. One day, he meets with Marion from the
candy department, and everything starts all over
again.

SYNOPSIS: As a result of a bet with his roommates
Batu and Masal, he decides to meet and date with
Gizem. Serdar’s job starts to get harder because now he
has to struggle with Gizem’s mother Halime, who keeps
trying to have her marry, and Gizem’s boss Arda, who is
also in love with her.

Fındıkkıran ve Dört Diyar
The Nutcracker and the Four Realms
Fantastik, Müzik/Fantastic, Music
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02

Tutsak/Prisoners

Dram, Gerilim/Drama, Thriller
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02

Whitney

Belgesel, Biyografi, Müzik
Documentary, Biography, Music

16

Eskişehir Uluslararası Film
Festivali/Eskişehir International
Film Festival

16

Hindistan Eşkıyaları
Thugs of Hindostan

Macera, Dram, Aksiyon
Adventure, Drama, Action

30

[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

BERTAN KODAMANOĞLU

Resimdeki
oyuncu,
sunucu

Felsefede
ben

Fedakârlık

Oluşan,
meydana
gelen

Birim

Direnç
birimi

İçeri karşıtı

Kendi
kendine
yetişen ekin

Gayda

Gerçek
olmayan
davranış

İkaz
Numara
(kısa)
Bir nota

Haller,
durumlar

Yeterince
aydınlık
olmayan

Üvey
olmayan

Sahildeki
ufalanmış
kayalar

Örülerek
yapılan

Bilgiçlik
taslayan

Eza, cefa

Tahıl tozu

Hukuk

Tütün
dumanının
biriktiği kir

Gizli anlamı
olan sözler

Çabuk olan,
süratli
Çaydaki
etkin
madde

Bitkide ur

Depo
Galyum imi
Öteki, diğer

Sevgi
bağlılığı

İpeği ile
meşhur
şehir

Kalıtımsal

Araştırma
yapan
eğitim
kurumu

Kibarca
olmayan

BAĞIMSIZLIK
CÜZDAN
DEKOVİL
DENİZALTI
DİNOZOR
FARKINDALIK
FESLEĞEN

Yarı

Güya

Çağdaş

Çalışma,
emek

Bağırma

Bir tür
baharat

GALAKSİ
HAVLU
HOPARLÖR
İMKANSIZ
İSTASYON
KLAVYE
KOLONYA

MACERA
MAKALE
NİHAYET
PANTOLON
PİYANO
SADAKAT
VANTİLATÖR

1 Her karenin içinde çapraz bir çizgi olmalı.
2 Her sayı, üzerinden kaç tane çapraz çizgi
geçtiğini gösteriyor.
3 Çapraz çizgiler kapalı bir şekil oluşturmamalı.
1 Each square should include a cross line.
2 Each number shows how many lines
crosses over it.
3 Cross lines cannot create a closed shape.

Davet yazısı

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]
Ad

Sülfürik
asidin tuzu

Fecir

Eğlenceli,
gülünç

Peşin olarak

Cezrî,
radikal
Ab

Seçkin

Noktaları birleştirerek kapalı bir şekil elde etmemiz gerekiyor. Ama belli kurallar dahilinde!
Verilen rakamlar, o rakamın çevresinden kaç tane çizgi geçtiğini gösteriyor. Rakam olmayan yerden de çizgi geçebilir.

Güzel kokan
bir çiçek

Following the rules, you should have a closed shape by connecting the dots. The numbers show how may lines cross over
that number. Lines may cross where there are no numbers.

Dokuma
yiyen böcek
Optik
kaydırma

Darbımesel

Aşama

Yedirip
içirme

Nitrojen

Bir tür
başlık
Elektrik sığa
birimi

Doğum
yaptıran
kadın
Güvenilir
(kişi, yer)

0

9

İnce, keskin
ses

Türk Malı
(kısa)

Kor tutmaya
yarayan araç
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Milattan
sonra (kısa)
Deniz giysisi

Oran
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[ SUDOKU / SUDOKU ]
Her satırı, her sütunu ve her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurmalısınız.
Fill each row, line and 3X3 square with numbers from 1 to 9

KOLAY

9

4
1

2
1
8 3
2
7
1
8 2
3

ORTA

1 9
6
8 7 5
3
2
8 7
6
2
9
6 3 5
4
1
6

3

2
5
1
5 9
7
6
3
8
1
8
2
1
4
7
2
7
5
1
6
9 7
4
7
6
3

9 7
8
2

8

9

6
7 2
1
1
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5
4
3
4 6 7
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2 7 6

5
1 9 3
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1
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7 8
5 4
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3
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Bir nota
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yapılan
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Hukuk

Gizli anlamı
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süratli

Çaydaki
etkin
madde
Depo

Galyum imi

Öteki, diğer İpeği ile
meşhur
şehir

Kalıtımsal

Güya

Çalışma,
emek
Bir tür
baharat

Sülfürik
asidin tuzu

Ad

Eğlenceli,
gülünç

Peşin olarak

Cezrî,
radikal
Ab

Seçkin

Darbımesel
Yedirip
içirme

Bir tür
başlık

Elektrik sığa
birimi

Türk Malı
(kısa)
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yarayan araç

Doğum
yaptıran
kadın
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(kişi, yer)
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Oran
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yetişen ekin

Gayda

İkaz

Yeterince
aydınlık
olmayan

Sahildeki
ufalanmış
kayalar

Bilgiçlik
taslayan

Tahıl tozu

Bitkide ur

Sevgi
bağlılığı
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Fecir
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ses
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İçeri karşıtı
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Davet yazısı

Nitrojen
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[ ÇÖZÜMLER /
Resimdeki Felsefede
ben
oyuncu,
sunucu
Birim

ZOR
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[ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]
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