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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
AYDINLIK YARINLARIN
KANITIDIR
Sevgili Yolcular,
Şehitler diyarı Çanakkale, Türkiye’nin, Türk milletinin
kalbinin attığı yer… Çünkü bugünkü modern Türkiye’nin temelinde Çanakkale zaferi var… 103 yıl önce bu
milletin hemen her ailesinden en az bir erkek evladı, bir
yavrusu Çanakkale’yi savunmak, Çanakkale’nin şahsında Türkiye’yi düşman işgalinden korumak için bu topraklarda can verdi…
Ne diyordu Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy:
“Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor/
Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor.”
Hilali yere düşürmemek için Çanakkale’yi destan şehir
haline getiren o aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında, bu vesileyle bir kez daha hürmet ve minnetle eğiliyorum. Ruhları şad olsun…
Sevgili Yolcular,
Tek hedefimiz var: Milletimizi, Çanakkale Zaferi’nin
eşsiz kahramanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük
Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmak. Bu kapsamda 1915 Çanakkale Köprüsü
dahil Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu
Projesi de sadece ülkemizin değil dünyanın sayılı projelerinden biri olacaktır. Geçen yıl 18 Mart Çanakkale
Zaferi’nin 102. Yıldönümünde 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temelini attık. Şimdi de 103. yıl dönümünde
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle Kule
Keson ilk Beton dökümü ve deniz dibi kazık çakımı törenini gerçekleştirdik. Bu dev proje ile hem ülkemizin
uluslararası köprü konumunu güçlendireceğiz, hem de
dünyanın en geniş orta açıklıklı boğazını Türkiye’ye
kazandıracağız. Şuna da inanıyorum ki; 1915 Çanakkale
Köprüsü, dev bir proje olmasının ötesinde; Türkiye’nin
aydınlık yarınlarının da bir kanıtı niteliğindedir. Ülkemizi onlarca yıl geriye götürmek isteyen; özgürlüğümüze, geleceğimize ket vurmak isteyerek darbelere kalkışan hainlere bir gözdağıdır. Hükümetimizin; milleti için
yatırım yapmaya, hizmet getirmeye, Türkiye’yi muasır
medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için hiçbir
engel tanımayacağının; Türkiye’nin bölgenin lider ülkesi olacağının, en büyük göstergesidir.
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Ahmet ARSLAN

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Minister of Transportation Maritime and Communication

1915 ÇANAKKALE BRIDGE IS THE
PROOF OF A PROMISING FUTURE
Dear Passengers,
The land of martyrs Çanakkale is the place where Turkey’s and the
Turkish Nation’s heart beat, because the Çanakkale Victory takes
place in the foundation of today’s modern Turkey. At least one son
from almost each family of this nation died to defend Çanakkale, and
protectTurkey,inthenameofÇanakkale,fromtheenemyoccupation
103 years ago...
What was our national poet Mehmet Akif Ersoy saying?
“Lying down, shot from his pure forehead/
For the sake of a crescent, oh God, how mighty suns are sinking.”
I am bowing respectfully before our martyrs’ spiritual presence who
turned Çanakkale into an epic city for the sake of not to drop the
crescent on the ground. May God let their souls rest in peace...
Dear Passengers,
We have a single goal: it is to pull our nation above the level of
contemporary civilization, which was pointed by our Republic’s
FounderGreatAtatürk,whowastheunmatchedherooftheÇanakkale
Victory. Within this context, the Kınalı-Tekirdağ-ÇanakkaleSavaştepe Highway Project including 1915 Çanakkale Bridge will be
among the world’s significant projects, not only our country’s. We laid
the foundation of 1915 Çanakkale Bridge last year, on the 102nd
anniversary of the March 18 Çanakkale Victory. Now, we have
materialized the first Tower Caisson, Concrete Pouring and seabed
piling ceremonies with the participations of our Honorable President
Recep Tayyip Erdoğan and our Honorable Prime Minister Binali
Yıldırım on the 103rd anniversary. We will strengthen our country’s
position as an international bridge and gain the bosphorus with the
world’s widest middle span to Turkey by means of this mega project. I
also believe in that, 1915 Çanakkale Bridge is beyond being a mega
project; it has the feature of being the proof of Turkey’s promising
future; it is a defiance against the traitors who attempted for a coup to
impede our freedom and our future. It is the greatest indicator that, our
government will stop at nothing in order to bring our country above the
level of contemporary civilizations, invest for our nation and bring
services, and Turkey will become the leading country of the region.
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Seni düşünür o

BAŞKENTRAY HİZMETE
GİRİYOR…
Ocak sayımızda da ifade ettiğim üzere demiryolu projelerinin önemli bir bölümünü bu yıl içerisinde halkımızın istifadesine sunmuş olacağız.
Başkentray Projesi bunlardan birisi…
Ankaralılar ve Ankara’ya gelen yerli ve yabancı konuklarımızın ulaşımları açısından Başkentray Projesi büyük
önem arz ediyor.
Geceli gündüzlü çalışmalarla Sincan-Kayaş arasında uygulamaya koyduğumuz söz konusu projenin inşasını tamamladık.
Bakanımız Sayın Ahmet Arslan’ın yüksek katılımlarıyla
da test sürüşlerini gerçekleştirdik.
Halkımıza konforlu demiryolu ulaşım hizmeti sunacağımız Başkentray Projemizi Nisan ayı içerisinde hizmete
açmayı hedefliyoruz.
Proje kapsamında planladığımız Etimesgut’ta YHT Eryaman Gar’ın yapımını tamamlayarak, 15 Mart’tan itibaren
YHT işletmeciliğine açtık.
TCDD olarak, Tatvan-Van arasında seyahat süresini kısaltırken, yolcu ve yük taşıma miktarını artırmaya yönelik
olarak teminini planladığımız 2 adet yeni feribottan birincisini devreye aldık.
Motorları Bağlı Ortaklığımız TÜLOMSAŞ’ta yüzde yüz
yerli olarak üretilen Türkiye’nin en büyük feribotu olan
“SULTAN ALPARSLAN FERİBOTU”nda da incelemelerde bulunan Sayın Bakanımız, yaptığı açıklamada, yeni feribotların ülkemiz ve bölge için ne kadar önemli olduğunu
kamuoyuyla paylaştılar.
Sayın Bakanımızın TCDD projelerini inceleme gezileri,
inşası süren Konya-Karaman hızlı tren hattı ile Konya
YHT Gar ve Konya (Kayacık) Lojistik Merkezi’nde devam
etti.
Karaman ilimizi Konya, Ankara ve İstanbul başta olmak
üzere diğer şehirlere yakınlaştıracak hızlı tren hattı ile
Konya YHT Gar ve Konya (Kayacık) Lojistik Merkezi’ni de
bu yıl içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz.
İyi yolculuklar…
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İsa APAYDIN

TCDD Genel Müdürü
Director General of TCDD

BAŞKENTRAY COMES INTO SERVICE…
As I have mentioned in our January issue, we will be putting a major
part of our railway projects into service within this year.
Başkentray Project is one of them…
Başkentray Project has a great importance for the residences of
Ankara and for our domestic or foreign guests who visit Ankara in
terms of their transportation.
We have completed the construction of the mentioned project that
is introduced between Sincan and Kayaş by working day and night.
We have materialized the test drives with the participation of our
Minister the Honorable Ahmet Arslan.
We are targeting to put Başkentray Project, where we will offer
comfortable railway transportation service to our people, into
service in the month of April.
We have completed the construction of the YHT Eryaman
Terminal in Etimesgut, planned within the scope of the project, and
put it into YHT operation as of March 15.
As TCDD, we have shortened the travel time between Tatvan and
Van, and we have introduced the first of the two new ferryboats
that we plan to procure to increase passenger and freight transport.
Our Honorable Minister, who made observations in the Turkey’s
largest ferry, “SULTAN ALPARSLAN FERRY”, the engines of
which were produced one hundred percent locally by our Subsidiary
TÜLOMSAŞ, shared the importance of our country’s new
ferryboats both for our country and for the region in a public
statement.
Our Honorable Minister’s study visits to TCDD projects continued
at the Konya-Karaman speed train line and Konya YHT Terminal
and Konya (Kayacık) Logistics Center.
We are planning to complete the speed train line, which is going to
make Karaman closer to Konya, Ankara, İstanbul and other cities,
and Konya YHT Terminal and Konya (Kayacık) Logistics Center in
this year and put them into service of our people.
Have a nice trip…
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HABER / NEWS

BAŞKENTRAY NİSAN’DA HİZMETE GİRİYOR
BAŞKENTRAY WILL BE PUT INTO SERVICE IN APRIL
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başkentray’ın test sürüşünü gerçekleştirdi. Test sürüşünün ardından Eryaman YHT Garı’nda açıklama yapan Bakan Arslan, Ankaralıların, Nisan ayında Başkentray’ı metro standardında kullanmaya başlayacaklarını
söyledi. Kayaş’tan Sincan’a 36 kilometre olan sistemin,
nisan ayı ortası itibarıyla 32 yeni setle yani 96 vagonla
hizmet vereceğini belirten Arslan, her bir setin 770 kişi
taşıdığını kaydetti. Başkentray’ın hizmete girmesiyle
günlük 520 bin kişiye hizmet edebilir hale gelineceğini
dile getiren Arslan, projenin toplam maliyetinin 1 milyar
227 milyon lira olduğunu belirtti. Sincan’dan başlayarak
Kayaş’a kadar 3 olan hatta, banliyö, YHT ve ana hat trenlerinin birlikte çalıştıklarını dile getiren Arslan, “Bugün
itibarıyla hat sayısını Sincan’dan Behiçbey’e kadar 5’e
çıkarmış oluyoruz. Behiçbey’den Ankara merkeze yani
YHT Garı’nın olduğu yere kadar da hat sayısını 6’ya çıkarıyoruz. Ankara YHT Garı’ndan Kayaş’a kadar da hat sayısını 4’e çıkardık. İki hattı Sincan’dan Kayaş’a kesintisiz
banliyö trenlerimiz kullanacak. Diğer iki hattı, Ankara’dan Sincan’a YHT’ler, bir hattı da ana hat konvansiyonel trenlerimiz kullanacak. Ankara Garı’ndan Kayaş istikametine ise konvansiyonel trenlerimiz, aynı zamanda
YHT’lere hizmet eden iki hattı kullanacak. Böylece 36
kilometre olan hattı 156 kilometrelik raylı sistem döşeyerek, çok daha konforlu, kaliteli hale getirdik.” dedi.
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Minister of Transportation, Maritime Affairs and
Communications Ahmet Arslan realized the test drive of
Başkentray. Following the test drive, Minister Arslan who
made a statement at the Eryaman YHT Terminal said that
the residences of Ankara will begin to use Başkentray in
Metro standards in April. Arslan, who stated that the
system, which is 36 km from Kayaş to Sincan, will serve with
32 new sets, in other words, with 96 new cars as of April,
noted that each set has the capacity of 770 passengers.
Arslan also stated that 520 thousand passengers will be
served daily by means of Başkentray and the total cost of the
project is 1 billion 227 million lira. Arslan, who stated that the
number of lines starting from Sincan to Kayaş is three and
suburban, YHT and main line trains work together, said, “As
of today, we are increasing the number of lines to 5 from
Sincan to Behiçbey. We are increasing the number of lines to 6
from Behiçbey to Ankara central, in other words, where the
Ankara YHT Terminal is. We increased the number of lines to
4 from Ankara YHT Terminal to Kayaş. Our suburban trains
will use the two lines non-stop from Sincan to Kayaş. YHTs
will use the other two lines from Ankara to Sincan; the main
conventional trains will use one line. Our conventional trains
will use the two lines that also serve to YHTs from Ankara
Terminal to Kayaş direction. We have brought the 36 km line
into a more comfortable and quality state by installing 156 km
of rail system.”

HABER / NEWS

BAKAN ARSLAN, TCDD’NİN “SULTAN ALPARSLAN
FERİBOTU’’NU İNCELEDİ
MINISTER ARSLAN OBSERVED THE “SULTAN ALPARSLAN
FERRYBOAT’’ OF TCDD
UDH Bakanı Ahmet Arslan, TCDD’ye ait Türkiye’nin en
büyük feribotu “SULTAN ALPARSLAN”da incelemelerde
bulundu.
Tatvan-Van arasında yük ve yolcu taşımaya yönelik olarak,
TCDD tarafından hizmete alınan Sultan Alparslan Feribotu
hakkında TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’dan bilgi alan
Arslan, incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Daha önce yılda 15 bin vagon taşındığını, iki geminin hizmete girmesiyle yılda 115 bin vagon taşıyabilir hale geleceklerini ifade eden Arslan, bunun taşınan tren, yolcu ve
yük miktarının 7 kat artması anlamına geldiğini vurguladı.

Minister of UDH Ahmet Arslan made observations in the
“SULTAN ALPARSLAN”, Turkey’s largest boat which belongs
to TCDD. Minister Arslan who was informed by Director
General of TCDD İsa Apaydın about Sultan Alparslan
Ferryboat, which was put into service by TCDD between TatvanVan with the inclination of freight and passenger transport,
made statements following his observations. Arslan who expressed
that they were able to transport 15 thousand wagons annually;
with the two boats put into service, they will be able to transport
115 thousand wagons annually and that meant a 7 fold increase
in the amount of freight, passenger, and wagon transported.

“YÜZDE 100 YERLİ OLARAK İMAL EDİLDİ”
Ülkenin batısından Van’a gelen ve buradan İran’a giden
önemli bir koridorun tamamlayıcısı olan hattın kesintisiz
hale gelebilmesi ve demiryolunda daha fazla yük taşınması
adına daha modern gemilere ihtiyacın olduğuna dikkati
çeken UDH Bakanı Ahmet Arslan, “İki geminin hizmete
sunulması bölge ekonomisinin, ticaretin gelişmesi ve yolculukların artması adına önemli. 135 metre uzunluğunda
50 vagon taşıyor. Yük kapasitesi 4 bin ton. Gemilerin faaliyete girmesiyle tek seferde 100 vagon taşıyabileceğiz. Bu
gemilerin önemli özelliği Eskişehir’de yüzde 100 yerli olarak imal edilmiş, ana makinelerin Türkiye’de yapılmış olması.” diye konuştu.

“100 PERCENT LOCAL PRODUCTION”
Minister of UDH Arslan who highlighted the need for more
modern boats in order to transport more cargo by raillines and
bring the line, which is the completing piece of an important
corridor coming from the west of our country and going to Van
and to Iran from here, into a non-stop position, said, “Putting
the two boats into service is important in order to develop the
economy and trade of the region, and increase the number of
travels. It carries 50 wagons in 135 m. of length. The freight
capacity is 4 thousand tones. We will be able to transport 100
cars at once when the boats become operational. The important
feature of these boats that they are produced in Eskişehir 100
percent locally and the main machines are made in Turkey.”
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Konforuyla bedeninizi, hijyeniyle aklınızı rahatlatan
Self Clean Yatak ile mükemmel bir uyku
deneyimi yaşayacaksınız.

HABER / NEWS

Vodafone
güvenle
kapsar

TCDD TAŞIMACILIK, TRANS HAZAR KORİDORU
BİRLİĞİ’NİN ÜYESİ OLDU

TCDD TRANSPORTATION BECAME A MEMBER OF
ASSOCIATION OF TRANS-CASPIAN CORRIDOR

TCDD Taşımacılık A.Ş., Çin, Kazakistan, Hazar Denizi su alanı, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’den geçerek Avrupa’ya
ulaşan “Yeni İpekyolu”, “Orta Koridor” diye adlandırılan
“Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergâhı Uluslararası
Birliği”nin daimi üyesi oldu. Birliğin Ankara’da Şubat ayında
gerçekleştirdiği ilk toplantısında Şirketin daimi üyeliği Genel
Kurulu’nda görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Üyelikle ilgili protokol Trans Hazar Taşımacılığı Genel Sekreteri B. Kulushev ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Veysi Kurt tarafından imzalandı. TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi
Kurt, üyelikle ilgili şunları söyledi: “60’dan fazla ülkeyi, dünya
nüfusunun 4,5 milyar insanını, dünya ekonomisinin yüzde
30’unu, 35 trilyon doların üzerinde bir ekonomiyi kapsayan
Orta Koridor’da 100 milyon ton üzerinde bir lojistik ve taşımacılık söz konusudur. Bu 4.5 milyar insana daha iyi daha güzel
daha kaliteli hizmet vermek istiyorsak bir şeyler yapmamız
gerekmektedir. İşte ‘Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergâhı Uluslararası Birliği’ de bu amaçla kurulmuştur. Bu birliğe
bugünden itibaren TCDD Taşımacılık A.Ş. de üye olmuştur.
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nı da kapsayan koridor ile
Çin’den Avrupa’ya, Rusya’dan Güney Asya ve Afrika’ya kadar
ulaşım kolaylaşacaktır.”
Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Kanat Alpysbaev da Kars-Bakü-Tiflis Demiryolu Hattı’nın açılmasıyla Trans-Hazar koridorunun tamamlandığını, TCDD Taşımacılık’ın Birliğe katılmasının önemine dikkati çekti. Alpysbaey koridorda geçen yıl
taşınan yaklaşık iki milyon tonluk yükün bu yıl dört milyon
tona çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.
Birliğin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cavid Gurbanov ise
Türkiye’nin daimi üyeliğinin gerçekleşmesiyle kardeş ülkelerin demiryoluyla birleşmesinin sağlandığını söyledi.
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TCDD Transportation Inc. has become a permanent member of
International Association of “Trans-Caspian International
Transport Route”, also known as “The New Silk Road” or “Middle
Corridor” that reaches to Europe after passing through China,
Kazakhstan, Caspian Sea water area, Azerbaijan, Georgia, and
Turkey. The permanent membership of the Company was accepted
unanimously at the first general assembly of the association held in
Ankara in February. The protocol regarding the membership was
signed by General Secretary of Trans-Caspian B. Kulushev and
General Director of TCDD Transportation Inc. Veysi Kurt.
General Director of TCDD Transportation Inc. Veysi Kurt made
the following statement about the membership: “More than 100
million tons of logistics and transportation are in question in the Middle
Corridor, which includes more than 60 countries, 4.5 billion people of the
world’s population, 30% of the world economy, and an economy over 35
trillion dollars. If we want to provide better service with better quality to
these 4.5 billion people, we need to do something. The International
Association of ‘Trans-Caspian International Transportation Route’
was established for this purpose. TCDD Transportation Inc. became a
member of this association as of today. The corridor, which includes the
Baku-Tbilisi-Kars Railway Line, will facilitate transport from China to
Europe, Russia to South Asia and Africa.” Chairman of the Board of
the Association Kanat Alpysbaev pointed out that the TransCaspian corridor was completed with the opening of the Kars-BakuTbilisiRailwayLineandtheimportanceoftheTCDDTransportation’s
membership to the Association. Alpysbaey noted that about two
million tons of cargo transported via the corridor last year was
targeted to be raised to four million tons this year. The Association’s
Deputy Chairman of the Board Cavid Gurbanov said that the
realization of Turkey’s permanent membership provided the
connection of the friendly countries via railways.

Türkiye’nin
en geniş 4.5G
kapsaması

Gelecek heyecan verici.

Hazır mısın?
Çekim, 36.98K, 28.67D koordinatlarında gerçekleştirilmiştir. 4.5G teknolojisi, IMT-Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisinden,
bu teknolojiyi destekleyen cihazlar ve uyumlu SIM kartlar ile faydalanılabilir. 4.5G mobil internet hızı ve kapsaması, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna,
kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. Detaylı bilgi: vodafone.com.tr
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HATAY - PAYAS KALESİ (CİN KULESİ)

HATAY - PAYAS CASTLE (CİN TOWER)

TÜRKAN BALABAN

Haçlıların Anadolu’dan ilk çıktıkları yere kurdukları Payas Kalesi’nin 13. yüzyılda kurulduğu tahmin edilmektedir. Kaledeki Cin Kulesi de yine gözetleme amacıyla inşa
edilmiştir.
Gelip geçenlerden vergi olarak alınan payın asılmasından
dolayı Payas ismini alan Kale, Yavuz Sultan Selim’in Mısır
seferi ile Osmanlı İmparatorluğu’nun eline geçmiştir.
Hac yolu üzerinde olması nedeniyle Payas’a önem veren
Osmanlı, 1567-1571 tarihleri arasında Cenevizlilerden
temel yıkıntıları ile kalan kaleyi tamamen sökerek aslına
uygun olarak bugünkü kale ve hendeği yaptırmışlardır.
Külliye, cami, hamam ve imaret ise 1568-1574 yılları arasında tamamlanmıştır.
17. yüzyılda Payas’ı gören Evliya Çelebi’nin de izlenimleri
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şunları ifade etmektedir: “Deniz kıyısında dörtgen biçiminde taştan yapılma bir kaledir. Sekiz tane sağlam kulesi
ve her kulede irili ufaklı toplar vardır. En yüksek burcunda
ise balyemez toplar olup limanı korur. Burası Haleb’in iskelesi olmakla serhat gibidir. Kalenin duvarı iki kat olup,
burç ve kaleleri pek sağlamdır. Doğuya bakan yakada ikişer
kat demir kapıları hendek üzerinde ağaçtan bir köprüsü
vardır. Kale içinde 300 kadar ev, dizdar ve 70 kadar kale
neferi bulunur. Kale çepeçevre 800 germe adımdır.”
Özellikle Küçük Ali İsyanı ve Hatay’ın ayrı bir Cumhuriyet
olduğu 1918-1939’da, önemli bir askeri garnizona sahip
olduğu iddia edilen Kale, 1919 öncesinde ağır suçluların da
hapsedildiği bir yapıydı. Şair Namık Kemal de bir süre kalenin zindanında kalmıştır.

It is estimated that the Payas Castle, which was built by the
Crusaders in the first location they entered in Anatolia, was
established in the 13th century. The Cin Tower in the castle was
also built with the means of keeping watch.The Payas (hangthe-share) Castle, which took its name from the tradition of
hanging the share that was collected as tax from the passerbyes, was seized by the Ottoman Empire with the Egypt
Campaign of Yavuz Sultan Selim. The Ottoman Empire, which
gave value to Payas because it was on the road to Haj, completely
dismantled its ruins and foundations left by the Genoese and
rebuilt the castle and the moat faithfully between 1567 and 1571.
The social complex, mosque, bathhouse, and imaret were all
completed between 1568 and 1574. The impression of Evliya
Çelebi who saw Payas in the 17th century expressed the following:

“It is a rectangle shaped stone castle built on the coast. It has
eight sturdy towers and each one has small and large cannons.
Its highest tower has a ballamezza cannon which protects the
port. This area is like a border, being Aleppo’s dock as well. The
castle’s walls have two levels, sturdy bastions and forts. On the
eastern side, there are double layered iron doors that sit atop a
tree bridge that is over a moat. Inside the castle, there are 300
houses, guards and about 70 castle soldiers. The circumference
of the castle is 800 footsteps.” Having been claimed to have an
important military garrison especially during the Küçük Ali
Rebellion and the time when Hatay was a separate republic
between 1918 and 1939, the castle was also a structure where
serious criminals were imprisoned before 1919. The poet Namık
Kemal was also imprisoned in the castle for a period of time.

raillife NİSAN / APRIL 2018
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İNGİLTERE’Yİ FETHEDEN TÜRK MODACI

Zeynep Kartal
THE TURKISH FASHION DESIGNER WHO CONQUERS ENGLAND

ÜLKEMIZI YURT DIŞINDA TEMSIL EDEN TÜRK MODACI ZEYNEP KARTAL, İNGILTERE’NIN ÜNLÜ
MODACILARI ARASINA ADINI YAZDIRMAYI BAŞARDI. GEÇTIĞIMIZ LONDRA MODA
HAFTASI’NDA AJDA PEKKAN’LA IŞ BIRLIĞI YAPAN TASARIMCININ ARTIK BIR AYAĞI
İSTANBUL’DA.
THE TURKISH DESIGNER WHO REPRESENTS OUR COUNTRY ABROAD, ZEYNEP KARTAL
SUCCESSFULLY HAD HER NAME WRITTEN AMONG THE FAMOUS FASHION DESIGNERS OF
ENGLAND. THE DESIGNER, WHO WORKED WITH AJDA PEKKAN AT THE LAST LONDON FASHION
WEEK, WILL VISIT İSTANBUL OFTEN NOW.
ŞEBNEM KIRCI

0

2

0 raillife NİSAN / APRIL 2018

Zeynep Kartal Bursa’dan başlayan hikayesini İngiltere, Manchaster’a taşıdı. Futbolcuların ünlü eşleri Zeynep Kartal’ı kısa
sürede keşfetti. BBC televizyonunun resmi tasarımcısı olan
başarılı modacı aynı zamanda İngiltere’nin en bilinen ve uzun
soluklu dizilerindeki starları giydirdi. Türkiye’ye çeşitli projeler için gelip giden ünlü modacı sıcak kanlı kişiliği ile de çok
sevildi. Başarılı modacı Nişantaşı’nda yeni mağazası ile artık
Türk kadınları ile buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye’yi İngiltere’de temsil ettiği için kendini elçi gibi hissettiğini söyleyen çalışkan ve başarılı modacı ile özel bir söyleşi
gerçekleştirdilk.

Zeynep Kartal moved her story that began in Bursa to
Manchester, England. The famous wives of the famous soccer
players discovered Zeynep Kartal in short time. The successful
designer, who is also the official designer of BBC, dressed the
stars of the popular series of the British TV. Visiting Turkey for
different type of projects, the famous designer has also become
popular with her genuine personality. She is now enjoying her
new designer store located in Nişantaşı and her new clients
among the Turkish ladies. We had an interview with the
successful designer, who mentioned us that she feels herself like
an ambassador because she represents Turkey in England.

Londra Fashion Week’te gerçekleşecek etkinliğinizden
bahseder misiniz?
13 senedir Manchester’da yaşayan bir Türk modacı olarak,
profesyonel hayatımda her zaman gerçekleştirdiğim defileler
ve sergilerle beraber Türkiye ile İngiltere arasında bir kültür
köprüsü kurmayı amaçladım. Londra Moda Haftası’nda geçmişte 8 defa yer alan bir modacı olarak bu yılın benim için çok
özel bir yanı var. Hem şarkıları hem stili hem de modaya bakış açısıyla takip edilen Türkiye’nin Super Star’ı Ajda Pekkan
ile Ajda Pekkan by Zeynep Kartal adında 25 parçalık çok özgün bir koleksiyona imza attık. Bu iş birliğimizi, 17 Şubat tarihinde Londra Moda Haftası kapsamında çok özel bir defileyle perçinledik. Ülkemi böyle bir platformda, kendi kültürüne bağlı ve aynı zamanda da ilerici bir bakış açısına sahip
olan Ajda Pekkan ile temsil etmek, gerçekten benim için paha
biçilemez bir tecrübe oldu.

Could you tell us about your event that will take place
in London Fashion Week?
As a Turkish fashion designer who has been living in
Manchester for the last 13 years I have targeted to create a
cultural bridge between Turkey and England by means of my
fashion shows and exhibitions that I hold. This year is
special to me as a designer who has already taken place 8
times in the London Fashion Week in the past. Turkey’s Super
Star Ajda Pekkan and I undersigned a very unique collection
titled Ajda Pekkan by Zeynep Kartal that consists of 25
pieces. Our cooperation was enriched with a special fashion
show within the scope of London Fashion Week on February
17. Representing my country on such an international
platform with Ajda Pekkan who is deeply in touch with her
culture and who has a progressive perspective has been a
priceless experience for me.
raillife NİSAN / APRIL 2018
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Defile öncesi özel bir etkinliğiniz oldu onu da anlatır
mısınız?
Defile öncesi Londra’nın en prestijli salonlarından Freemason’s Hall ‘da Türk değerlerini dünyaya anlatacağımız Elbise-i
Osmanlı adlı sergimizi gerçekleştirdik. Sergimizin hikayesi de
bir o kadar enteresandı. Hikayemiz, 1873 yılında Viyana’da
başlıyor. Elbise-i Osmanlı ismiyle o döneme ait etnik ve dini
grupların yerel elbiselerinin fotoğraflandığı bir eserden yola
çıkarak hazırladık. Bu sergiyi Londra Moda Haftası kapsamında misafirlerimizle buluşturmanın heyecanını yaşadık. Aynı
anda iki mutluluğu bir arada yaşıyorum diyebilirim.
Ajda Pekkan ile yaptığınız iş birliğini anlatır mısınız?
Hem Ajda Pekkan hem de benim için uzun süredir üzerinde
titizlikle çalıştığımız bir proje... Ajda Pekkan güzelliği, enerjisi, kariyerindeki başarılarıyla ve tabii ki giyim zevkiyle tartışılmaz bir stil ikonu... Onunla böyle bir iş birliğinde beraber
vakit geçirmek benim için çok keyifli oldu. Koleksiyonumuzu, Pekkan’ın cool kadın çizgisinden, albümlerinden ve geçmişten günümüze sergilediği yaşam tarzından ilham alarak
ortaya çıkardık. Koleksiyonumuz; sofistike ve şık silüetler ile
kadınların her atmosferde rahatlıkla kombinleyebileceği 25
parçadan oluşuyor. Elegant detayları modern tasarım anlayışıyla özdeşleştirdiğimiz her bir modelde, kadının; güçlü,
kendinden emin ve feminen tarzına atıfta bulunduk.
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You held a special event before the fashion show, could
you tell us about it?
We held an exhibition titled Elbise-i Osman at one of the most
prestigious halls of London, the Freemason’s Hall where we
would tell the world about the Turkish values before the fashion
show. The story of our exhibition is as interesting as the
exhibition itself. The story begins in Vienna in 1873. Our
starting point was a work named Elbise-i Osman that
photographed the traditional dresses of the ethnic and religious
groups of the period. We experienced the joy of presenting this
exhibition to our guests within the scope of London Fashion Week.
I can say that I am experiencing two kinds of happiness together.
Can you tell us about your cooperation with Ajda Pekkan?
Both Ajda Pekkan and I have been working with care for a very
long time on the project. Ajda Pekkan is a style icon with her beauty,
energy, her success in her career, and her dressing style. It was a
wonderful pleasure for me to spend time with her on such
cooperation. We created our collection by being inspired from
her cool woman style, her albums, and her life style. Our
collection consists of 25 pieces that can be combined comfortably
for any occasion with their sophisticated and elegant looks. We
addressed to woman’s powerful, confident, and feminine style in
each model where we identified elegant details with a modern
understanding of design.
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İstanbul’da yeni bir mağaza açtınız, ondan söz eder
misiniz?
Bu güzel ve keyifli koşuşturmaca arasında beni mutlu eden
bir diğer haber de bu. Tasarımlarımı, Mart ayında Nişantaşı’nda kapılarını açtığım mağazamda, Türk moda severlerle
buluşturmanın heyecanını da yaşıyorum.

What about your new store in İstanbul, can you tell
us about it?
It is another thing that makes me happy between all the
joyous and beautiful rushes. I am also experiencing the
excitement of having my designs meet with the Turkish
fashion lovers in my store, opened in Nişantaşı in March.

Bursa’da başlayan Manchester’da devam eden hikayenizi
anlatır mısınız?
Aslında Bursa’da başlayan hikayemin Manchester’da devam etmesinin nedeni eşimin işi. Başlangıçta sadece eşimin işi nedeniyle gelmiştik ve doğrusunu isterseniz ilk
aşamada bu durum beni biraz ürkütmüştü. Manchester’a
yerleştikten sonra burada bir moda tasarım okuluna devam ettim. Başarının yolunun sadece çok çalışmaktan
geçtiğine inanırım ve ben de öyle yaptım. Gerçekten çok
çalıştım, hala da öyle yapıyorum.

Please tell us your story that begins in Bursa and
continues in Manchester…
Actually my husband’s work is the reason why my story
begins in Bursa and continues in Manchester. We came to
Manchester only for my husband’s work at the beginning
and to tell you the truth it made me a little uncomfortable
at first. I studied at a fashion design school after we
settled in Manchester. I believe in that, the road to success
goes through hard work and that is what I did. I am still
working hard.

İki sene önce Parlamento Binasında gerçekleştirdiğiniz
defileniz sıra dışı bir fikirdi nasıl bu noktaya gelindi?
Geçtiğiniz süreçleri ve sizde yarattığı duyguları anlatır
mısınız?
İngiliz Parlamentosu’ndaki defile benim için de çok önemli ve
özeldi. Çünkü çok özel bir mesaj içeriyordu. Kısa süre önce
ülkem çok zor zamanlar yaşamıştı ve hepimiz demokrasinin
ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlamıştık. London
Fashion Week sırasında defile mekanı olarak parlamentoyu
seçmemin nedeni de bu. Dünyanın neresinde olursanız olun,
eğer birileri ülkenizde parlamentonuza kast etmişse, özgürlüğünüze kast etmiş demektir. Ve ülkesine bağlı hiç kimse
buna kayıtsız kalamaz, ben de kalamazdım.

Your fashion show that took place at the Parliament
building 2 years ago was an extraordinary idea; how did
you get to this point? Can you tell us about the roads
you’ve passed and your feelings on the road?
The show at the UK Parliament building was so important
and so special to me, because it included a special message.
My country had just experienced hard times then when the
show took place and we all had come to realize the
importance of democracy once again. This was the reason
for me to choose the Parliament building for my fashion
show. Wherever you are in the world, if someone attacks
your statehouse, this means an attempt to take away your
freedom. No one who is loyal to his or her country can ignore
this, I could not, too.

Neden parlamentoyu seçtiniz?
Parlamento özgürlüklerin sembolüdür. Benim ülkemin
parlamentosuna saldırılmıştı bu durumu kınamak için
mekan olarak parlamentoyu seçtim ve defilemin sonunda
“Demokrasi Gelinliği”ni sergiledim. Dünyaya bir mesaj
vermek istedim. İngiltere tarihinde hiç yapılmamış bir
defileyi gerçekleştirmiş oldum. Cumhurbaşkanlığı’nın
forsu olan gelinlik sunulduktan sonra orada Türkçe ve
İngilizce bir konuşma gerçekleştirerek, demokrasi şehitlerini andım.

Why the House of the Parliament?
A statehouse symbolizes freedom. My country’s statehouse
was attacked and in order to protest this situation I chose a
statehouse as our location for the event and at the end of the
show I presented the “Bridal Gown of Democracy.” I wanted
to give a message to the world. I memorialized the democracy
martyrs after the presentation of the gown, which carried
the presidential seal, during my speech I gave both in
English and Turkish.

Nelerden ilham alıyorsunuz, tasarım süreciniz nasıl
ilerliyor?
Aslında bu, koleksiyonun temasına göre değişiyor. Bazen
tarihten ilham alarak muhteşem bir koleksiyon hazırlayabiliyorsunuz. Yüzlerce yıl önce inşa edilmiş bir köprüden mesela, ya da bir caminin duvarındaki desenden. Ben
özellikle Türk tarihinden çok etkilenen bir insanım. O
kadar zengin bir kültürümüz var ki her detayı ayrı bir ilham kaynağı.

What inspires you and how does your designing
process progress?
Actually, it depends on the theme of the collection.
Sometimes, history inspires me and I create a magnificent
collection; for instance, a bridge that had been built
centuries ago or a pattern on a mosque’s wall. I am a
person who is greatly influenced by Turkish history. Our
culture is so rich that every detail alone is a source of
inspiration.

raillife NİSAN / APRIL 2018
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Yenice Ormanları’nın her köşesinde başka bir dünya ile
karşılaşırsınız. Çitdere çevresinde porsuk, fındık, karaçam,
çınar yapraklı akçaağaç, kayın gövdeli akçaağaç, sapsız meşe
ve dağ karaağacı anıt ağaçları sizi selamlar. Kavaklı
bölgesinde ise anıt porsuk ve fındık ağaçları... Yenice
Ormanları, Onosma bozakmanii gibi, nesli tehlike altındaki
dokuz endemik bitkiye de ev sahipliği yapıyor.

TÜRKİYE’NİN DÜNYAYA ARMAĞANI:

YENİCE ORMANLARI
YILDIRAY LİSE

Yenice Ormanları hala Prof. Dr. Hikmet Birand’ın 1957
yılında, ‘Anadolu Manzaraları’ adlı eserinde anlattığı gibi:
“Her yer orman; her şey yeşil sessizlik içinde. Birbiri ardına
sıralanan, önden arkaya doğru benizleri yağızlaşan ve ufukta
akşam bulutlarıyla bir olan tepeler, hep orman…”
Kimine göre bir doğa harikası, kimine göre mutlaka
görülmesi ve içinde yürünmesi gereken bir yer, kimine göre
ilham kaynağı… Herkes için farklı şeyler ifade eder, Karabük
Yenice Ormanları. Sizin için ne ifade ettiğini öğrenmeniz
için gidip görmeli ve oranın havasını solumalısınız.
Türkiye’nin en bakir ve kesintisiz ormanlarından biri olan
Yenice Ormanları, anıt niteliğindeki ağaçları, doğal yaşlı
ormanları, derin vadileri, akarsu ekosistemleri ve
barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Türkiye’nin en iyi
korunmuş ormanlık bölgelerinden biridir.
Yenice Ormanları’na yüksek bir noktadan baktığınızda
uçsuz bucaksız bir denizi andırdığını görürsünüz. Bu
manzara yöre halkına, Hodulca Tepe’nin kuzeyindeki
Şimşirdere Vadisi’ne bakan bir noktaya “Orman Denizini
Seyir İskelesi” adını bile verdirtmiş.
TÜRKİYE’NİN EN BAKİR ORMANLARINDAN BİRİ
Türkiye’nin odunsu bitki tür çeşitliliği en yüksek alanlarının
başında gelen Yenice Ormanları, anıt niteliğindeki ağaçları,
derin vadileri, akarsuları ve barındırdığı yaban hayatı

www.karabukyenice.bel.tr

çeşitliliğiyle Avrupa’nın 100 orman sıcak noktasından biri
kabul ediliyor. Doğa Derneği’nin Türkiye’de belirlediği 305
Önemli Doğa Alanı’ndan da biri aynı zamanda.
Bolu Dağları’nın kuzeybatısında İncedere, Şimşirdere,
Çitdere su toplama havzalarını ve Safranbolu ilçesinin
batısında yer alan Yenice Ormanları’nı içeren bölge, 100
metreden başlayarak yaklaşık 2000 metreye kadar yükselen
engebeli yeryüzü şekillerine sahip. Ve bu topografya
sayesinde bakirliğini ve biyolojik çeşitliliğini koruyabilmiş.
Alanda, Yenice Nehri’nin ve kollarının çevresindeki
arazilerde kurulmuş birkaç köy dışında yerleşim alanı
bulunmuyor. Yenice Ormanları, geniş ve iğne yapraklı
karışık doğal yaşlı orman yapısına sahip. 1000-1200 metre
yükseklikte doğu kayınının baskın olduğu geniş yapraklı
ormanlar hakim. 1200 metreden sonra Uludağ Göknarı ve
sarıçam gibi iğne yapraklı ağaçlar sıklıkla görülmeye başlıyor
ve 1400 metrenin üzerinde saf ormanlar oluşturuyorlar.
Bölgenin en yüksek yeri olan Keltepe Zirvesi’nde ise açık
kireçtaşlı alanlarda alpin kuşak bitkileri görülüyor.
Yenice Nehri’nin güneyindeki kesimlerde nemli çalı türleri
yetişiyor. Denizin etkisiyle İncedere ve Şimşirdere’nin
nehre karıştıkları aşağı kesimlerde ise Akdeniz Bölgesi’nde
görmeye alışık olduğumuz odunsu türler karşımıza çıkıyor:
Sandal, funda, beyaz çiçekli laden, akçakesme, menengiç,
erguvan ve sumak...

FARKLI TÜRLERİN YAŞAM ALANI
Yapılan çalışmalar bölgenin boz ayı, vaşak, yaban kedisi,
kurt, çakal, tilki, karaca, ulu geyik, yaban domuzu, porsuk ve
ağaç sansarına ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Farklı kuş
türlerine de yaşam olanağı sunan bölge, aksırtlı ağaçkakan,
ortanca ağaçkakan, alaca sinekkapan, küçük yeşil ağaçkakan
ve çizgili ötleğen gibi ılıman kuşak orman biyomu türlerinin
büyük popülasyonlarını da barındırıyor. Nesli küresel
olarak tehlike altında olan Apollo (Parnassius apollo) ve
bölgesel ölçekte tehdit altındaki çokgözlü Eros mavisi
(Polyommatus eroides) ile orman güzelesmeri (Erebia
medusa) adlı kelebek türleri de ormanın sessizliğinde
kendilerine yer buluyor.
YENİCE’DE HAYAT
Bugün Yenice Ormanları’nın bir kısmı Kavaklı Tabiatı
Koruma Alanı, Çitdere Tabiatı Koruma Alanı ve Yenice
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak koruma altına
alınmış durumda. Bölgede ormancılık araştırmalarının
yapılabilmesi için bazı bölümler Karabük-Büyükdüz

Araştırma Ormanı ve Yaylacık Araştırma Ormanı olarak
ayrılmış. Yöre halkının temel geçim kaynağını kömür
madeni işçiliği, ormancılık ve arıcılık oluşturuyor. Bölgedeki
tarım ve hayvancılık faaliyetleri sadece hane ihtiyacını
sağlamaya yönelik.
Son dönemde turizm alanda öne çıkan geçim kaynaklarının
başında geliyor. Yerel yöneticilerin ve yöre halkının
girişimleriyle bölge giderek daha çok tanınıyor ve turist
çekiyor. Alan, Karabük Valiliği ve Yenice Kaymakamlığı’nın
yürüttüğü “Yenice Ormanları Projesi” kapsamında 2009
yılında belirlenen, uluslararası standartlarla işaretlemeleri
yapılan ve haritaları hazırlanan yürüyüş ve bisiklet
parkurlarıyla, kısa ve uzun rotalarıyla meraklılarına birçok
seçenek sunuyor.
Son yıllarda giderek önem kazanan Yenice Ormanları için
son dönemde yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve
ulusal sivil toplum kuruluşları bölgenin resmi olarak
koruma altına alınması ve dünyaya armağan olarak
sunulması için çalışmalarını yoğunlaştırdılar. Umarız ki bu
çabalar sonucu Yenice Ormanları kısa süre içinde hak ettiği
değeri görür ve koruma altına alınarak gelecek nesillere
aktardığımız en değerli hediyelerden biri olur.
Bir ormanın içinde yürümenin en güzel yanı ağaçları
yakından görmek, onlara dokunabilmek ve yılın farklı
zamanlarında biraz dikkat ederseniz farklı canlı türlerini bir
arada görmektir. Uçsuz bucaksız orman denizi Yenice de
onu yaşamanız, hissetmeniz, doğaya duyulan saygıyı
dostlarınızla paylaşmanız için sizleri bekliyor.

ADVERTORIAL

KARADENİZİN YENİ TURİZM MARKASI:
IHLAMUR TERAS
Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre
yüzölçümünün % 71’i ormanlarla kaplı olan
Türkiye’deki birinci il Karabük, yine yüzölçümünün %
86’sı ormanlarla kaplı olan Türkiye’de birinci ilçe
Yenice’dir. Ayrıca, Dünya Doğal Hayatı Koruma
Vakfı (WWF) tarafından Avrupa’da flora ve
fauna bakımından acil korunması gereken 100
sıcak nokta belirleniş ve bu noktalardan 9
tanesi Türkiye’de olup, bunlardan biri de
Yenice Ormanlarıdır. Tüm doğa aktivitelerini
gerçekleştirilebileceğiniz böyle eşsiz bir doğa
potansiyeline sahibiz. Ankara, İstanbul gibi
büyük metropollere araçla 3-4 saat, yine dünya
çapında tanınan ve kültür turizminde marka
olan Safranbolu’ya da 40 dakikalık bir mesafedeyiz.
Tüm bu potansiyel ve avantajlarımızı göz önüne
aldığımızda gelecek turizmde diyor ve Yenice Belediyesi
olarak altyapı ve tanıtım çalışmalarımıza hızla devam
ediyoruz. Altyapı açısından önceliği konaklama
sorununa verdik ve Yenice Orman İşletmesi’nden
kiraladığımız 68 dönümlük bir alana restaurant, kır
kahvesi ve 20 adet bungalov evden oluşan bir kompleks

www.karabukyenice.bel.tr

inşaatımız bitti ve Ihlamur Teras markasıyla
faaliyetlerine başladı.
Tanıtım faaliyetlerimizi ise tamamen profesyonel
açıdan ele alıyoruz ve bu konuda uzman turizmci,
yayıncı, doğa fotoğrafçısı, TV programcısı İsmail
Şahinbaş ile çalıştık ve “Bir Ormana En Çok
Hangi Renk Yakışır” isimli belgesel filmi, “Dört
Mevsim Yenice Ormanları Fotoğraf Albümü”
ve Yenice Gezi Rehberi ile bunların tanıtımını
yapacak
“doğayenicedir.com”
internet
sayfasını hazırladık. Bunların yanında
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen
Edebiyat Biyoloji Bölümü Profesörlerinden
Mustafa Sözen hocamıza hazırlattığımız Yenice
Kelebekleri çalışmamız da baskı aşamasına geldi.
Yenice Belediyesi olarak devam eden tüm bu altyapı ve
tanıtım çalışmalarımız bittikten sonra Türkiye de doğa
turizmi alanında iddialı bir konuma geleceğimize
inanıyoruz.
YENİCE BELEDİYE BAŞKANI
ZEKİ ÇAYLI
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EGE’DE
İKİ HARİKA

THE TWO WONDERS IN
THE AEGEAN REGION
BERİL ŞEN

Dünyanın yedi harikasıyla ilgili büyük beklentiler içinde
olarak seyahate çıkanların birçokları hayal kırıklığına
uğrar. Aslında piramitlerin dışında hiçbirinden geriye
fazla bir şey kalmamıştır. Bunların ikisi Anadolu topraklarında, birbirinden 150 km mesafede, Ege kıyılarında
bulunuyor. Biri Efes’teki Artemis Tapınağı diğeriyse, batı
sınırı Menderes Nehri, doğu sınırıysa Dalaman Çayı olan
Karya bölgesindeki antik çağın en ünlü kentlerinden biri olan
Halikarnassos üzerine kurulu Bodrum’daki Mausoleion.
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Many of those who set out on to a big trip about the seven great
wonders of the World usually end up in disappointment. In fact,
nothing much remained of them besides the pyramids. Two of
them are in the Anatolian grounds, 150 km away from each other,
on the coasts of the Aegean Sea. One of them is the Temple of
Artemis in Efes, the other is the Mausoleum in Bodrum that is set
upon Halicarnassus, one of the most famous cities of ancient
times located in the Karya area with its western border the
Menderes River and its eastern border the Dalaman Creek.
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Krallık, güzellik ve gömüt
Halikarnas Balıkçısı, Mausoleion’un mimarisi ile ilgili olarak,
kendine özgü üslubuyla, şunları yazmıştı: “Düşün bir kez!
Bütün geleneklere bir tekme vurarak yepyeni bir şey
yapmak… İnsanı deli eder yahu! Bu meydan okuyuşu
düşündükçe, içimde bir trampet ve tambur gürlüyor.”
Zamanın mimari üsluplarına baş kaldıran, sıra dışı bir
mimariyle inşa edilen ve en az 1500 yıl ayakta kalabilmiş bu
dev anıt-gömütten bugün geride çok az kalıntı kaldı.
“Krallığı, güzelliği ve gömütüyle” övünmeyi yeterli bulan ve
Persler tarafından Karya Bölgesi’ne satrap olarak atanan
Hekatomnoslar Sülalesi’nden Maussollos, M.Ö. 353 yılında,
ölmeden hemen önce, böyle bir yapıyı yaptırmış.
Dönemin en önemli yöneticisi Maussolos’un amacının
ölümsüzlüğünü ve büyüklüğünü sembolize etmek olduğu
tahmin ediliyor. Kendisi ölünce karısı ve aynı zamanda kız
kardeşi olan Artemisia tarafından yapımına devam edilmiş.
20 katlı bir apartman yüksekliğinde
Romalı yazar Plinius (M.S 1. yüzyıl) Naturalis Historia adlı
eserinde Mausoleion’un yüksekliğini vermesine rağmen bu
bölüm silik olduğundan okunamamış. Dünyanın yedi
harikası listesinde Mausoleion’un yüksekliği 80 iyon

Kingdom, beauty and tomb
The Halikarnas (Halicarnassus) Balıkçısı had written the following
about the Mausoleum’s architecture with his own wording: “Think
once! Kicking aside all tradition and doing a completely new
thing… It would drive someone insane! Just thinking about this
challenge, a trumpet and drum boom within me.” There are little
remains of this giant tomb built with an extraordinary architecture
that challenged the architectural styles of its time and stood for at
least 1500 years. Maussolos of the Hekatomnos lineage which was
appointed as the satrap of the Karya Area by the Persians and who
found it enough to pride on his “Kingdom, beauty and tomb” had
this structure built in 353 B.C. shortly before his death.
The aim of the ruler of the area Maussolos was guessed to be to
symbolize his immortality and greatness. After he died, its
construction was continued by his wife and at the same time his
sister, Artemisia.
As tall as a 20 story apartment
Even though the Roman writer Plinius (1st century A.D.) had given
the height of the Mausoleum in his work the Naturalis Historia,
this section was worn and unreadable. The height of the Mausoleum
in the list of the 7 wonders of the world is 80 Ionian feet, which is
approximately 50 meters. This giant tomb is as tall as a 20 story

ayağında, yani yaklaşık 50 metre. Bu dev anıt mezar,
günümüzde 20 katlı bir apartman yüksekliğinde olup
zamanının en görkemli yapılarından biriydi. Antik yazarlar
yapının mimarının, Priene Athena Tapınağı’nın da mimarı
olan Pytheos olduğunu yazar. Vitrivius bu yapıda, Bryaxis,
Timotheos, Leochares ve Skopas gibi dönemin en önemli
heykeltraşlarının çalıştığını söyler. Aslen Karyalı olan
Bryaxis, Mousoleion’un en üstünde bulunan dört atlı
arabanın üstünde bulunan Mausolos ve Artemisia
heykellerini yapmış.
Gömü odası ve hazine
Balistik silahların gelişmesiyle kale duvarlarını yükseltmek
ihtiyacını duyan ve 1481’de anıt mezarın özellikle yeşil
süngerimsi taşlarını almaya gelen şövalyelerin günlüklerinde
yazdıklarına göre; gömü odasına giden koridordan
geçebilmek için, iki yanındaki heykelleri kırmaları gerekir.
Odanın girişindeki taş bloku çektiklerinde, içeride altın
ziynet eşyalar ve ipek kumaşlar görürler. Ne var ki tam o
sırada sokağa çıkma yasağı uyarısını duyunca kaleye dönmek
zorunda kalırlar. Ertesi gün mezara döndüklerinde, oda
bomboştur. 19. yüzyılın ortalarında İngiltere elçisi Lord
Stradford, Osmanlı padişahından izin alarak kalede bulunan
ve Mausoleion’a ait olan 13 kabartmayı İngiltere’ye taşır.
Bunları gören İngiliz Sir Newton, 11 yıl sonra Bodrum’a
gelerek antik yazarların tasvirlerinden yararlanarak anıt
mezarın yerini bulur ve Londra’daki British Museum’a
götürür. Bugün Bodrum Mouseleion’un müze bölümünde
British Museum’da bulunan kabartmaların kopyaları ve anıt
mezarın bir maketini görmek mümkün.
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apartment building of our time and it was one of the most
magnificent structures of its time. Ancient writers have written
that the structure’s architecture is also the architect of the Temple
of Athena, Pytheos. Vitrivius had said that the most important
sculptors of their time such as Bryaxis, Timotheos, Leochares and
Skopas had worked in the construction of this structure. Bryaxis
who is originally from Karya had made the statues of Mausolos and
Artemisia riding the four-horse chariot at the very top of the
mausoleum.
The Burial chamber and treasure
With the development of ballistic weaponry, the knights who
needed to heighten their walls go to the tomb in 1481 to take its
stones especially the green sponge like stones. Later, they write in
their journals that in order to get past the corridor going to the burial
chamber they had to break two statues on its two sides. When they
pushed aside the stone block in front of the chamber’s entrance, they
saw golden jewelry and silk fabrics. However they heard the warning
for curfew just at that moment and they were forced to return to the
castle. The next day they returned to the castle but they saw that the
chamber was completely empty. In the middle of the 19th century,
the British ambassador Lord Stradford brought the 13 embossments
that were in the castle and belonged to the mausoleum to England
with the permission of the Ottoman Sultan. The British Sir Newton,
who sees these, then travels to Bodrum 11 years later and finds the
location of the tomb with the help of the descriptions of ancient
writers and takes them to the British Museum in London. Today the
embossments that are in the museum part of the Bodrum Mausoleum
are copies of the ones in the British Museum and it is also possible to
see a model of the tomb there.
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Hayallerdeki kent
Bir kent düşleyin; yaz sıcağında öğleden sonraları halk
uyurken, anıt çeşmelerinden su aksın, şehrin bütün sokakları
yıkansın, uyandıklarında kendilerini temiz ve serin bir
kentte bulsunlar… Geceleri kimse sokağa çıkmadığı halde,
sırf şehrin güzelliğini ortaya çıkaran sütunların siluetleri
gelen gemiler tarafından görülsün diye, sokaklar meşalelerle
ışıklandırılsın... Kentin genel mermer tuvaletlerini ısıtmak
için esirlerini önceden yollayıp, buralarda yanyana oturup
sosyalleşsinler...

The city of dreams
Imagine a city, while its residences asleep in the summer heat in the
afternoons, water runs from the memorial fountains washing all of
the streets in the city, the residences wake up to find themselves in
a clean and cool city… Even though no one goes outside at night,
just so the silhouettes of the columns, which bring out the beauty of
the city, can be seen by the passing ships, the city’s streets are
illuminated with torches… To warm the public marble toilets of the
city they send their slaves first, and later sit there next to each other
and socialize…

Ticaret, refah, sanat
Tahmin etmek o kadar da zor değil; burası ünlü Roma kenti,
Efes. Birçok özelliğiyle, dünyanın ilklerine imza atmış,
herkesin yaşamayı hayal ettiği, yaşayanı ayrıcalıklı yapan bir
kent. Efes, İpek ve Kral Yolu’nun üzerindeydi. Kervanlarla
gelen mallar, buradan batıya ihraç edildiğinden ticaret
yoluyla zenginleşen bu şehirde insanlar büyük bir lüks içinde
yaşarlardı. Evlerinde hem soğuk hem de sıcak su vardı,
mükemmel bir kanalizasyon sistemi döşenmişti. Evlerini
yamaçta kurdukları için hepsinin harika bir deniz manzarası
vardı. Ege Denizi’nden gelen imbatın getirdiği serinlikle yaz
sıcağı hissedilmezdi. 24 bin kişilik bir tiyatrosu vardı. Zengin
tüccarların yanısıra, filozof, ressam, heykeltraş, mimar ve
birçok sanatçının da yaşadığı kent, Roma İmparatorluğu’nun
Asya başkenti ve en önemli limanıydı.

Trade, prosperity and art
It’s not that hard to guess; this is the famous Roman city, Ephesus.
With many of its features, it has put its name under many of the
world’s firsts, a city where everyone dreams to live in and those who
do have privileges. Ephesus was on the Silk and King’s Road.
Because the goods arriving with caravans were exported to the east
the people living in this city that was enriched by commerce would
live in great luxury. Their homes had cold and warm water; it had
an excellent sewage system. Because they established their homes
on slopes, it had an amazing sea view. With the breeze brought by
the Aegean Sea, the heat of the summer wouldn’t be felt. It had an
amphitheatre with a capacity of 24 thousand. Aside from rich
traders, the city, in which many philosophers, painters, sculptors,
architects and other artists resided in, was Rome’s Asian capitol
and most important port.
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kentin yardımlarına karşı onlara bir tapınak yapmak ister.
Ancak İskender’e tanrı gözüyle bakan Efesliler, “Bir tanrı
başka bir tanrıya tapınak yapamaz” derler. Bundan çok
hoşlanan İskender, Efesliler’den vergi almamaya karar verir.
Tapınağı onarmayı çok istemişse de tapınağı onartamadan
ölür. Her hasardan sonra tapınağı onaranlar tanrıçanın sadık
müritleri olur.

Hepsini gölgede bırakan harika
Böylesine özellikli bir kentte antik dünyanın yedi
harikasından birinin inşa edilmiş olması hiç de şaşırtıcı değil.
Ancak o “harika” yani Artemis Tapınağı, bugün ait olduğu
topraklarda değil, yine Londra’daki British Museum’da.
Dünyanın yedi harikasını M.Ö. 2. yüzyılda derleyen, şair
Sidonlu Antipatros diğer harikaları gölgede bıraktığını
düşündüğü Artemis Tapınağı için şöyle demişti: “Alpheus’daki
Zeus heykelini ve Babil’in Asma Bahçeleri’ni gördüm ve
Güneş’in Rodos Heykeli’ni ve yüksek piramitlerin devasa
işçiliğini ve Maussollos’un engin mezarını ama Artemis’in
bulutlar üzerine kurulmuş evini gördüğümde diğer tüm
harikalar parlaklıklarını kaybetti ve dedim ki; İşte! Olympos’un
dışında, güneş hiç bu kadar büyük bir şeye bakmadı.”

A wonder leaving all of it in the shade
It is not at all a surprise that one of the Seven Wonders of the
World was built in a city like this one that had such features.
However that “wonder”, the Temple of Artemis is currently not in
the land that it belongs; it is again in the British Museum in
London. The poet Antipatros of Sidon who compiled the Seven
Wonders of the World in 2 B.C. had said the following for the
Temple of Artemis which he believed that the others were left in its
shadow: “I saw the Statue of Zeus in Alpheus and the Hanging
Gardens of Babylon and the Sun’s Rhodes Statue and the giant
craftsmanship of the Pyramids and the broad grave of Maussollos
but when I saw the home of Artemis set upon the clouds all the
others lost their glamour and I said: Here it is! Besides Olympus,
the sun has never laid its gaze upon something so great!”

Doğuma giden tanrıça
Tapınağın yapılışı hakkında değişik görüşler var. Bu
görüşlerden en yaygın olanı, M.Ö. 550 yılında Lidya kralı
Kroesus’un emri ile Bereket Tanrıçası Artemis için yapılarak,
120 yıllık bir projenin eseri olduğu yönünde. M.Ö. 356,
21Temmuz günü, Herastratos adlı bir kişi böyle bir yapıyı
yakınca adının tüm dünyaya yayılacağını düşünerek ünlü
olmak için tapınağı yakar. Tapınağın yakıldığı gün Büyük
İskender’in doğduğu gündür. Halk arasında bir söylenti
yayılır; Tanrıça Artemis, Büyük İskender’ in doğumuyla o
kadar çok ilgilenmiştir ki kendi evinin yakılmasını
önemsememiştir… İskender M.Ö. 300 yıllarında Persleri
yenerek Efes’e gelir. Halk İskender’i bir Tanrı gibi karşılar.
Efes’e ve tapınağa karşı zaten özel hisleri vardır. İskender,

The goddess going to birth
There are different views on the construction of the temple. The
most extensive of these is that it was a project spanning to 120
years with the order of King of Lydia Kroesus for the Goddess of
Abundance, Artemis. On the day of June 21, 356 B.C., a person
named Herastratos thought that his name would be known all
around the world if he burned down such a structure and did so.
The day the temple was burned was the day that Alexander the
Great was born. A rumor spread later; the Goddess Artemis was so
occupied with the delivery of the Great Alexander, she did not care
about her house being burnt down. Alexander comes to Ephesus in
300 B.C. after defeating the Persians. The people greet Alexander
like a god. He already had special feelings towards Ephesus and the
temple. Alexander then desires to build a temple for the people in
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exchange for their helpful endeavors. However the people of
Ephesus who look upon Alexander like a god say, “A god cannot
make a temple for another god”. Alexander, who abundantly
enjoys this, decides not to collect taxes from the people of Ephesus.
Even though he very much wanted to have the temple repaired he
dies without being able to do so. Those who repair the temple after
any damage occurs become the loyal followers of the Goddess.

En büyük tapınak
The largest temple
In Ephesus, which was once one of the four largest cities of the
Bir zamanlar 250 bin nüfusuyla dünyanın en büyük dört
world with its population of 250 thousand, one of the biggest
kentinden biri olan Efes’te dünyanın en büyük eserlerinden
works of art was constructed completely out of marble and inside
biri, tamamen mermerden inşa edilir, içine de hem Av
of it a magnificent statue of Artemis, which has both the features
Tanrıçası Yunan Artemisi’nin hem de Bereket Tanrıçası
of the Greek goddess of the hunt, Artemis and the Anatolian
Anadolu Kybele’sinin özelliklerine sahip olağanüstü bir
Kybele Goddess of Prosperity, was installed. The Temple of
Artemis heykeli yerleştirilir. Hellenistik dönem tapınaklarının
Artemis which is one of the biggest temples of the Hellenistic Era
en büyüğü olan Artemis Tapınağı, tarihçi Plynus’a göre 125
was 125 meters long, 55 meters wide and 25 meters high and was
metre uzunluğunda, 55 metre genişliğinde ve 25 metre
made out of 127 columns according to the historian Plynus. Its
yüksekliğindeydi ve 127 sütundan oluşuyordu. Ön
front facade was decorated with 36 columns,
cephesindeki 36 sütun, kabartma ve heykellerle
embossments and statues. According to the writings
süslüydü. Ünlü tarihçi Heredot’un yazdığına
of the famous historian Heredot, the waves of
göre, denizin dalgaları tapınağın
Artemis Tapınağı,
the sea washed the stairs of the temple. Today
merdivenlerini yıkarmış. Günümüzde
125 metre uzunluğunda,
however the temple is 9 km away from the
ise tapınak, Küçük Menderes Nehri’nin
55 metre genişliğinde ve 25
sea that is filled with the alluvial deposits
alüvyonları ile dolmuş olan denizin 9
metre yüksekliğindeydi ve 127
of the Small Menderes River.
km uzağında.

sütundan oluşuyordu.

Turistik bir destinasyon
A touristic destination
This
enormous temple that had the
Dönemin en ünlü sanatçılarının bronz
The Artemis Temple was 125 meters
bronze and marble statues of the most
ve mermer heykellerinin bulunduğu
in length, 55 meters in width, and
famous sculptors of the era, was decorated
bu devasa tapınak, ünlü Yunan
25 meters in height and
with statues, paintings, gold and silver
heykeltraşlar tarafından yapılmış heykel,
consisted of 127
bejeweled columns made by famous Greek
tablo, altın ve gümüşle bezenmiş kolonlarla
columns.
sculptors. Sources state that the inside of the
donatılmıştı. Kaynaklar, yapının içinin
structure was used as a temple while the outside was used
tapınak, dışının ise çarşı olarak kullanıldığından
as a market and that it was a religious institute. For hundreds of years,
ayrıca dinsel bir enstitü olduğundan bahseder. Yüz yıllar
gifts were brought by those who came to offer their wishes and belief to
boyunca, tanrıçaya inanç ve dileklerini sunarken hediyeler
the Goddess. Bracelets, earrings, necklaces and ivory statues, found
getirmişler. Yapılan kazılarda bilezik, küpe, gerdanlık ve fildişi
during the digs, show that the jewelry bought by the tourists in the
heykellerin bulunmuş olması, turistlerin çarşıdan aldıkları
market were offered to the goddess of prosperity. The temple being
takıları tapınakta bereket tanrıçasına sunduklarını gösteriyor.
located in an area of Anatolia that was prosperous economically
Anadolu’nun ekonomik olarak refah içinde olan bir bölgesinde
provided many voyagers and traders from all over Anatolia to visit.
yer alması Anadolu’nun dört bir yanından tüccar ve yolcular
tarafından ziyaret edilmesini sağlamış.
Only a single column left
Foundation stones, column pieces and a part of embossments that
Geriye kalan tek bir sütun
were recovered from archaeological digs from the Temple of
Geçirdiği yangınlar, yıkımlar sonrası yerinde sadece bir sütun
Artemis, a single column of which was the only thing left after the
parçası kalan Artemis Tapınağı’nın arkeolojik kazılar ile
fires and destructions it had been through, are currently being
çıkarılan temel taşları, sütun parçaları ve kabartmaların bir
displayed in the British Museum. The relic believed to be the statue
kısmı British Museum’da sergileniyor. Kazılardan çıkan
of Artemis, which was found during the digs, is in the Selçuk
Artemis heykeli olduğuna inanılan eserse, Selçuk Müzesi’nde.
Museum. It is beneficial to remember that some of the columns of
İstanbul’da Ayasofya Müzesi’nin bazı sütunlarının, kilise 6.
the Haghia Sophia Museum in İstanbul were brought from Ephesus
yüzyılda inşa edilirken, Efes’ten getirildiğini hatırlamakta
during the 6th century when the church was being constructed.
yarar var.
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Çiçeklerin açtığı, doğanın canlanıp yeni kıyafetlerini giydiği, kuş cıvıltılarının insana huzur verdiği, açık havada
vakit geçirme isteğinin arttığı bahar mevsimi, bir yandan
hastalıklara da davetiye çıkarıyor.
Gün içerisinde ısı değişikliklerinin fazlasıyla kendini gösterdiği bahar ayları bir yandan soğuk algınlığına bir yandan
da alerjiye davetiye çıkarıyor. Üstelik sadece bahar ayları
değil mevsim geçişlerinde de etkisini gösteren hastalıklar
çoğu kez birbiriyle karıştırılabildiğinden tedavisinde de
gecikme yaşanabiliyor ya da gereksiz yere antibiyotik kullanarak vücuda fayda yerine zarar verilebiliyor!
Baharın güzelliğini yaşayanların aksine atopik denilen,
alerjiye duyarlı bünyeye sahip kişilerde bitkilerden havaya
karışan polenlere maruz kalmak birtakım alerjik reaksiyonlara neden olduğundan hayatı kabusa çevirebiliyor.
BAHAR YAĞMURUYLA GELEN ÖKSÜRÜK
Bahar alerjisinin tedavi edilemediğini, astıma sebep olabileceğini söyleyen Acıbadem Fulya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reha Baran, alerji ve soğuk algınlığının ortak belirtileri arasındaki ince farkları ve alınabilecek tedbirleri şöyle anlatıyor:
SABAH ÇOK MU HAPŞIRIYORSUNUZ?
“Çayır- çimen polenleri, tahıl, ağaç ve yabani otlar gibi
etkenler bahar alerjisine neden olabiliyor. Bahar alerjisi
burun akıntısı ve kaşıntısı, göz yaşarması ve kaşınması,
gözlerde kızarıklık, sık gelen ve sabahları daha çok olan
hapşırık atakları, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlere
yol açıyor. Bu belirtileri hep aynı mevsimde yaşayan kişiler, hastalıklarını kolayca anlayabilirler.”

HAPŞUU:

ALERJİ Mİ, SOĞUK
ALGINLIĞI MI?
ACHOO: ALLERGY OR COLD?
TÜRKAN BALABAN
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ASTIMA ÇEVİREBİLİYOR
Prof. Dr. Reha Baran, bahar alerjisinin soğuk algınlığı ile
karıştırılabildiğine işaret ederek, “Öksürük, hapşırma,
burun akıntısı, gözlerde kızarma ve sulanma gibi sorunların iki haftadan fazla devam etmesi durumunda mutlaka bahar alerjisinden şüphelenilmesi ve alerji uzmanına
başvurulması gerekiyor. Eğer tedavi edilmezse, bu kişilerde rahatsızlıklar daha kronik hale gelebilir ve kişi astım hastalığına yakalanabilir. Bahar alerjisi tedavi edilse
de edilmese de, bu kişilerde astım olma riski her zaman
var. Nefes yolu, burundan başlayan ve akciğere kadar
giden bir yol. Alerjik reaksiyon tüm bu yolu etkilediği
için kişilerin yüzde 50’den fazlasında astım görülebiliyor.
Ancak illa ki bir astım krizinden bahsetmiyoruz; öksürük
atakları, önlemeyen öksürükler, zaman zaman nefes darlığı şeklinde de olabiliyor. Hem astımı hem alerjik riniti
olan hastalarda alerjik rinit tedavi edildiğinde astım da
geçebiliyor. Yine önlem alınmazsa, yorgunluk, iştahsızlık, sinirlilik, baş ağrısı, sinüzit ve orta kulak iltihabı gelişebilir.” diyor.

The spring season, when flowers blossom, nature revives and
wears new clothes, birds’ chirping offer us tranquility, and
the desire to spend time outdoors increases, also invites the
illnesses.
The months of spring, when the temperature changes occur
often during the day, invites colds and allergies. Moreover,
illnesses, which affect us not only in the spring months but
also during the seasonal changes, can be confused most of the
time and this prolongs the treatment process or brings up the
unnecessary use of antibiotics, giving more harm than benefit
to the body! Contrary to those who can enjoy the beauty of
spring, life might become a nightmare for the atopic persons,
who are sensitive to developing allergic reactions after
exposure to specific antigens such as pollen.
CAUGHING THAT COMES WITH THE RAIN OF
SPRING
Acıbadem Fulya Hospital Pulmonary Diseases Specialist
Prof. Dr. Reha Baran states that the spring allergies cannot be
treated and may cause asthma and explains the fine
differences between the common symptoms of allergies and
cold and the preventive measures that can be taken:
DO YOU SNEEZE FREQUENTLY IN THE
MORNINGS?
“Factors such as meadow-grass pollen, grains, trees and
weeds may cause spring allergy. Spring allergy may cause
complaints such as runny and itchy nose, secretion of tears,
itchy eyes, redness in the eyes, frequent sneezing attacks
especially in the mornings, coughing and shortness of breath.
Those who experience these symptoms always in the same
season can easily identify their illness.”
MAY TURN INTO ASTHMA
Pointing out that spring allergy can be confused with cold,
Prof. Dr. Reha Baran says, “If symptoms such as coughing,
sneezing, runny nose, redness and irritation in the eyes
continue more than two weeks, you should consider that you
might have a spring allergy and must consult to your physician.
If left untreated, these symptoms might become chronic and
turn into asthma. Whether or not the spring allergy is treated,
these persons always carry the risk of asthma. Air passage is a
path starting from the nose and going to the lungs. Asthma can
be seen in more than 50% of people with allergies because
allergic reactions affect the whole passage. However, we are
not necessarily talking about an asthma attack; cough attacks
may appear as coughs that cannot be prevented or sometimes
in the form of shortness of breath. Asthma may be successfully
treated when allergic rhinitis is treated in patients with both
asthma and allergic rhinitis. If no measures are taken,
fatigue, loss of appetite, irritability, headache, sinusitis and
middle ear infections may develop.”
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BU ÖNERİLERLE KORUNABİLİRSİNİZ
Sabah saatlerinde özellikle rüzgarlı havalarda
polenlerin çok fazla olması nedeniyle zorunlu
değilseniz dışarı çıkmayın.
Dışarı çıkmanız gerekiyorsa maske, gözlük, şapka
takmanız faydalı.
Polenlerden korunmak için ağız, göz ve burun
kenarlarına vazelin sürün.
Eve geldiğinizde duş alarak saçlarınızdaki ve
vücudunuzdaki polenleri uzaklaştırın.
Gerek evde gerekse aracınızda pencere açmak
yerine polen filtreli klima kullanın.
Klimalarınızın filtresini düzenli aralıklarla
değiştirmeye özen gösterin.
Alerjik olmayan yastık, çarşaf, nevresim kullanın.
Evinizde toz tutacak fazla eşyalardan ve
aksesuarlardan, duvardan duvara halıdan kaçının.

ALERJİYE ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN
Pek çok kişinin bu aylarda yaşadığı burun ve boğazda kaşıntı, hapşırma ve burunda tıkanıklık gibi belirtileri nezle
zannedip antibiyotik kullanmasının tehlikeli olduğuna
dikkat çeken Baran, şu uyarılarda bulundu: “Hastalarımızda karşılaştığımız en büyük sıkıntı ise birçok kişi bu aylarda nezle veya grip olduğunu düşünerek antibiyotik kullanıyor. Antibiyotik bu rahatsızlıkları hem tedavi etmez
hem de vücudun ilaçlara direnç kazanmasına yol açıyor ve
zararı büyük oluyor. Bu yüzden ilaç kullanmadan önce
mutlaka bir uzman doktora danışmalınız. Gözlerde yanma,
burun içinde ve boğazda kaşıntı, hapşırma, burunda tıkanıklık ile akıntı gibi ortak belirtiler var. Ancak ayırt etmek çok
kolay. Kişi zaten bu belirtileri ilk defa yaşamadığından yıllarca aynı dönemlerde tecrübe etmiştir. Mutlaka genetik bir alt
yapısı vardır. Belirtiler bir hafta içinde azalıp kayboluyorsa
bunun soğuk algınlığı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bahar
ayları boyunca devam ediyorsa alerjiden şüphelenmek gerekiyor. Ateş yoksa ve ince, sıvı burun akıntısı varsa alerjik
nezle; burun akıntısı daha sarı, vücut ağrıları var ve düşük de
olsa ateş mevcut ise bu bir nezle belirtisidir. Alerjik nezle
alerjen maddeyle temas halinden hemen sonra başlar. Nezle
ise virüsü kaptıktan birkaç gün sonra ortaya çıkar.”
ALERJİYE AŞI TEDAVİSİ YETERLİ DEĞİL
Normalde sebebi belirlenen alerjilerde aşı tedavisinin uygulandığını ancak polen alerjilerinde bu konuda sıkıntı
yaşanabildiğini ifade eden Prof. Dr. Reha Baran, şunları
söylüyor: “Bahar alerjisine karşı aşı tedavisi önermiyoruz.
Çünkü polen alerjisinde alerjenler genelde birden fazla olduğu için aşı tedavisi çok başarılı olamayabiliyor. Ancak
alerjisine karşı geleneksel tedavilerden fayda görmeyen
hastalarımızda ve tek bir alerjene karşı alerji saptanmışsa,
hastane koşullarında aşı yapılabiliyor.”

DO NOT USE ANTIBIOTICS FOR ALLERGIES
Baran, pointing out that it is dangerous to use antibiotics after confusing
allergy symptoms such as itchy nose and throat, sneezing, and stuffy
nose, which many people experience during these months, with cold
symptoms explains: “Our biggest concern is the unnecessary use of
antibiotics, because many of our patients think that they caught a cold or
flu in these months. Antibiotics do not treat these illnesses and cause the
body to gain resistance against medication, giving actually more harm.
This is why you should consult to a physician before using medication.
The common symptoms are burning feeling in the eyes, itchy throat and
nose, sneezing, stuffy and runny nose. However, it is also easy to make the
separation between the two. Since the person is not experiencing these
symptoms for the first time, in fact, the patient has experienced them
many times before, same time every year. The person must have a
hereditary predisposition. If the symptoms are disappearing within a
week, we can tell that this was a cold. However, if it continues during
the months of spring, we should consider allergies. If there is no fever
and the nasal discharge is clear, it is allergic rhinitis. If the nasal
discharge is yellow and the body ache and fever present than we can
tell that this is common cold. Allergic rhinitis begins to onset after the
exposure to specific antigens. Common cold occurs a few days after
catching the virus.”
IMMUNOTHERAPY IS NOT ENOUGH TO TREAT
ALLERGIES
Prof. Dr. Reha Baran said that normally, the vaccine
treatment can be used for allergies to an identified antigen, but
using this treatment for pollen allergies is a problem and explained:
“We do not recommend the immunotherapy for spring allergy,
because the number of the allergens with the pollen allergy is usually
more than one. So, the vaccine treatment may not be successful.
However, the patients who did not benefit from the traditional
treatment methods may benefit from the vaccination under the
hospital conditions, if we identify the allergy to one antigen only.”
YOU CAN PROTECT YOURSELF WITH THESE
RECOMMENDATIONS
If you do not have to, do not go outdoors in the
morning hours especially during windy weather
since the pollen count would be the highest.
If you have to go out, wearing a sterile mask,
sunglasses, and a hat when necessary would be
beneficial.
Put some Vaseline on the sides of your eyes, nose,
and mouth for protection against pollen.
Take a shower to get rid of pollen on your hair
and body when you come home.
Instead of opening the windows at home and in
your car, use air-conditioning with pollen filters.
Change the filters of air-conditions regularly.
Use anti-allergic pillows and linens.
Avoid the use of excessive furniture and wall-towall carpeting that gather dust at home.
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MÜZİK VE
LEZZET
BİR ARADA
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Dorock XL’nin Executive Şefi Veysel Özcan
Executive Chef of DorockXL Veysel Özcan

DOROCK XL’NİN BOLU MENGEN DOĞUMLU
EXECUTIVE ŞEFİ VEYSEL ÖZCAN, MÜZİK
TUTKUNLARININ AKIN ETTİĞİ MEKÂNI, LEZZETLİ
SPESİYALLERİYLE DE ÖLÜMSÜZ KILIYOR.
SELİN AKGÜN

FERHAT MAKASÇI

İstanbul Anadolu Yakası’nda hem müzikseverlerin hem de
damak tadını önemseyenlerin buluşma noktası olarak öne
çıkan Dorock XL; sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemeği
spesiyalleriyle her yaştan hedef kitlesine farklı bir yaşam
kültürü sunuyor. Mekânın spesiyallerinin bu kadar popüler
olmasının arkasındaki en önemli isim ise hiç şüphesiz Dorock XL’nin deneyimli Executive Şefi Veysel Özcan. Bolu
Mengen doğumlu Özcan, baba mesleği olan aşçılığa tutkuyla bağlı şeflerimizden biri…

MUSIC AND TASTE TOGETHER
EXECUTIVE CHEF OF DOROCK XL VEYSEL
ÖZCAN, BORN IN BOLU MENGEN, MAKES
THE PLACE, WHICH IS SWARMED BY THE
MUSIC LOVERS, ETERNAL WITH HIS
SPECIALTIES.
Coming to prominence by being the meeting point of both
music lovers and people who care about good food, Dorock
XL offers a different kind of living culture to its target
mass, which consists of every age group, with its breakfast,
lunch, and dinner specials. The most important name
behind the popularity of their specials is Veysel Özcan,
experienced Executive Chef of Dorock XL. Özcan, born in
Bolu Mengen, is a chef who is passionate about his job,
which is also his father’s profession.
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DOROCK XL’NİN EXECUTIVE ŞEFİ VEYSEL ÖZCAN’DAN SEBZELİ DANA OSSO BUCO TARİFİ
OSSO BUCO WITH VEGETABLES RECIPE BY EXECUTIVE CHEF OF DOROCK XL VEYSEL ÖZCAN
Malzemeler: 350 gram dana incik, 2 su bardağı su, 1
havuç, 1 patates, 1 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı
un, iki parça brokoli, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay
kaşığı tuz, eti kızartmak için ise bir çorba kaşığı yağ.
Hazırlanışı: Dana inciği tavada kızartın, alt ve üst
taraflarını iyice mühürleyin. Mühürlenen etin içine
yarım kaşık salça, yarım kaşık un ve suyu ilave edin.
Spesiyali yarım saat pişmeye bırakın. Pişmek üzereyken parizyen doğranmış havuç, patates ve brokoliyi
çiğ olarak ilave edin. 10 dakika pişirdikten sonra et ile
birleştirin ve güveçte servis edin. Afiyet olsun…

Ingredients: 350 grams of veal shanks, 2 cups of
water, 1 carrot, 1 potato, 1 tbsp of tomato paste, 1
tbsp of flour, 2 pieces of broccoli, 1/2 tsp of black
pepper, 1 tsp of salt, 1 tbsp of oil for sealing the meat.
Directions: Seal the veal shanks in a pan well on both
sides. Add 1/2 tbsp of tomato paste, 1/2 tbsp of flour
and water. Let it cook for half an hour. When it is
about to be done, add sliced carrots, potatoes, and
broccoli pieces. After cooking for 10 minutes, serve it
in a casserole dish.
Enjoy!

ni ekledik. Hedef kitlemizin daha çok steak, pizza ve dürüm
spesiyallerini tercih ettiğini gözlemliyoruz. Sıcak aperatif
tabaklarımız da oldukça popüler. Yeni dönemde mönümüze eklemeyi düşündüğümüz farklı spesiyaller de olacak.
Mesela kaşarlı köfte ve bir Meksika yemeği koymayı düşünüyoruz. Pizza çeşitlerimiz de artacak. Pizza tutkunlarına
kapalı calzone pizza seçeneği de sunacağız.” diyor.

and octopus casserole. We see that our target mass prefers
mostly steak, pizza, and wraps. Our warm appetizer
platters are also popular. We are considering new
specialties to add to our menu in coming days. For instance,
meatballs with cheese and a Mexican dish. We are going to
increase the number of our Pizza dishes. We are also going
to offer the option of calzone for the pizza lovers.”

Mutfak 24 saat açık
Dorock XL’yi gençlerin, öğrencilerin, beyaz yakalıların ve
genç kalanların mekânı olarak tanımlayan Veysel Özcan,
“Alternatiften pop-rock’a uzanan geniş müzik içeriğimiz
sayesinde her yaştan ve her tarzdan insana hitap ediyoruz.
Şu an mutfak kadrosu 11 kişi… Benim mesaim ve ekibimin
mesaisi aynı değil. Neredeyse 24 saat açık bir mutfağımız
var. Ekip, günde 10 saat dönüşümlü olarak çalışıyor. 3 vardiya yapılıyor. Ben, 14.00 gibi başlayıp 23.00’te çıkıyorum.
14.00-19.00 saatleri arasında hazırlık yapılıyor. 19.0023.00 saatleri arası benim bulunduğum servis saatlerini
kapsıyor. Sonrasında mutfağımız devam ediyor. Pizza hariç tüm yemekler yapılabiliyor. Sabah 09.00’da mutfağımız açılıyor. Kahvaltı mönümüz de bulunuyor. Mutfakta
uzmanlık alanlarına göre bölümler var. Mesela pizza bölümü, et bölümü, sıcak ve soğuk bölüm olarak ayrılıyor.
Bunların koordinasyonu ve uyumu çok önemli. Çok hızlı
olmamız gereken bir mekânda çalışıyoruz. Bu nedenle her

The kitchen is open 24 hours
Veysel Özcan, who describes Dorock XL as the meeting
place of students, white-collar workers, young people, and
those who are young at heart, says, “Thanks to our wide
range of music content from alternative to pop-rock, we
appeal to everyone from every age group and background.
Currently, our kitchen staff consists of a team of 11. My
working hours and my team’s working hours are not the
same. We have a kitchen that is open almost 24 hours. The
team works in 10-hour shifts of 3. I start around 2pm and
leave around 11pm. Preparations are done between 2pm9pm. My shift covers 7pm-11pm service. Later, our
kitchen remains open. Only, we offer everything from our
menu except pizza. The kitchen reopens at 9am. We have
a breakfast menu. We have sections in the kitchen
depending on the specialized field. For instance, pizza
section, meat section, hot and cold dishes sections. Their
coordination and accordance carry utmost importance.

Sebzeli dana osso buco
Osso buco with vegetables

Dünya mutfağının en özel spesiyallerini sunuyor
Meslekte 40 yılı geride bırakan Veysel Özcan; Pinhan Restaurant, The Plaza Hotel, İstanbul Ticaret Odası Tesisleri
(Kandilli), Ortaköy Ziya Restaurant ve Motorest’te şeflik
yapmış biri isim. Ortaokuldan sonra İstanbul’da aşçı yardımcısı olarak mesleğe başlayan, 25 yıldır executive şeflik
yapan Özcan’ın uzmanlık alanı ise sıcak spesiyaller... Dünya mutfağına daha yatkın olduğunu dile getiren Özcan, 3
yıldır Dorock XL’de executive şeflik yapıyor. Geniş bir
kitleye hitap ettiklerini söyleyen Özcan, “Haftanın 7 günü,
09.00’dan 05.00’e kadar neredeyse kapanmadan kesintisiz
hizmet veriyoruz. Her üç ayda bir mönümüze yeni lezzetler
ekliyoruz. Mesela en son ana yemeklere ‘Dana Osso Buco’
ve ‘Dana Bifstrogonof’ seçeneklerini ekledik. Pizzalara ise
‘Bresaola Pizza’ eklendi. Başlangıçlarda da farklılık yaptık.
Güveçte tereyağlı karides sotesi ile güveçte ahtapot sotesi-
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He offers the best specials of the world cuisine
Veysel Özcan who has left 40 years behind in this business
has worked as a chef at Pinhan Restaurant, The Plaza
Hotel, İstanbul Commerce Chamber Facilities (Kandilli),
Ortaköy Ziya Restaurant and Motorest. Özcan, who has
begun this job as an assistant chef in İstanbul after middle
school and has been in this profession for 25 years, is
specialized at hot specialties. Expressing his inclination
towards the world cuisine, Özcan has been the chef of
Dorock XL for the last 3 years. Stating that they appeal to
a large mass, Özcan says, “We serve almost non-stop 7
days a week from 9am to 5am. We make new additions to
the menu every three months. For instance, we have added
‘Osso Buco’ and ‘Beef Strogonof’ to the entrees and
‘Bresaola Pizza’ to the pizzas the latest. We have played a
little with the starters. We have added shrimp casserole
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Rokfor soslu dana bonfile
Beef tenderloin with
Roquefort sauce

şeyin tam zamanlı ve eksiksiz ilerlemesi gerekiyor. Beni
mutfakta en çok sinirlendiren detaylardan biri de yemeğin
içinde vazgeçilmez olan bir malzemenin kullanılmasının
unutulması… Bir çırağın yapacağı hatayı, bir ustanın yapmaması gerekir. Yavaş hareket edilmesine ve düzensizliğe
çok sinirleniyorum.” açıklamasında bulunuyor.

We work in a place where speed is a must. Everything has to
go just-in-time and complete. What makes me angry in the
kitchen is the forgotten ingredient in a dish, especially if this
missing ingredient is an important one. A mistake that can be
made by an apprentice should not be made by a master. I also
get angry when things go slow and disorganized.”

Beşiktaş şubesi de ses getirecek
Dorock XL’nin Beşiktaş şubesinin ise nisan ayında açılması planlanıyor. Dorock XL Beşiktaş, 10 bin metrekare alan
içerisinde yaklaşık 14 mekandan oluşan bir kompleks olacak ve tek bir yönetim altında toplanacak. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar farklı konsepte sahip mekânlar ile
hizmet sunulacak. Örneğin, etkinlikler için VIP Salon olacak. Butik bir otel ve kafe de hizmet verecek. Dorock sahne
alanı ve bistro alanı olacak. Aynı zamanda Dorock XL Boutique-Shop mağazası da yer alacak. Dorock XL Boutique
Shop markasıyla tişörtten kaleme, yüzükten sweatshirt’e,
kupadan bota kadar birbirinden farklı tasarımlar sunulacak. “Your Music Is Your Style” (Senin müziğin senin stilin) sloganıyla yola çıkan projenin, tasarımlarının beslendiği kaynak ise elbette müzik… Dorock XL Boutique Shop;
Sezgi Beşli, Organicraft, Pixo Art, Good Stuff, DesignTagg,
Nature Of The Things, Mokoart Design, Kleo, The Cool
Monster ve KillYourIdols gibi tasarımcı ve tasarımcı markalarıyla ortak çalışmalar yapıyor. Projenin kreatif direktörü ise tasarımcı Sezgi Beşli. İlerleyen zamanlarda ünlü tasarımcılarla sürpriz projeler de imza atılacak.

The Beşiktaş branch will be popular
The opening of the Beşiktaş branch of Dorock XL is being
planned for April. Dorock XL Beşiktaş will be a complex
that consists of approximately 14 places over 10 thousand
square meters under one management. The places in
different concepts will serve from breakfast to dinner. For
instance, there will be a VIP Salon for events. Also, a
boutique hotel and a café will serve. There will be Dorock
stage area and bistro area. At the same time, there will be
a Dorock XL Boutique-Shop. Dorock XL Boutique Shop
brand will offer different designs such as t-shirts, pens,
sweat-shirts, cups, boots, and rings. The project that
comes to prominence with the slogan of “Your Music Is
Your Style” is fueled with music.
Dorock XL Boutique Shop is cooperating with designers
and designer brands such as Sezgi Beşli, Organicraft, Pixo
Art, Good Stuff, Design Tagg, Nature Of The Things,
Mokoart Design, Kleo, The Cool Monster, and Kill Your
Idols. The creative director of the project is designer Sezgi
Beşli. Surprise projects are under way with the famous
designers.

0

4

6 raillife NİSAN / APRIL 2018

GEZİ / TRAVEL

GEZİ / TRAVEL

DANS EDEN, ÇARPIK, KÜBİK:
ÇOCUKSU HAYAL DÜNYALARI İÇİN
KURALSIZ TASARIMLAR
DANCING, CROOKED, CUBIC: RULELESS DESIGNS
FOR CHILD LIKE IMAGINARY WORLDS
BERİL ŞEN
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Dans eden, yamuk, renkli, sıradışı, masallardan çıkma yapılar… Çocukları eğlendirdiği gibi mimari konuda zihinlerini de kurcalıyor. Bunlar aynı zamanda dünyanın en tuhaf
olduğu kadar da eğlenceli tasarımları…

Dancing, crooked, colorful, extraordinary structures that have
come out of the fairy tales… Just as they entertain children, they
also poke minds in an architectural sense. These are the weirdest
designs in the world, besides being the funniest…

YAMUK VE POPÜLER
Her ne kadar sarhoş bir ressam tarafından yapılan bir tabloya benziyorsa da aslında burası Kuzey Polonya’nın
önemli sağlık turizmi merkezi ve turistik destinasyonu
Sopot’taki Krzywy Domek (Çarpık Ev). Rezydent Alışveriş
Merkezi’nde bulunan bu küçük ev, büyük ihtimal Polonya’nın en çok fotoğraflanan yapısı. Mimar Szotynscy Zaleski tarafından tasarlanmış bina, 4 bin metrekarelik bir
alana yayılıyor.

CROOKED AND POPULAR
No matter how much it may resemble a painting made by a
drunken artist, this place is located in North Poland’s most
important health tourism center and touristic destination Sopot
and named the Krzywy Domek (Crooked House). This small
house which is a part of the Rezydent Shopping Center is most
likely the most photographed structure of Poland. The building
which was designed by the architect Szotynscy Zaleski,
encompasses a 4 thousand square meter area.
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DANS EDEN PENCERELER
Almanya’nın güneybatısındaki Darmstadt kentinde bulunan Waldspirale adlı bu sıradışı konut kompleksi, dış cephesiyle oldukça çarpıcıdır. Genellikle yapıların dışının o
alışılmış geometrik görüntüsü yerine burada adeta pencereler çizgilerinin dışına çıkıp, dans eder gibi kıvrılmışlardır.
Renkli çizgileri ile tanınan Avusturyalı mimar ve ressam
Friedensreich Hundertwasser (1928- 2000) tarafından
1998-2000 yılları arasında tasarlanan 12 katlı bu yapı
kompleksi, düzensiz formunun yanı sıra soğana benzer
kubbeleriyle de dikkat çekiyor. 105 dairenin ve bir iç avlunun bulunduğu bu ilginç komplekste bin pencerenin her
biri diğerinden farklı. Binada teras, kafe, restoran, bar, küçük bir suni göl ve çocuklar için bir oyun sahası bulunuyor.

WINDOWS THAT DANCE
This extraordinary residential complex named Waldspirale
located in the city of Darmstadt in the southwestern area of
Germany, has quite a stunning exterior. Instead of the
accustomed geometrical exteriors of structures, the windows of
this building go out of their lines and are curved to appear like
they are dancing. This structural complex, which was designed
between 1998 and 2000 by the Austrian architect and artist
known by his colorful lines, Friedensreich Hundertwasser
(1928- 2000), grabs attention with its disorganized form along
with its onion like domes. In this interesting complex, which has
105 apartments and an interior courtyard, each one of the
windows is unique. The structure has a terrace, cafe, restaurant,
bar, a miniature artificial lake and a playground for children.

DÜNYANIN EN BÜYÜK PİKNİK SEPETİ
Amerika mimari açıdan oldukça çarpıcı örneklere sahip.
Bunlardan biri, 1873 yılında inşa edilen, bölgenin en
eski ve en büyük üçüncü kütüphanesi Kansas Halk Kütüphanesi. Binanın otoparkını gizleyen bu tasarım,
Kansas halkının kentlerini temsil ettiğini düşünerek
oyladığı kitaplardan oluşuyor. Ohio’daki piknik sepeti
de görmeye değer. Dünyanın bu en büyük sepeti, aslında yedi katlı bir bina.

THE WORLD’S LARGEST PICNIC BASKET
America has quite an amount of architecturally stunning
examples. One of these is the third biggest and oldest library in
the area which was built in 1873, the Kansas Public Library. This
design which conceals the parking lot of the building is made out
of the books that are thought to represent the city of Kansas and
chosen by the votes of its residents. The picnic basket in Ohio is
also worth seeing. This basket which is the biggest in the world is
actually a seven story building.
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DALİ GİBİ ÇILGIN
İlk göze çarpan, çatısı boyunca sıralanan dev boyutlardaki
yumurta şeklindeki heykeller. İspanya’nın Figueras kentinde bulunan Salvador Dali Tiyatro Müzesi’nin hiç de sıradan bir bina olmadığı daha ilk bakışta anlaşılıyor. Müzenin kulesi Torre Galatea, sürrealist sanatçının ölen eşi
adına inşa edilmiş. Dali öldüğü 1989 yılına kadar da burada
yaşamış. İlginç bir yanı da binanın, Dali’nin 1904’de vaftiz
edildiği kilisenin yanı başında olması. Dali, müzenin sergi
salonunda, bir yeraltı türbesinde gömülü.

CRAZY LIKE DALI
The first thing to catch one’s eye is the giant egg shaped statues
lined along its roof. You can tell that the Salvador Dali Theatre
Museum located in Figueras, a city in Spain, is not a regular
building at first sight. The museum’s tower Torre Galatea, was
built in the name of the late wife of the surrealist artist. Dali had
lived here until he died in 1989. An interesting fact about the
building is that it is located next to the church where Dali was
baptized in 1904. Dali is buried in an underground mausoleum
in the museum’s display hall.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YARIM KÜRE BİNASI
Çapı 110 metre ve iç yüksekliği 85 metre olan kocaman
beyaz bir top… İsveç’in başkenti Stockholm’de bulunan
ve 1989’da açılan yapı, aslında İsveç Ulusal Hokey Takımı’nın arenası. Önemli konser ve etkinliklere de ev
sahipliği yapan arena, deniz seviyesinden 130 metre
yükseklikte ve kent manzarasının en güzel izlendiği
noktalardan biri.

THE BIGGEST HALF SPHERE BUILDING IN THE WORLD
A giant white ball that has a diameter of 110 meters and an
interior height of 85 meters… The structure which was opened in
1989 and is located in the capital of Sweden, Stockholm, is
actually Sweden’s National Hockey Team’s arena. The arena,
which also hosts important concerts and events, is 130 meters
above the sea level and is one of the best locations where the
city’s view is the best observed.
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TAŞ TUTKUNU POSTACI
Fransız bir postacı olan Ferdinand Cheval, hayatının 30 yılını işiyle hiç ilgisi olmayan bir şey için harcadı. Fransa’da
bulunan ve inşasına 1879 yılında başlanan Ferdinand Cheval Sarayı ya da Ideal Saray’ın hikayesi çok ilginç. Cheval’in
anlatımına göre; ayağının takıldığı taşın şekli ona ilham
veriyor. Ertesi gün tekrar aynı yere dönerek taş toplamaya
başlıyor. Bunu takip eden 33 yıl boyunca, günlük posta
dağıtımı güzergahında, topladığı taşları önceleri taşları
ceplerinde, daha sonra sepette ve sonunda da el arabasıyla
taşıyor. Cheval’in genellikle geceleri bir yağ lambası altında
çalışarak tamamladığı saray, naif sanatın mimarideki en
muhteşem örneklerinden kabul ediliyor.

MASALLARDAN ÇIKMA
Bu fantastik yer adeta Alice Harikalar Diyarı’na bir yolculuk gibi. Bölgede yaşayan bir kadın sanatçı tarafından tasarlanan Hang Nga Konukevi (Çılgın Ev) gerçekten büyüleyici. Ev, Moskova’da mimari okumuş, Vietnam’ın eski
başkanının kızına ait. Beklenmedik kıvrımları, köşeleri,
tavanları ve odalarıyla ev tasarımı kuralları ve anlayışıyla
hiçbir şekilde uyum göstermiyor. Zürafa ve örümcek gibi
devasa hayvanları, ne yuvarlak ne de dikdörtgen şeklindeki
pencereleriyle adeta masallardan çıkma bu şatoyu bir müze
gibi gezmek mümkün.

SPRUNG OUT OF THE FAIRY TALES
This fantastic place is like a trip to Alice’s Wonderland. The
Hang Nga Guesthouse (Crazy House), which was designed by a
female artist living in the area, is truly enchanting. The house
belongs to the daughter of Vietnam’s former president who
studied architecture in Moscow. It has no compliance to regular
house design rules and understanding with its unexpected
curves, corners, ceilings and rooms. This castle, which looks like
it has sprung out of fairy tales with its giant animals like giraffes
and spiders, windows that are not shaped like circles or
rectangles, can be visited and toured.

KÜP EVLER ORMANI
45 derecelik açıyla duran, birbirine teraslarla bağlı, altıgen
evler… Hatta eğimli duvarlı kübik bir evde nasıl yaşanabileceğini göstermek için aralarında bir de müze var. 1977’de
Hollanda’nın Rotterdam şehir planlamacıları mimar Piet
Blom’dan (1934-1999) yaya köprüsü üzerine konut tasarlamasını isteyince, ortaya bu ‘’kijk-kubus’’ yani ‘’kübik ev’’
çıkmış. Kübik evlerden 55 tane planlanmış. Ancak bugüne
dek 38’i küçük, ikisi büyük küp olmak üzere toplam 40 ev
inşa edilmiş. Eğimli olup, yana yatmış her küp altıgen şekilli direk iskeletler üzerinde bulunuyor. Küpler üç seviyeye
ayrılmış yaşam alanlarını içeriyor. Üçgen şeklindeki alt kat
yaşam alanını içeriyor. Bu küp ormanında her küp sanal bir
ağacı temsil ediyor.

THE FOREST OF CUBE HOUSES
Hexagon homes that stand on 45 degree angles are connected
to each other by terraces… There is even a museum within
them to show how to live in a cube house with inclined walls.
When it was requested of the architect Piet Blom (19341999) who is one of the Rotterdam city planners of Holland
in 1977 to design a residence on a pedestrian bridge, this
‘kijk-kubus’ which means ‘cube house’ was produced. 55
cubic houses were planned. A total of 40 houses were
constructed. The cube houses are tipped to one side and each
is supported by hexagonal pile frames. The cubes have living
spaces divided in to 3 levels. The triangle shaped ground floor
is the living area. In this cube forest every cube represents a
virtual tree.
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STONE ENTHUSIAST POSTMAN
Ferdinand Cheval, who was a French postman, spent 30 years of
his life on to something that had nothing to do with his job. The
story of the Ferdinand Cheval Palace or the Ideal Palace, started
to be built in 1879, located in France is quite interesting.
According to Cheval’s narration, the odd stone he stumbled
against gave him inspiration. The next day he returns to the
same place to collect stones. During the following 33 years, on
the daily mail distribution route, he first carried the stones he
collected in his pockets, then in a basket and finally in a
wheelbarrow. The palace which was completed by Cheval usually
during the night under the light of an oil lamp is accepted as one
of the greatest examples of naive art in architecture.
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Dünyada ilk kez 1986’da Kanadalı beden eğitimi profesörü Mario Demers’in girişimiyle hayata geçen KinBall, 1.22 metrelik dev bir topla oynanan farklı bir takım
sporu… Takım çalışması, iş birliği, entegrasyon ve sportmenliği aynı potada eriten Kin-Ball, zaman içinde dünyanın
pek çok noktasında popüler olan bir spor dalına dönüştü.
Akrabalık-kardeşlik anlamına geliyor
Yaklaşık 27 ülkede, 4 milyon kişi tarafından sevilerek
oynanan Kin-Ball’un Türkiye’de ilk kez Üsküdar Amerikan Lisesi’nde oynanmaya başladığı biliniyor. KinBall, sahada 3 takımla ve isteğe bağlı olarak kız-erkek
karışık oynanabiliyor. Kin-Ball’un Türkçeye uyarlanmış adı ise ‘kardeşlik topu’… Kin-Ball; akrabalık-kardeşlik anlamına geliyor. Sakatlanma riski açısından çok
az ihtimal taşıyan Kin-Ball, sokak ortasında, parklarda,
bahçelerde, plajda kısacası uygun zeminli her yerde rahatlıkla oynanabiliyor. Topun dış malzemesi çok sağlam
olduğu için kolay kolay patlamıyor. Kin-Ball’un yaratıcısı Mario Demers, bu spor dalını tasarlarken toplumsal
kardeşliğe ve birlikteliğe de atıfta bulunmuş. Kin-Ball’u
farklılaştıran en önemli detaylardan biri de oyunun,
çabuk karar verebilme mekanizmasını geliştirmesi ve
yön duygusunu güçlendirmesi. Oyunun kurallarına gelince… Kin-Ball’da dörder oyuncudan oluşan 3 takım
bulunuyor. Takımlar aynı zamanda hücre olarak da adlandırılıyor. Takımdaki her oyuncu toptan yaklaşık 5-8
metre uzaklıktaki bir köşeyi savunmakla yükümlü.

KIN-BALL

ÖĞRENMEYE
NE DERSİNİZ?
HOW ABOUT
LEARNING
KIN-BALL?
SELİN AKGÜN
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Kin-Ball nasıl oynanıyor?
Kin-Ball oyununun en önemli amacı ise rakiplerden
daha fazla puan elde etmek. Oyun, takımlardan birinin
topa vurmasıyla başlıyor. Servis atmak için dördüncü
oyuncu, ‘omnikin’ diyerek takımlardan birinin rengini
söyleyip topa vururken, kalan üç oyuncu da topu tutuyor. Rengi söylenen takım, topu yere değmeden yakalamak zorunda. Eğer başarılı bir şekilde yakalarsa, servis
atma hakkı da takıma geçiyor. Eğer, top yere değerse
diğer iki takım, birer puan alıyor ve topu tutamayan
takım servis kullanıyor. Resmi oyunların her biri 15
dakikalık, 3 periyottan oluşuyor. Eğer skorlar eşit ise bir
kazanan olana kadar oyun devam ediyor. Servisi kullanan kişi, topa 2 eliyle birden vurmalı ve top en az 8 feet
uzağa gitmeli. Aynı kişi, üst üste iki kez servis kullanamıyor. Rengi söylenen takımın oyuncuları kafaları
hariç vücutlarının her bölgesiyle topu kontrol edebilme şansına sahip. Rengi söylenen takım, topa değdikten sonra top dışarı giderse o takıma faul kararı veriliyor. Eğer servisi atan kişi topu dışarı atarsa da takım
faul alıyor.

Kin-Ball, which came to life for the first time by the
endeavors of Canadian physical education professor
Mario Demers, is a different kind of team game played
with a giant 1.22 meter ball… Kin-ball, which brings
together teamwork, cooperation, integration and
sportsmanship, in time turned into a sports branch
popular in many parts of the world.
Means kinship-brotherhood
Kin-Ball, which is played with pleasure in about 27
countries and by 4 million people, is known to have started
being played in Turkey for the first time at the Üsküdar
American High School. Kin-Ball is played with 3 teams in
the field and can be optionally played with male-females
karma. Kin-Ball, which has a very low risk of injury, can
be easily played at parks, streets, gardens, beaches,
anywhere with a suitable pavement or ground. Because
the exterior material of the ball is very robust it does not
easily pop. Kin-Ball’s creator Mario Demers attributed
this sport branch to social fraternity and togetherness.
One of the features of Kin-Ball, which most differentiates
it, is that the game develops your quick thinking
mechanism and strengthens one’s sense of direction.
When it comes to the rules of the game… Kin-Ball has 3
teams of four. Teams are also called cells. Every player
in the team is tasked with defending their corner, which
is 5-8 meters far from their cells, from the ball.
How is Kin-Ball Played?
The most important goal of the game of Kin-Ball is
getting more points than your opponents. The game
starts with one of the teams hitting the ball. To serve the
ball, the fourth player says ‘omnikin’ and the color of
one of the teams and hits the ball while the other three
players hold the ball. The team whose color is called has
to catch the ball without the ball touching the ground. If
they successfully catch it, they earn the privilege of
serving. If the ball touches the ground the team that was
supposed to catch it still gets to serve, but the other two
teams get 1 point. Official games are made up of 3
periods which are each 15 minutes. If the scores are
equal the game continues until one of the teams wins.
The person serving needs to hit the ball using both hands
and the ball must travel at least 8 feet. The same person
cannot consecutively serve twice. The players of the
team whose color is called can control the ball with any
part of their body except for their heads. If the ball goes
out of the field then the team whose color was called gets
a foul. If the team throwing the ball throws it out then
they receive a foul.
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Takım ruhunu güçlendiriyor
Kanada’nın yanı sıra Çin, Belçika, Almanya, İspanya, Fransa,
Danimarka, Finlandiya, Hong Kong ve Japonya’da Kin-Ball
meraklısı önemli bir kesim bulunuyor. Yaklaşık 18 ülkede
farklı Kin-Ball federasyonları kurulmuş durumda. Kin-Ball,
25 ülkede ise aktif olarak oynanıyor. Bu branş, fair-play üzerine kurulu bir spor branşı olduğu için olimpiyat sporu olma
yolunda da hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu spor dalının gelişmesi adına Anadolu Üniversitesi’nde de farklı adımlar atılıyor.
Stratejik düşünme yeteneğini geliştiren, takım ruhunu güçlendiren, tüm oyuncuları hızlı ve çevik olmaya yönlendiren
Kin-Ball müsabakaları, her bir oyuncunun hızlı karar verme
refleksine sahip olmasında da önemli bir role sahip. Tüm takım üyelerinin birbirleriyle koordineli olması, mesafelerini
belirlemeleri ve ortak paydada tek bir amaç için mücadele
etmeleri, bu spora küçük yaşlarda başlayan kişilerin, çok daha
oto kontrollü olması sürecine de yön veriyor.
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Strengthens team spirit
Besides Canada; China, Belgium, Germany, Spain,
France, Denmark, Finland, Hong Kong and Japan have a
substantial amount of Kin-Ball enthusiasts. There are
Kin-Ball federations in approximately 18 countries.
Kin-Ball is played actively in 25 countries. This branch
is swiftly on the way of becoming an Olympic sport
because it is based on fair play.
Different steps are being taken in Anadolu University in
the name of developing this sport. Kin-Ball events that
develop strategic thinking, team spirit and direct each
player into being quick and agile also have an important
role on developing a quick thinking reflex for each
player. People, who start this sport at an early age, are
also directed into having much more auto control
because they play with team mates in coordination
specifying distance for a common purpose.
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MUSEUM HOTEL,

YAŞAYAN MÜZE KONSEPTİYLE TÜM
DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR
MUSEUM HOTEL IS GATHERING THE ATTENTION OF THE
WHOLE WORLD WITH ITS LIVING MUSEUM CONCEPT
SELİN AKGÜN

İş hayatında 40 yılı geride bırakan Indigo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun; girişimci ruhu, idealistliği ve
tükenmek bilmeyen enerjisiyle pek çok genç yönetici,
profesyonel ve girişimcinin örnek alması gereken isimlerden biri… Yaptığı her işte büyük başarı kazanan, çevresindeki kişilere farklı kariyer imkanları sunan ve ne iş yaparsa
yapsın ilk günkü heyecanından ve tutkusundan asla ödün
vermeyen Tosun, dünyanın en önemli lüks otel konsorsiyumlarından Relais & Chateaux’nun Türkiye’deki tek üye
oteli olarak Uçhisar Nevşehir’de hizmet veren Museum
Hotel’i, global arenada önemli bir konuma getirdi.
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Indigo CEO Ömer Tosun who has spent 40 years in his career
is one of the names many young administrators, professionals
and entrepreneurs should take example from with his
entrepreneurial spirit, idealism and energy that does not wear
out… Tosun, who greatly succeeds in every job he does, offers
different career possibilities to those in his environment and
does not lose his excitement and passion of the first day he
started, has brought the Museum Hotel that serves in Nevşehir,
Uçhisar, which is the only member hotel of Turkey in one of the
world’s most important luxury hotel consortiums, Relais &
Chateaux, to an important position in the global arena.
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Turizm sektöründe pek çok ilke imza attı
Ömer Tosun, daha sonra kendi halı mağazasını ve halen
faaliyet gösteren Indigo Gallery’yi açtı. Bu oluşumu ise
Matiana seyahat acentesini kurması, Museum Hotel’i
açması, cross golf çalışmalarına start vermesi ve İstanbul’da hizmet veren, yurt içi ve yurt dışı seyahat programlarını kişiye özel detaylarla zenginleştiren seyahat
acentesi Boutique Style’ı kurması takip etti. 8 yıldır jeotermal enerji ve termal turizme de odaklanan Tosun’un
yaklaşık 300 dönümde iyi tarım yatırımları da bulunuyor. Kapadokya’nın turizm sektöründe öne çıkması konusunda pek çok inovatif proje geliştiren Tosun, aynı
zamanda bölgede balon turizmini başlatan ilk isim. Cross
golf çalışmalarıyla dünyanın en dikkat çeken golf profesyonellerini Kapadokya’ya çeken Tosun, turizm sektöründe hayata geçirdiği projeler hakkında şu bilgileri veriyor: “İlkleri yapmak her zaman zordur. Ama bu zorluklardan hiçbir zaman korkmadım. Daha ortada hiçbir kanun ve yönetmelik olmadığı halde Kapadokya’nın ilk balon firmasını dostlarım Lars ve Karli Moore ile kurdum.
Halen Kapadokya’nın en özel otellerinin başında yer alan
Museum Hotel de Kapadokya’nın ilk lüks butik oteli. En
fazla 50 dolara oda satıldığı bir ortamda, ortalama 500
dolar ile pazara giriş yapma cesaretini gösterdik. Birçok
kişinin takip ettiği ve örnek aldığı bir otel olmayı başardık. Kapadokya’da golf turizmini çok farklı bir tarz ile
başlattık. Cross golf çalışmalarına ise 2006’da başladık.”

Indıgo Group Yönetim Kurulu Başkanı / Indigo Group CEO
Ömer Tosun

Girişimcilik ruhunda var
Indigo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun, turizm
sektörüne yönelik girişimleriyle bugün Kapadokya’nın
dünya kamuoyunda bu kadar popüler olmasına yön veren en etkin isimler arasında yer alıyor. Türkiye Turizm
Yatırımcıları Derneği’nin yönetim kurulunda yer alan,
Kapadokya Altyapı ve Hizmet Birliği Turizm Komisyonu üyesi olan, DEİK Brezilya İş Konseyi başkan yardımcılığını da yürüten Ömer Tosun, 2013 yılından bu yana
ise Kayseri ve Nevşehir bölgesinin Brezilya fahri konsolosluğunu yürütüyor. Tosun, kariyeri boyunca yaptığı
her işte kendisini aşmaya ve en iyi olanı hayata geçirme
misyonuyla adım adım yükselmiş. “Girişimcilik ruhumda var. Sürekli yeni işler üretmeyi ve hayallerimi
gerçekleştirmeyi hayat felsefem olarak benimsedim.”
diyen Tosun ile 1992’de kurulan ve turizm, yeme içme,
seyahat, iyi tarım ve jeotermal enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Indigo Group çatısı altında ne gibi farklı
projelere odaklandığı hakkında konuştuk. Turizm sektöründe çalışmaya başlamadan önce bankacılık yapan
Tosun; Emlak Bankası, İmar Bankası, Garanti Bankası
gibi bankalarda çalıştı. Kapadokya’da gezici kredi kartı
ve bankacılık sisteminin gelişmesi için çaba harcayan
Tosun, 1988 yılında istifa etti ve tüm odağını turizm
sektörüne yöneltti.
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He put his name under many firsts in the tourism sector
Ömer Tosun later opened his own carpet store and the Indigo
Gallery which still operates today. This formation was followed
by him founding the Matiana travel agency, opening the
Museum Hotel, starting his cross golf works and founding the
Boutique Style, a travel agency which operates in İstanbul and
enriches domestic and foreign travel programs with personalized
details. Tosun, who had focused on geothermal energy tourism
for 8 years, also made good agricultural investments in
approximately 300 acres. Tosun, who developed many
innovative projects to bring Cappadocia to the forefront in the
tourism sector, is also the first name to start the hot air balloon
tourism in the area. Tosun, who attracted the most salient golf
professionals of the world to Cappadocia with his cross golf
works, gives us information about the projects he brought to life
in the tourism sector: “It is always hard to do the firsts, but I
have never feared these hardships. Even though there were no
laws or directions, I established the first hot air balloon
company with my friends Lars and Karli Moore. The Museum
Hotel, which is still among the primary of the most special
hotels of Cappadocia, is also Cappadocia’s first luxury boutique
hotel. In a market where room rates were 50 dollars at a
maximum, we showed the courage to enter the market with an
average rate of 500 dollars. We succeeded at being a hotel many
people kept track of and took as an example. We started golf
tourism in Cappadocia in a very different way. We started the
Cross golf works in 2006.”

Entrepreneurship is in his soul
Indigo CEO Ömer Tosun, is one of the most active names
in making Cappadocia this popular in the global public
opinion with his enterprises in the tourism sector. Ömer
Tosun, who is in the Tourism Investors Association of
Turkey’s administration committee, an Infrastructure and
Service Association Tourism Commission of Cappadocia
member and DEIK Brazil Business Council’s Vice
President, has also been Brazil’s honorary consulate for
the Kayseri and Nevşehir areas since 2013. Tosun rose
step by step with his mission throughout his career to
surpass himself in every job he does and bring the best to
life. We talked about what kinds of projects were being
focused on within the Indigo Group that operates in the
tourism, dining, travelling, good farming and geothermal
energy sectors and was established in 1992 with Tosun,
who says, “Entrepreneurship is in my soul. I have made
generating new businesses and making my dreams come
true my life’s philosophy.” Tosun, who was a banker
before starting to work in the tourism sector, had
worked in banks such as Emlak Bank, İmar Bank and the
Garanti Bank. Tosun, who had made efforts to develop
the banking system and travelers’ credit card in
Cappadocia, resigned and moved all of his focus to the
tourism sector.
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Harabe evleri satın aldı ve restore ettirdi
2002 yılında 8 odalı bir butik otel olarak kurulan Museum Hotel’i, bugün tüm dünyanın dikkatini çeken 30
odalı bir yapıya dönüştüren Ömer Tosun’a nasıl bir
konsept yaratmaya odaklandığını sorduk ve şu yanıtı
aldık: “Museum Hotel’in bulunduğu konuma ilk kez
gittiğimde ‘işte burası’ dediğimi hatırlıyorum. Her gün
içerisinde yaşadığımız Kapadokya’yı Uçhisar’dan izlediğimde nutkumun tutulduğunu hissettim, çok heyecanlandım ve kolları sıvadım. Öncelikle harabe ve eski
evlerden oluşan bu alanı satın almaya başladım. Sonra
restorasyon projelerine başladık. Sektör şimdiki gibi
değildi. Bankalardan büyük krediler almak mümkün olmuyordu. Bu nedenle ilk başta 8 odayla başladık ve zamanla 30 odaya kadar çıktık. Otelcilikte 3 şeyin çok
önemli olduğunu düşünüyorum. Konum, hizmet kalitesi ve konsept… Hedef kitlemizin karşına çok farklı bir
konseptle çıkmalıydık. Bunun da bir antika koleksiyoncusu olarak ‘yaşayan müze’ konsepti olmasına karar
verdik. Az ama öz misafir ağırlamayı hedefledik. Dünyanın
en önemli lüks otel konsorsiyumlarından Relais & Chateaux’nun Türkiye’deki tek üye oteliyiz. Alakart restoranımız Lil’a, Kapadokya’ya gelen tüm misafirlere üst düzey
hizmet kalitesi ile gerçek bir gurme deneyimi sunuyor.
2017’de en çok Amerikalı turistleri ağırladık. Bu sırayı
Brezilya, Çin, Meksika ve Arjantin’den gelen turistler takip etti. Yaklaşık 70 kişilik bir ekibimiz var. 30 odamız olduğunu düşünürseniz bu oldukça ciddi bir sayı.”
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He bought and then restored ruined houses
We asked Ömer Tosun, who turned the Museum Hotel
that was established in 2002 as an 8 room boutique hotel
into a 30 room structure that gains the attention of the
whole world today, what kind of a concept he was focusing
on creating and received this answer: “When I first saw the
location of the Museum Hotel, I remember saying ‘this is
it’. I felt tongue tied when I watched the Cappadocia we
lived in everyday from Uçhisar; I got very excited and
rolled up my sleeves. I started first by buying this area
which was made up of old houses and ruins. Then we
started the restoration projects. The sector was not as it is
today. It wasn’t possible to get large credits from banks.
For this reason, we first started with 8 rooms and upgraded
to 30 rooms within time. I think there are 3 important
things in the hotel business. Location, service quality and
concept… We needed to come across our target mass with
a very different concept. So being an antique collector, we
decided this concept to be a ‘living museum’. We aimed to
host small but quality number of guests. We are the only
hotel member of the world’s most important luxury hotel
consortiums Relais &Chateaux in Turkey. Our a la carte
restaurant Lil’a offers a real gourmet experience with top
quality to all of its guests that visit Cappadocia. In 2017
we hosted mostly American tourists. This line was followed
by tourists from Brazil, China, Mexico and Argentina. We
have a team of approximately 70. When you think that we
have 30 rooms this is a serious number.”

Termal turizmi lüks konseptiyle birleştirecek
Ömer Tosun’un en büyük arzusu ise Kapadokya’nın;
Türkiye’nin ve dünyanın en önemli lüks termal turizm,
jeotermal sera ve jeotermal enerji bölgesi haline gelmesi… Bu konuda kapsamlı projelere imza atan Tosun,
“Indigo Jeotermal, Kapadokya’nın bilinmeyen jeotermal
potansiyellerini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor. Hâlihazırda 40 dereceden 110 dereceye kadar farklı sıcaklıklara ulaşmış bulunuyoruz. Bunların geliştirilmesi ve jeotermal enerji santrali, lüks termal sağlık otelleri ve
seracılık alanlarında yatırımların yapılmasını planlıyoruz. Termal sağlık turizm projemizin ilkinin planlaması
ve proje süreci halen devam ediyor. Bir aksilik olmazsa
en geç 2020 yılında faaliyete geçmesini arzu ediyoruz.
165 dönüm arazi üzerinde gerçekleştirilecek proje için
yaklaşık 50 milyon dolar yatırım öngörüyoruz. Maalesef
ülkemizde termal turizm mantığı ile dünyada, özellikle
Avrupa’da uygulanan termal sağlık turizm mantığı arasında ciddi bir uçurum var. Önemli bir turizm merkezi
olan Kapadokya’da termal turizmin ‘lüks’ konsepti ile
birleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Afyon, Kütahya, Bursa veya Kızılcahamam ile yarış içerisinde olmayacağız. Buralardaki tesislere gitmeyen yurt içi ve yurt
dışından A+ kesime en üst düzey servis anlayışı ile hitap edeceğiz. Well aging, detoks gibi konularda da uzmanlaşmayı planlıyoruz.” diyor.

He is going to combine thermal tourism with the concept
of luxury
The biggest wish of Ömer Tosun is Cappadocia becoming
Turkey’s and the world’s most important deluxe thermal
tourism, geothermal greenhouse and geothermal energy region…
Tosun, who has put his signature under many extensive projects
in this field says, “Indigo Geothermal plans on bringing
Cappadocia’s unknown geothermal potential to daylight. We
have already reached to different temperatures from 40 to 110
degrees. We are planning on developing these and investing in
geothermal energy plants, deluxe thermal health hotels and
greenhouse cultivation. The planning and project process of our
first thermal health tourism project is still continuing. If no
problems occur, we want it to be operational by 2020 at the
latest. We are foreseeing an approximately 50 million dollar
investment for the project which will be brought to life on 165
acres of land. Unfortunately there is a huge gap between the
thermal tourism logic in our country and the logic implemented
in the rest of the world, especially in Europe. We think that the
thermal tourism in Cappadocia which is an important tourism
center needs to merge with the ‘deluxe’ concept. We will not be
in a race with Afyon, Kütahya, Bursa or Kızılcahamam. We will
appeal to the top class of our country and from foreign countries,
who would not go the facilities in the mentioned cities, with the
highest level of service understanding. We are also planning in
specializing in subjects such as well aging and detox.”
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GELENEKSEL
TASARIMLARA
MODERN
DOKUNUŞ
SELİN AKGÜN

FERHAT MAKASÇI

150 yıldır bakırcılık yapan bir aileden gelen Kaya Kalaycı,
Türkiye’nin dördüncü nesil bakır ustalarından biri… Tombak ustası kızı Rubina Kalaycı da babasıyla çalışıyor. Kaya
Kalaycı’nın büyük dedesi Orhangazi’nin Çengiler Köyü’nde
doğmuş ve orada yapmış olduğu bakır mutfak eşyaları sayesinde ünlenmiş. Ordunun kazanlarını, tencerelerini tamir
edip kalaylayan dedesinin yaptı işler, gitgide nam salmaya
başlamış. Amerikan Koleji mezunu olan dedesinin son derece kültürlü bir insan olduğunu dile getiren Kaya Kalaycı,
“Dedem, Yalova’nın Gökçedere Köyü’nde Atatürk ile tanışmış. Atatürk yaptıklarını çok beğenmiş ve takdir etmiş.
Atatürk Gökçedere’ye her geldiğinde dedem ile görüşüp
sohbet edermiş. Bir gün, ona soyadının Kalaycı olmasını
söylemiş. Bu soyad, bize Atatürk’ün bir armağanı.” diyor.

A MODERN TOUCH TO
TRADITIONAL

4’üncü kuşak bakır ustası Kaya Kalaycı ve 5’nci kuşak
tombak ustası kızı Rubina Kalaycı
The fourth generation coppersmith Kaya Kalaycı and her
fifth generation tombac master daughter Rubina Kalaycı
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Kaya Kalaycı who comes from a family that has been making
copper works for 150 years is one of the fourth generation
coppersmiths of Turkey. His daughter, Rubina Kalaycı, who is a
master of tombac, is working with him. The great grandfather of
Kaya Kalaycı was born in the Çengiler Village of Orhangazi and
became famous with the copper kitchen utensils he made there.
The works made by his grandfather who tin-coated and fixed the
army’s kettles and pots gained popularity day by day. Kaya
Kalaycı who expresses his American College graduate
grandfather’s intelligence said, “My grandfather had met with
Atatürk at Gökçedere Village of Yalova. Atatürk had liked my
grandfather’s works and appreciated them. Later, Atatürk had
visited my grandfather to chat with him every time he came to
Gökçedere. One day, he had told my grandfather to take ‘Kalaycı’
(tinsmith) as a last name. This last name is a gift of Atatürk.”
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Otel ve havalimanlarında da çalışmaları bulunuyor
Hotel Les Ottomans’ta da Zeynep Fadıllıoğlu ile birlikte çalışan Kaya Kalaycı; bahçedeki fenerleri, lobide metalden 5
metreye 5.5 metre Selçuklu motiflerinden oluşan perdeyi,
odalardaki şamdan, paravan ve lambaderleri, pirinç iğne oyası motifinden kapı tasarımlarını, asansörlerin pirinç üzeri
kalem işi dış kaplamasını, SPA’daki kar çeşmesi ve aplikleri
tasarladı. Four Seasons Bosphorus İstanbul’da ise Sinan Kafadar ile çalışan Kaya Kalaycı, otelin sağ ve sol giriş koridorlarındaki avizeleri, asansör önlerini, havuz üstünde 3 büyük
avizeyi, sütunlardaki aplikleri, koridorlar ve hamamdaki aydınlatmaları, dinlenme bölümündeki içine cam üflenmiş
Selçuklu motifli top avizeleri ve merdiven aydınlatmalarını
tasarladı. İstanbul Atatürk Havalimanı Şeref Salonu’na çintemani motifinden pirinç döküm kapı kulpları, banko üstü
bronz modernize edilmiş Selçuk motifli aynayı, duvarlarda 2
metre uzunluğunda yine modernize edilmiş Selçuklu motifleriyle ve ipek görünümlü pirinç metal tülden pano aplikleri,
tuvaletlerdeki ayna üzeri aydınlatmaları ve tavana ise sağlı
sollu toplam 45 metre modern Selçuk motifli dalga dalga
pano aydınlatmasını yaptı. W Otel’de Mahmut Anlar, Pendik’teki Divan Asia Hotel’de ise Mimar Ahu Ozan ile çalışan
Kaya Kalaycı, Çelebi ve IC Holding ortak yapımı Antalya
Havalimanı CIP Salonu’na yaprak altın kaplamalı büyük çintemani aplikleri, banko ve pencere üzerlerine İznik çini motifli 2’şer, 3’er metrelik pirinç levhalar işledi.
Tasarımları ile fark yaratıyor
40 yıldır bakırcılık yapan Kaya Kalaycı; Osmanlı ve Selçuklu
motifleri ile bezenmiş bakırdan aynalar, modern aydınlatmalar, aplikler, sehpalar ve dresuarlar tasarlıyor. Türkiye’de
Şakirin Camii’nin dış cephesini, kadın mahfilini, girişteki
ayetli lambaları, kubbe ve minare alemlerini tasarlayan
Kalaycı, bu projede Zeynep Fadıllıoğlu ile çalıştı. Kaya Kalaycı’nın ikinci cami çalışması ise Şekerpınar’daki Deva
Ulu Camii oldu. Bu caminin giriş kapısının kollarını ve
içindeki aydınlatmaları yapan Kalaycı, mermer mihrabın
içine ise bronzdan yaptığı Selçuklu motiflerini yerleştirdi.
Bu caminin mimarı ise Nermin Özkök’tü. Yakın zamana
kadar atölyelerinin, babasının Beyazıt’taki dükkânı olduğunu söyleyen Kalaycı, “Bu dükkân, dedemden babama,
babamdan da bana intikal etti. Bakırcılar Çarşısı tekstil
pazarına dönüştü biz de Topkapı tarafına gitmek zorunda
kaldık. Bunun dışında bir de Samatya’da atölyemiz var.
Nişantaşı Prof. Orhan Ersek Sokak’ta ise showroomumuz
bulunuyor.” diyor. Alışılagelmiş ürünlerden çok daha farklı objeler tasarladığını belirten Kaya Kalaycı, “Mesela bende
kollu avize ve aplik yok. Müşterim bir resim gösterir ya da
isterse yapıyorum. Anadolu’da gezip gördüğüm taş süslemelerdeki motifleri modernize edip kendi objelerimde
kullanıyorum. 2 kişilik bir ekip bana yetiyor. Sabahları
atölyeye gider, işleri sıraya koyduktan sonra mağazaya
dönerim.” diye konuşuyor.
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He signed under important projects abroad
Kaya Kalaycı, who signed under 2 different mosque projects
again with Zeynep Fadıllıoğlu, goes on to say: “The first one is
the Altın Kubbeli (Golden Domed) Mosque... I wrote 15-meter
long Ayet-el Kürsi (a verse from the Quran) with the embossing
technique, on the completely hand-processed brass plates,
which are 6 meters high and 3 meters wide. We distinguished
women’s gathering hall with a motif that we call needlework.
Again, I made three lights with verses for the women’s gathering
hall. I also designed large illuminations and wall lamps at the
entrance. The second mosque is the Büyük (Great) Mosque.
Zeynep Fadıllıoğlu covered the columns inside the glass with
black leather, and I engraved motifs from brass (yellow) on
them. I made a pair of large mortar candleholders and huge
candles on them at the mihrab. I also designed inside 12
pendant chandeliers with verses, 1 meter in diameter. I made
the large entrance door from brass completely with the inlay
technique. Again with Zeynep Fadıllıoğlu, I made brass doors
decorated with the Ottoman motifs in front of the very high
windows of a mosque at the palace in Bahrain.” Kaya Kalaycı,
expressing that they have also prepared tombac collection with
his tombac artist daughter Rubina Kalaycı, said, “The pieces
forming the collection were candlesticks, bowls with lids, rose
water flask, henna trays, mugs, censers, and basin pitchers. I
prepared these pieces as copper. My daughter made the tombac
part.”

Makes a difference with his designs
Kaya Kalaycı, who has been a coppersmith for 40 years, designs
copper mirrors decorated with Ottoman and Seljukian motifs,
modern lightings, wall lamps, coffee tables and sideboards.
Kalaycı, who designed the exterior of the Şakirin Mosque,
women’s gathering hall, the lights with verses at the entrance,
finials of dome and minarets, worked with Zeynep Fadıllıoğlu
on this project. Kaya Kalaycı’s second mosque was the Deva
Ulu Mosque in Şekerpınar. Kalaycı, who made the handles of
the entrance door and the illuminations inside of this mosque,
placed Seljukian motifs into the marble mihrab made of
bronze. The architect of this mosque was Nermin Özkök.
Kalaycı said that his workshop used to be his father’s shop in
Beyazıt until recently: “This shop was passed from my
grandfather to my father and from him to me. The Bakırcılar
Çarşısı (Copper Bazaar) turned into a textile market and we
had to go to the Topkapı area. Except this one, we also have a
workshop in Samatya. We have a showroom in Nişantaşı Prof.
Orhan Ersek Street.” Kaya Kalaycı said that he designs objects
that are much different from the ordinary products. He says,
“For instance, I do not have a chandelier or wall lamps. If my
client shows me a picture of it or asks me to make one, I make
it. I am modernizing the motifs in the stone ornaments I saw
when I visited Anatolia and use them in my own objects. A
team of 2 is enough for me. I go to the workshop in the morning,
after I put the work in order; I go back to the store.”
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Yurt dışında da önemli projelere imza attı
Yurt dışında yine Zeynep Fadıllıoğlu ile 2 farklı cami projesine imza atan Kaya Kalaycı, sözlerine şöyle devam ediyor:
“Birincisi Altın Kubbeli Camii… Buraya 6 metre yüksekliğinde ve 3 metre eninde tamamen elde işlediğim pirinç
levhaların üzerine, çepeçevre 15 metre Ayet-el Kürsi’yi
kabartma tekniği ile yazdım. İğne oyası tabir ettiğimiz bir
motifle, kadınlar mahfilini ayırdık. Yine kadınlar mahfiline
3 ayetli aydınlatma yaptım. Ayrıca girişe de büyük aydınlatmalar ve aplikler tasarladım. İkinci cami ise Büyük Camii. Caminin içindeki sütunları Zeynep Fadıllıoğlu siyah
deri ile kapladı ben de üzerlerine pirinçten (sarı) motifler
işledim. Mihrabına bir çift büyük havan şamdan ve üzerlerine devasa mumlar yaptım. Ayrıca içerisine 1 metre çapında 12 tane ayetli avize tasarladım. Büyük giriş kapısını
tamamen kakma tekniği ile pirinçten hazırladım. Yine
Zeynep Fadıllıoğlu ile Bahreyn’de sarayın içinde bir caminin çok yüksek pencerelerinin önüne Osmanlı motifleriyle
bezenmiş pirinçten açılıp kapanan kapılar yaptım.” Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne tombak sanatçısı kızı Rubina Kalaycı ile tombak koleksiyonu da hazırladıklarını ifade eden
Kaya Kalaycı, “Koleksiyonu oluşturan parçalar; şamdanlar,
kapaklı sahanlar, gülabdanlar, kına tepsileri, sakızlıklar,
maşrapalar, buhurdanlar ve leğen ibriklerdi. Bu parçaları
bakır olarak ben hazırladım. Tombaklamasını ise kızım
yaptı.” açıklamasında bulunuyor.
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He has works at hotels and airports
Kaya Kalaycı, who worked with Zeynep Fadıllıoğlu at Hotel
LesOttomans, designed the lanterns in the garden, the 5 m. by
5.5 m. curtain decorated with Seljukian motifs, candleholders,
screens, and floor lamps in the rooms, brass door designs
inspired from needle-work motifs, exterior designs of elevators
on brass work pieces, snow fountains and wall lamps in SPA.
Kaya Kalaycı, who worked with Sinan Kafadar in Four Seasons
Bosphorus İstanbul, designed the chandeliers in the right and
left entrance corridors of the hotel, the fronts of the elevators,
the 3 large chandeliers above the pool, wall lamps on the
columns, lights in the corridors and baths, glass blown globe
chandeliers with Seljukian motifs in the resting area and stair
lights.He made the brass casting door handles, the modernized
bronze mirror with Seljukian motifs over the counter, 2 meter
long wall lamps with modernized Seljukian motifs on the
walls and brass metal tulle wall lamps with silk-like
appearance, lights over the mirror in the toilets, a total of 45
meters panel lighting with modern Seljukian motifs at
İstanbul Atatürk Airport Hall of Honor.
Kaya Kalaycı worked with Mahmut Anlar at W Hotel, and
with Architect Ahu Ozan at Divan Asia Hotel in Pendik. He
engraved gold foil covered large wall lamps 2 brass plates,
each 3 m. long, over the counters and windows at Antalya
Airport CIP Lounge, which is co-produced by Çelebi and IC
Holding.

First, he determines which metal is the most suitable
Önce hangi metalin uygun olacağına karar veriyor
Kaya Kalaycı, who made metal screens with Seljukian motifs
Antalya Antedon Deluxe Hotel’de Serdar Gülgün ile restowith Serdar Gülgün for restaurants at the Antalya Antedon
ranlara Selçuklu motifli metal paravanlar yapan, Raffles İsDeluxe Hotel, coffee tables for Raffles İstanbul, and SPA for
tanbul’un sehpalarını, Shangri-la Bosphorus, İstanbul’un ise
Shangri-la Bosphorus, İstanbul, designed the modern
SPA’sını yapan Kaya Kalaycı, yurt dışında Paris’teki Hotel
Seljukian ceiling lights, bedside wall lamps, and desk lamps in
Lumen’in odalarındaki modern Selçuklu tavan aydınlatmathe rooms of Hotel Lumen in Paris. He made the 2-meter high
larını, yatak başucu apliklerini ve çalışma masaları üzerindemetal tulle wall lamp panels with kaftan motifs in the office
ki masa lambalarını tasarladı. Türkiye Odalar ve Borsalar
room of Rıfat Hisarcıklıoğlu, Union of Chambers
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat
and Commodity Exchanges of Turkey
Hisarcıklıoğlu’nun odasındaki 2’şer metre(TOBB) Chairman of the Board, and the
lik kaftan motifli metal tülden aplik
Balmumundan kalıp
modern chandelier with Seljukian
panoları ve merdiven boşluğundaki
çıkartıp silikondan döküm
motifs at the stairwell.
modern Selçuk motifli bronz saryaptıkları heykel tasarımlarıyla da
He designed the 2-meter tall
kıt büyük avizeyi yaptı. Luxembeğeni topluyor. Mimar Sinan, Kazaz
Johannes Nepomuk statue in
burg Ettelbruck’te 2 metre
Luxemburg Ettelbruck with his
yüksekliğinde dövme bakır
Artin Amira ve Patrik Mutafyan’ın
father by using the beaten
tekniği ile yapılmış Johannes
heykellerini tasarlayan Kalaycı, şu an Atatürk
copper technique in 1993.
Nepomuk heykelini ise baheykeli üzerinde çalışıyor.
Kalaycı made Japanese
bası ile 1993’te tasarladı. Kalanterns, which are completely
laycı, Katar Doha’da MoriHe is also gaining popularity with the sculpture
crafted by hand from copper
mato Restoran’a, bakırdan
designs he made by the use of wax molding and
170 cm in height and 150 cm in
170 cm yüksekliğinde ve 150
width, and one chandelier
cm eninde, tamamen el işlesilicon casting. Kalaycı, who has designed the
consists of 366 Japanese lanterns
mesi devasa Japon fenerleri, sastatues of Mimar Sinan, Kazaz Artin
in 3 different dimensions and motifs
lon ortası 6.5 metre çapında orta
Amira, and Patrik Mutafyan, is
to be used in the hall for Morimato
yuvarlak göbekte 366 adet, 3 farklı
working on an Atatürk
Restaurant in Qatar. Kalaycı first
boy ve motifte Japon fenerinden 1 avize
statue now.
determines which type of metal to use when an
yaptı. Sipariş geldiğinde önce hangi metaorder arrives and explains: “I use copper or brass
lin uygun olacağına karar veren Kaya Kalaycı,
according to the order. For instance, if there is an order for a
“Ona göre bakır ya da pirinç kullanıyorum. Mesela bir
coffee table, you cannot work with copper because it is a soft metal.
sehpa istenildiğinde bakır ile çalışamazsınız, çünkü yumuşak
So, I work with cast brass to make the work sturdy. I do not use iron.
bir metaldir. Bu nedenle daha dayanıklı olsun diye pirinç döUnfortunately, there are products in the market made from iron
kümden yaparız. Kesinlikle demir kullanmıyorum. Maalesef
and plated with brass, because iron is both cheap and easier to work
piyasa, demir kullanıp üzerini pirinç kaplıyor. Çünkü demir
with in terms of boiling and labor. However, if the plating comes off,
hem ucuz hem de işçiliği ve kaynatması daha kolay. Fakat kapthe work faces with the danger of rusting. This causes stains on the
laması çıkarsa paslanma tehlikesi oluşur. Bu da halıya ve mersurface it is placed, such as carpet or marble floor.”
mer zemine leke yapar.” diyor.
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TRENİN ÇOCUKLUĞU
CHILDHOOD OF TRAIN
HAYDAR ERGÜLEN

Göğe bakarken herkes çocuk olur. Güzel şeylere iyi gözlerle
bakmak gerekir çünkü. O yüzden “durma göğe bakalım”
demek, aslında bir çocuk şiiridir ve yazı gereği de olsa “çocuk şiiri” dememek gerekir. Zira, çocuk zaten şiirdir ve şiir
de çocukluk olmadan sadece “yazılabilir”. Herkesin çocuk
olduğu başka şeyler, başka yerler de vardır kuşkusuz. Bunlardan biri ne yazık ki dünya değildir! Dünya bir çocuk bahçesi değil, belki çoooook uzak zamanlarda, büyümenin henüz bir endüstriye dönüşmediği ve insanın “işgücü” olarak
görülmediği ilk günlerde olmuştur. Dünya da çocuktur o
zaman, kendini kocaman bir top sanan ve birilerinin onu
yuvarlamasını bekleyen. Evrenin boşluğuna fırlatılmadan
önce. Sonra bir daha dünya da hiç çocuk olmamıştır. Oyun
bahçesi de olmamıştır çocuklara. Büyümenin, gelişmenin,
ilerlemenin adeta bambaşka bir uygarlık olarak sunulması
ve desteklenmesiyle, her şey, herkes vaktinden önce ve gereğinden fazla büyümek zorunda kalmıştır. Mecburi istikamet, büyüme. “Biz büyüdük ve kirlendi dünya” diyordu
Murathan Mungan, ünlü “Telli Telli” şarkısına yazdığı
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Everyone becomes a child while looking at the sky, because
looking at beautiful things through good eyes is necessary.
Therefore, stating that “do not stop let’s look at the sky” is
actually a children’s poem and we are not supposed to call it a
“children’s poem” although it is required by the article.
Because, child is poem and poem can only be “written” without
childhood. There are other things or other places where
everyone is a child without a doubt. Unfortunately, one of
those places is not the world! The world is not a children’s
playground, maybe it was in the first days when the growth was
not turned into an industry yet and the mankind was not seen
as “labor force”. The world was a child than… who thought
itself as giant ball and waited for someone to roll it. Along with
the presentation and support of the growth, development, and
advancing as a whole different civilization, everything and
everyone had to grow prematurely and unnecessarily. The
compulsory road is the growth. Murathan Mungan said “We
grew and the world become dirty” in his song titled “Telli
Telli”. Not growing is not possible and it is not within our

power. However, one could remember before being thrown to
sözlerde. Büyümemek hem mümkün değil hem de elde dethis world that there was something called childhood and play
ğil. Ama insan dünyaya atılmadan önce bir çocukluk olduwith the world. How? Without being surrendered to the
ğunu hatırlayabilir. Ve dünyayla oynayabilir. Bunu nasıl mı
system, or giving rein to it. By thinking as if a child. By making
yapar? Sisteme teslim olmadan elbette. Yani her şeyini
sentences, creating unimaginable things, making up solutions,
kaptırmadan. Tıpkı çocukluğundaki gibi düşünerek, çocuk
and not getting used to anything as children do and play with
gibi düşünerek. Onlar gibi akla hayale gelmez şeyler bulathe world. Because the world cannot be that, it cannot be such a
rak, cümleler kurarak, çözümler uydurarak ve hiçbir şeye
place, there is a life despite the world, and that life will be
alışmayarak, dünyayla oynayabilir. Dünya bu olamaz çünexperienced clearly, colorfully, and differently like a garden.
kü, böyle bir yer olamaz, dünyaya rağmen bir hayat vardır
(By the way, did the train pass, because I did not hear it because of
ve o hayat bir bahçe gibi açık, renkli, farklı yaşanacaktır.
the world’s noise, no, the article’s noise!) We do not hear our own
(Bu arada tren geçti mi, ben yazının, hayır, dünyanın gürülvoices let alone the train because of the world. The world is growing
tüsünden duymadım da!) Treni değil, kendimizi bile duyus. It does not let us to look behind or stop. Is it because we would
mayışımız dünyadan. Dünya bizi büyütüyor. Geriye dönüp
become children once again if we did? Maybe, we could. Look up for
bakmamıza, durmamıza izin vermiyor. Durursak yeniden
April. If we adapt the beautiful lines from Turgut Uyar “July is the
çocuk oluruz diye mi acaba? Belki. Olabiliriz. Bak Nisan.
right fit for this job if you ask me/ let’s forgive each other” to
Turgut Uyar’ın güzelim dizelerini, “Temmuz tam bu işe
childhood would we become “April is the right fit for this job if you
göredir bana kalırsa/ gel bağışlayalım birbirimizi”, çocukluask me/ let’s become children once again.”Sometimes, it
ğa uyarlarsak “Nisan tam bu işe göredir bana kalırsa/
comes to my mind that the world must be created in
hadi gel yeniden çocuk olalım”, oluruz.
April. My love for April does not need any
Bazen dünyanın Nisan ayında yaratılmış
“Treni değil,
reason; however, there are many reasons to
olabileceği geliyor aklıma. Nisan sevgikendimizi bile
love it more! April is the childhood of all
min sebebe ihtiyacı yok, yok ama daha
duymayışımız dünyadan. Dünya
months. If you’d ask me which month
çok sevmek için de sebep çok! Nisan,
bizi büyütüyor. Geriye dönüp
was more childish, I would say April.
ayların çocukluğu. Aylardan hangisi
According to T.S. Eliot, “April is the
çocuk derseniz, Nisan derim. T.S.
bakmamıza, durmamıza izin
cruelest of the months.” I do not agree
Eliot’a göre “Nisan, ayların en zalivermiyor.”
with the poet. April is the month of
mi”dir ama, ben şaire katılmıyolaughter; it is the month of fools. It is a
rum. Nisan, kahkaha ayıdır, ağzı
“We do not hear the train or our own
joke; it is to use your right to act like a
dolusu gülme ayıdır, şakacıktandır,
voices because of the world. The
spoiled child till the very end. It is for
şımarıklık hakkını sonuna kadar kulworld makes us grow. It does not
those who cannot answer the question of
lanmak içindir, gözlerinin içine kadar
what laughing is because of laughing too
gülmek ne demektire gülmekten ötürü
let us stop or look
hard. It might be a little bit stubborn but it is
yanıt veremeyenlere göredir, hafiften inadı
behind.”
because of being the month of childhood, because
varsa da o da çocukluğun ayı olmasının şanınchildhood requires being stubborn and having objections.
dandır, zira çocukluk hem inadı hem de itirazı olmakJust like April. April’s train. I might have written. It is the
tır. Nisan da öyle. Nisanın treni. Yazmışımdır. Cumhuriyemerriest, funniest, most colorful, loudest train of the Republic.
tin en neş’eli, en eğlenceli, en renkli, en sesli, en gülüşlü
It collected the children of Anatolia, took them to Ankara on
treni. Anadolu’nun çocuklarını topladı, 23 Nisan 1920’de
April 23, 1920, and said that sovereignty rests unconditionally
Ankara’ya götürdü, egemenlik ulusundur, yani sizindir
with the nation, in other words, with you. It was Mustafa Kemal’s
dedi. O tren Mustafa Kemal’in treniydi. 29 Ekim 1923’te de
train. When the Republic was declared on October 29, 1923,
Cumhuriyeti ilan edince, çocuklar bir daha o trenden hiç
children would never want to get off of that train, they never will!
inmek istemeyecekti, inmeyecekler de! Zira o tren Mustafa
Because that train will always follow the footsteps of Mustafa
Kemal Atatürk’ün yolunda gidecektir hep. O yol çocukluğu
Kemal Atatürk. His path belongs to those who have never lost
hiç terk etmemiş olanların yoludur. Yıkılmış, parçalanmış
their childhoods. Bringing a fallen country to its feet, fighting with
bir ülkeyi ayağa kaldırmak, halkı ve askeriyle birlikte canını
the soldiers and the people by putting his life at stake, giving its
hiçe sayarak çarpışmak, o ülkeyi bağımsızlığına kavuşturfreedom to that country, establishing a Republic at the beginning
mak, yüzyılın başında, o koşullarda, bir Cumhuriyet kurof a century under those conditions, materializing revolutions,
mak, devrimleri gerçekleştirmek, ve egemenliğin yarını olan
and presenting an official holiday to children would not only
çocuklara bayram armağan etmek için, herhalde yalnızca cerequire being bold but also being childlike. How happy we should
sur, akıllı, gözükara olmak yetmez biraz da çocuk ruhlu olbe, because we have a founder such as Mustafa Kemal Atatürk
mak gerekir ki, ne mutlu bize, ruhunda çocukluk taşıyan bir
who was a child at heart!
kurucumuz, Mustafa Kemal Atatürk’ümüz var diye!
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SAVAŞTAN ŞENLİĞE, OSMANLI’NIN ARŞİVİ:

MİNYATÜR

THE OTTOMAN ARCHIVE FROM WAR TO FEAST: MINIATURE
BERİL ŞEN

Mimar Sinan, Süleymaniye Camisi inşaatını bitirmiş, açılış merasimi olacak… Kanunî Sultan Süleyman geliyor ve
anahtarı Sinan’a veriyor; ‘’Bunun şerefi sana ait olacak’’
diyor… 16. yüzyıldaki böyle bir sahneyi günümüze kim
aktarabilir? Tarih kitapları belki… Okuduğumuz satırlar o anı
gözümüzde canlandırmaya yeter mi diye sorduğumuz noktada
döneminin belgecileri minyatürcüler gelmeli aklımıza. Padişahın merasim kaftanını, kavuğunu, mimarbaşının merasim
kaftanını, padişahın karşısında duran kişinin hangi pozisyonda
olduğunu bilmekle yükümlü, Osmanlı’nın görsel hafızasına
hakim sanatkarlar onlar… Onlar sayesinde, bugün artık olmayan mekanları, insanları ve unutulan hikayeleri; mesela sarayın
avlusunu, bahçesini ya da padişah portrelerini hayalimizde
Osmanlı’nın belgecileri
Minyatür kuşkusuz bir belge özelliği taşıyor. Padişahların
saraylarda kurduğu iki farklı nakışhane de bize bu konuda
ipucu veriyor. Ağırlıklı olarak belgesel minyatürlerinin yapıldığı Nakkaşhane Rum ile yine Osmanlı sanatkarlarının abartılı efsane ve tasvir içeren İran stilinde üretim yaptığı Nakkaşhane Acem… Nakkaşlar, Nakkaşhane Rum’un günümüze
dek geçerliliğini koruyan teknik ve üslubunu içeren kurallara
uyarlardı; olayın geçtiği yüzyıl, o dönem kullanılan renkler,
cetvelleme düzeni, minyatür içinde yazı olup olmayacağı…
Minyatür pahalı bir sanat olduğundan, sanatkarlar genellikle
saray ya da üst düzeyde devlet görevlileri tarafından himaye
edilirdi. Kullanılan sarı renkler 20 ayardan yüksek bir altının
dövülüp sulandırılmasıyla elde edilirdi.
Kağıttan altın varağa
Bugün, bu süsleme sanatında kullanılan malzemenin listesini dinlerken detaylarda kaybolmak mümkün. Ancak
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Mimar (the architect) Sinan completes the building of the
Süleymaniye Mosque; soon the opening ceremony will take
place… Sultan Süleyman ‘The Magnificent’ comes and hands
the key to Sinan and says, “The honor will be yours.” Who
could transform such a scene that took place in the 16th century
to today? Maybe the books of history… At the point, where we
ask whether or not what we read would be enough to imagine
those days, we should remember the miniaturists who were the
documentarists of the period. They were the artists who were
responsible from knowing all the details about the Sultan’s
ceremonial dress, his quilted turban, the leading architect’s
ceremonial dress, the stance of the person who is standing across
the Sultan. They were the masters of the Ottomans’ visual
memory. Thanks to them, we can imagine the places or persons
that do not exist today or forgotten memories, for instance the
courtyard of the palace or the Sultans.
Documentarists of the Ottoman
Miniature carries the feature of being a document with no
doubt. Two different painters’ workshop (nakkaşhane)
established by the sultans in the palace give us a clue on this
subject: Nakkaşhane Rum, where the documentary miniatures
made majorly, and Nakkaşhane Acem, where the Ottoman artists
produced miniatures with exaggerated legends and depictions in the
Iranian style… Painters were to follow the rules that contained the
techniques and styles of Nakkaşhane Rum, the rules that are even
valid today; for instance, the century when the event took place, the
colors used in that period, tabulating order, whether or not
inscriptions will take place in the miniature. The artists were
supported by the palace or high ranked state officials because it
was an expensive art. The tones of yellow color used were
obtained from beaten gold, over grade 20, by diluting it.
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harcanan zaman ve emeği algılayabilmek için de önemli.
Metin And, ‘’Osmanlı Tasvir Sanatları 1: Minyatür’’ adlı
kitabında, kâğıtla başlayıp gittikçe bizi şaşırtan boyutlara
ulaşan bu zorlu süreci hakkıyla ele alıyor. Osmanlı minyatüründe, “en kıymetlisi Şam’dan, Bağdat’tan, Hint’den,
Semerkant’tan ve Diyarbakır’dan gelen” kâğıt önemli bir
yere sahip. Kağıdın minyatür için uygun hale getirilmesi
için önce aharlanması gerekiyor. Minyatürün diğer önemli malzemeleri de, kalem ve fırça… And’ın bahsettiği demirden kalem, ahenin kalem, saz kalem, tüy kalem, celi
kalem, cava kalemi, kalem fırça, kıl kalem gibi isimleri olan
malzemelerin yanısıra başka kaynaklar da yeni doğmuş
kedi tüyünden yapılan fırçalara değiniyor.
Keskin göz ve berrak beyin
“Elinin inceliğe yatkın olması, keskin bir gözü, berrak beyni, duyularının uyanık, ruhunun arı ve akıllı olması gerekir.” diyen Ünlü Fransız doğubilimci Huart, aslında burada
bir nakkaşın özelliklerini sıralıyor. Minyatürün en önemli
özelliklerinden birisi, konunun eksiksiz olarak işlenmesidir. Bu nedenle perspektif kullanılmaz, uzaklık ve boy,
renk, ışık, perspektif veya gölgelerle belirtilmez. Önemli
kişiler diğerlerinden daha ön planda ve büyük resmedilir.
Figürler birbirlerini kapatmayacak şekilde düzenlenir. Altın uygulamak için, gökyüzü (beyaz altın), nehir (beyaz altın), kıyafetlerdeki kemer, düğme gibi detaylar, elbise üstündeki tezhipli kısımlar, atların başlıkları ve eyerleri, çiçeklerin orta kısımları tercih edilir.
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From paper to gold foil
Today, it is possible to get lost in details while listening to the
list of ingredients used in this decorative art. However, it is also
important to appreciate the time and effort spent to do it. Metin
And well treats this hard process that starts with paper and extends
to unimaginable dimensions in his book titled ‘Ottoman Pictorial
Arts 1: Miniature’. Paper, “The most precious of which came from
Damascus, Baghdad, India, Semerkant, and Diyarbakır” in
Ottoman miniature, has an important position. Paper first needs to
be dressed in order to become suitable for painting a miniature on
it. The other important materials used in miniature are pencil and
brush. And talks about materials such as iron pencil, feather pencil,
pencil brush, hair pencil in the book, as well as other materials such
as a brush made from a newborn kitten’s hair.
Sharp eyes and a clear mind
The famous French orientalist Huart who says “Must be smart
and has hands prone to accuracy, sharp eyes, a clear mind, alert
senses, and a pure spirit” is actually counting the characteristics
of a painter. One of the most important features of miniature
is treating the subject without missing anything. This is why
perspective is not used; distance and height, color, light are not
defined with perspective or shadows. Important persons are
depicted larger and more prominent compared to others.
Figures are organized in a way not to block others. The sky
(white gold), river (white gold), buttons and belts in clothing,
ornamented parts of clothing, horse bridles and saddles, crowns
of flowers are preferred to apply gold.

Sıradışı bir karakter
An extraordinary character
Minyatür denince öne çıkan bir isim var. O sadece sanaA name comes to mind when miniature is the subject. He left
tıyla değil yaşamı ve birikimiyle de Osmanlı döneminde iz
his mark in Ottoman period not only with his art but also with
bıraktı. Bir matematikçi, tarihçi, hattat ve haritacı olarak
his life and experience: Matrakçı Nasuh(1480- 1564), a
16. yüzyılda ünlenmiş ancak daha çok minyatürcü olarak
mathematician, historian, calligraphist, and a cartographer
tanınmış olan Matrakçı Nasuh (1480- 1564). Matematik
who became famous in the 16th century and was recognized
ve tarih konularında kitaplar yazmış çok yönlü bir bilginwidely as a miniaturist. He was a sophisticated scientist who
di. Kaynaklara göre asıl adı Nasuh bin Abdullah. Dedesinin
wrote books on mathematics and history. His original name is
Saraybosna’dan gelen ya da getirilen bir devşirme olduğuNasuh bin Abdullah according to some sources. Some unproven
na dair kanıtlanmamış görüşler var. Matrakçı ya da Matremarks suggest that his grandfather was brought or came
rakî lakabının, lobotu andıran sopalarla oynanan ve eskrifrom Bosnia as a devşirme (a Christian child conscripted to
me benzeyen bir tür savaş oyunu olduğu bilinen “matrak”
bring up for the Janissaries). It is also assumed that his
oyunundaki ustalığından ve belki de bu oyunun mucidinin
nickname Matrakçı or Matrakî comes from his mastery at the
kendisi olmasından ileri geldiği tahmin ediliyor. Bir diwar game called ‘matrak’, resembling fencing and played with
ğer lakabı da, silah ve mızrak oyunlarındaki usta silahsticks similar to clubs; perhaps he was the inventor of this
şörlüğü nedeniyle, Silahî idi. Çeşitli silahların nasıl
game. Another nickname of his was Silahî which came from his
kullanılacağını ve dövüş yöntemlerini anlatan
mastery at swordsmanship. He wrote a guide book
“Tuhfetü’l-Guzât” (1530) adlı bir kılaabout the use of various weapons and fighting
vuz kitap yazdı. Ünlü bir hattat da
methods: “Tuhfetü’l-Guzât” (1530).
Minyatürün en
olan Nasuh, nesih yazı stilinde deNasuh who was also a well known
önemli özelliklerinden
ğişikler yaptı, Divanî yazı stilincalligraphist brought some changes
de önde gelen isimlerden oldu.
to the ‘naskh’ style. He became
birisi, konunun eksiksiz olarak
Geometri ve matematik alaone of the prominent names at
işlenmesidir. Perspektif kullanılmaz,
nındaki çalışmaları neticethe ‘Divanî’ script style.
uzaklık ve boy, renk, ışık, perspektif
sinde uzunluk ölçülerini
Matrakçı Nasuh, who had
veya gölgelerle belirtilmez.
gösteren cetveller hazırlaprepared rulers to show
mış olan Matrakçı Nasuh,
measurements of lengths as a
One of the most important features of miniature result of his works at
Osmanlı tarihinin en önemli
matematikçilerdendir.
mathematics and geometry,
is treating the subject without leaving out
Cemâlü’l-Küttâb ve Kemawas
among the most important
anything. Perspective is not used; distance
lü’l- Hisâb adlı matematik kimathematicians of Ottoman
and height, color, light are not
taplarını I. Selim zamanında ona
history. It is known that he
defined with perspective or
adadığı biliniyor. Napier’den elli
dedicated his math books, written in
shadows.
sene öncesinde adıyla anılan çarpma
Selim I’s period and titled Cemâlü’lmetotlarını içeren ve modern matemaKüttâb and Kemalü’l- Hisâb, to Selim I.
tik öğretiminde öncü bir kabul edilen kitapları
His books that were written about fifty years
yıllarca Enderun’da derslerde okutulmuş, Napier gibi mabefore Napier containing multiplication methods and
tematikçilere ilham kaynağı olmuş ve matematikçilerin elkitaaccepted as a pioneer in modern math education had been
bı olarak kullanılmış.
studied at Enderun schools for years and became inspiration
for mathematicians such as Napier and used as a handbook by
mathematicians.
Seferlerin belgecisi
Matrakçı Nasuh’un minyatür-harita karışımı kendine
has bir üslubuyla, eserlerinde yeryüzünün kuşbakışı
Documentarist of campaigns
görünümünü resmeder. Buna karşın şekilleri tepeden
Matrakçı Nasuh depicts the earth from a bird’s view in his own
değil, sanki karşıdan görüyormuş gibi çizer. Bu resimminiature-map kind of style in his works. However, he draws
lerde kuş ve tavşan gibi hayvanlar olsa da insanlar yokthe objects as if they are in front of him. Although, there are
tur. Şehirlerdeki binalar tek tek seçilebilir. Kanuni Sulanimals such as birds and rabbits, there are no humans. Each
tan Süleyman ile birlikte pek çok sefere giden Matrakçı
one of the buildings in the towns can be distinguished. It has
Nasuh’un, bu seferleri yazmak ve sefer esnasında görbeen guessed that the mission of Matrakçı Nasuh, who had
düğü yerleri de resimlemekle görevlendirildiği tahmin
traveled with Sultan Süleyman ‘The Magnificent’ to many
ediliyor. 1534 yılında Kanunî Sultan Süleyman’ın çıktıcampaigns, was to document these campaigns and the places
ğı ilk İran seferine katılan Matrakçı Nasuh, İstanbul’dan
they had traveled. Matrakçı Nasuh, who went to the first
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Ahmet sanata büyük destek veriyor. Batılılaşma hareketleri
başlamış, Osmanlı minyatürü en parlak dönemini yaşıyor.
Dönemin en önemli nakkaşı Abdülcelil Çelebi, ‘’renkli ve renkle ilgili’’ anlamına gelen Levni mahlasına sahip. Minyatürün
yanı sıra musiki dersleri de alıyor. Diploma aldıktan sonra ve
hayatının sonuna dek saray nakkaşı olarak çalışıyor.

Tebriz’e, oradan Bağdat’a ve Bağdat’tan yine Tebriz
üzerinden İstanbul’a kadar konup göçülen menzillerin minyatürlerini hazırladı. Fetihname-i Karabuğdan adlı eserinde İstanbul’dan İran’a kadar yapılan doğu ve batı seferlerini anlatır
ve yol boyunca ordunun geçtiği şehirlerin minyatür şeklinde
haritalarını çizer. Babaros’la birlikte tüm Akdeniz’i dolaştığı,
Akdeniz’deki pek çok limanı ve liman kentlerinin minyatürlerini yapmış olmasından anlaşılmaktadır. Çizimleri hem estetiktir hem de geçmişe ait çok ayrıntılı bilgiler içerir. Kanuni’nin
Fransa Kralı I. François’ya destek amacıyla Barbaros Hayrettin
Paşa komutasında gönderdiği donanmaya katılır, doğudan
batıya kadar bütün Akdeniz’i deniz yoluyla görme fırsatı bulur.
Bu yolculuğu esnasında donanmanın uğradığı limanların minyatürlerini çizer. Matrakçı Nasuh, Ağustos 1530’da tarihinde
Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları Mustafa, Mehmet ve Selim için yapılan muhteşem sünnet düğünü nedeniyle Atmeydanı’nda düzenlenen şenliklerde içinde topları, darbezenleri ve bir
hisar için gerekli olan bütün malzemesiyle kâğıttan iki yürür hisar yaptı ve bu hisarlardaki askerler bir savaş gösterisi sundu.
Şenlik zamanı
Minyatürlerde Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşları, seferleri, av sahneleri, tarihi olayları, saray yaşantısı ve şenlikleri işlenir. Bu nedenle, minyatürler bize bir dönemin gelenek ve görenek ve giyim kuşamının yanı sıra dönemin toplumsal yaşamını ve bir tarihi takip edebilme imkanı tanıyor.
Bu noktada, Nalan Yılmaz’ın ‘’Osmanlı Minyatür Sanatının
Son Nakkaşlarından’’ olarak nitelendirdiği Levni’den bahsetmeli. Dönem, Lale Devri, 18. yüzyılın ilk yarısı... Dönemin padişahı III.Ahmet ve veziri Damat İbrahim Paşa, sanata ve eğlenceye düşkün… Kendisi de şair ve hattat olan III.
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campaign of the Sultan Süleyman ‘The Magnificent’ to Iran in
1534, made the miniatures of their camping areas from
İstanbul to Tabriz and from there to Baghdad, again on the
way back from Baghdad to Tabriz and to İstanbul from there.
He tells about the eastern and western campaigns from
İstanbul to Iran in his work titled Fetihname-i Karabuğdan
and draws the maps of the towns the army passes all the way
long in his miniature-map style.
It can be understood that he had voyaged the Mediterranean
with Barbaros, because he had painted miniatures of so many
ports and port towns of the Mediterranean. His drawings have
many detailed information belonging to the past and they are
artistic. He joins the fleet of Barbaros when he was tasked to
command the navy fleet by the Magnificent in order to support
French King Francois the 1st; therefore, he gets the opportunity
to see the Mediterranean by sea from east to west. He paints
the miniatures of the ports where the fleet anchors.

Gerçeklik ve yenilik
Dönemin en önemli albümü Surname-i Vehbi, Levni’nin
resmettiği III.Ahmet’in dört şehzadesinin, Okmeydanı ve
Haliç’te 15 gün 15 gece süren sünnet düğünü ve şenliklerini anlatıyor. Albümde Levni’nin bazıları imzalı tam 137
minyatürü var. O dönemde şehzade düğünlerine oyuncular,
hünerli kişiler, fişek ustaları, yazarlar, ressamlar, alim ve
şairler katılırmış. Kandiller ve fişekler eşliğinde kutlanan
sünnet şenliklerinde de av ve spor gösterileri yer alırmış.
Levni’nin iki önemli eseri daha var. Dimitri Kantemi’nin
Osmanlı Tarihi’ni anlatan kitabı için resmettiği, II.Mahmut’a kadar olan 22 padişah portresi. Resimlerin orijinalleri olmadığından kitaptaki gravürler daha da önem kazanıyor. Levni’nin Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde bulunan,
padişah portrelerinin yer aldığı Silsilename eseri, minyatüre farklı bir anlayış getiriyor. Portrelerde, arka plandaki
perde motifinin yanı sıra padişahların kişisel ifadelerini takınarak, rahat oturmaları, gerçekliği önemseyen Levni’nin
kattığı dikkat çekici bir yenilik.

significant painter of the period, Abdülcelil Çelebi, has the
nickname of Levni, which means ‘colorful and related to colors.’
He is also taking music lessons. After getting his diploma, he
works at the palace until the end of his life as a painter.
Reality and innovation
Painted by Levni, the most substantial album of the period,
Surname-i Vehbi, depicts the circumcision ceremonies of the
four sons of Ahmet the 3rd and the festivities that lasted for 15
days and 15 nights at Okmeydanı and Haliç. There are 137
miniatures painted by Levni in the Album. Some of them carry
his signature. Actors, skilled persons, firework makers, authors,
painters, scientists, poets used to participate in the circumcision
ceremonies of princes. Hunting and sports shows also used to
take place during the ceremonies celebrated with lights and
fireworks. Levni has two other important works. 22 sultans’
portraits until Mahmut the 2nd depicted for Dimitri Kantemi’s
book on Ottoman History. The gravures in the book gain more
value because the originals of the miniatures do not exist.
Levni’s work called Silsilename, which contains the sultans’
portraits, is at the Topkapı Palace Library and it brings a
different understanding to miniature. Besides the curtain
model in the background, the comfortable sitting positions of
the sultans wearing their most natural expressions on their
faces is a remarkable innovation for the period, an enrichment
by Levni, who values reality.

Festival time
Miniatures depict the wars, campaigns, hunting scenes,
historical events, palace life, and festivals. Therefore, the
miniatures give us the opportunity to follow the traditions and
apparels as well as social life and history of a period. At this
point, we should talk about Levni, who was defined as “Among
the Last Painters of the Ottoman Art of Miniature” by Nalan
Yılmaz. The time is the first half of the 18th century, the Tulip
Period. The sultan of the period is Ahmet the 3rd and his vizier
is Damat İbrahim Pasha; both of them highly appreciate arts
and having fun. Ahmet the 3rd, who is a poet and a calligraphist
himself, supports arts. Westernization Movement just started
and Ottoman Miniature is living its golden age. The most
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ULYSSES’DA ZAMAN VE
MEKÂN
TIME AND SPACE IN ULYSSES
ÖMER YALÇINOVA

Büyük anlatıların bittiği, sanatçıların yeni arayışlar
içinde olduğu 1914-1921 yılları arasında yazılmış Ulysses. Ulysses, sadece yayımlandığı tarihte değil bugün
bile okuyucularını şaşırtan, ortaya koyduğu yeniliklerle
etkisini kaybetmeyen bir roman.
Ulysses’da olaylar, -roman 841 sayfa tutmasına rağmen- bir gün içinde gerçekleşir. O yüzden romanda zaman neredeyse yoktur. Acaba romancı, zamanın olmadığı bir roman mı yazmak istemiştir diye
düşünebiliriz. Fakat öyle değil.
Mr. Bloom’un cebinde taşıdığı ve
henüz ücretini ödemediği sabun,
romanın değişik sayfalarında karşımıza çıkarak romanın zaman
faktörünü oluşturur. Sanatçının
zamana dair düşünmek ve düşündürmek istediği için o kadar olay
ve şahsı bir gün gibi kısıtlı bir zaman dilimine sığdırdığı düşünülebilir.
Romanda mekan da kısıtlı tutulmuştur. Fakat normal bir romandan daha geniş bir kısıtlılık bu.
Bilindiği üzere bir roman küçük
bir kasabada da geçebilir. Ulysses’da ise bütün olaylar Dublin’de
geçmektedir. İkinci bir şehir ismi
neredeyse hiç yoktur. Fakat bununla birlikte Dublin’deki bütün
sokak, cadde, köprü, meyhane,
kilise, mağaza, lokanta… isimlerini adeta boca etmiştir
romana James Joyce. Şahıs isimlerini hiç saymıyoruz!
Joyce, aklına gelen bütün isimleri de doldurmuştur romana. Öyle ki roman, Dublin’in nüfuz kayıt örneğine
dönüşme tehlikesi yaşamıştır. Joyce’un Ulysses’da
amacı: Dublin’i olabildiğince ayrıntılı anlatmaktır.
Joyce, mekanın donukluğundan romanını kurtarmak
için, bilinç akışı tekniğini kullanır ve en uç noktasına
götürür. Bilinç akışı tekniği, basit tabirle yolculuktur,
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Ulysses was written between the years of 1914 and 1921 when
the great narrations came to an end and when artists plunged
into new quests. Ulysses is a novel that amazes its readers and
keeps its influence through the innovations it presents not
only at the time it was published but even today.
The events in Ulysses takes place in a day, although the
novel is 841 pages. This is why it seems like time does not
exist in the novel. We might think
that the novelist wanted to write a
novel where time did not exist.
However, it is not that. The soap that
Mr. Bloom kept in his pocket and did
not pay for it yet creates the time
factor of the novel by appearing in
different pages of the novel. We
might think that the artist fit so
many events and characters into one
day, such a limited fragment of time,
because he wanted to think and have
others think about time.
The number of places kept limited in
the novel, too. However, this
limitation is wider than a regular
novel’s. As we all know, a novel
might take place in a small town. In
Ulysses, all events take place in
Dublin. There is almost no mention
of a second town in the novel.
However, James Joyce poured all the
street, avenue, bridge, pub, church,
shop, and restaurant names in
Dublin into the novel. So, that the novel faced the danger of
becoming the vital records of Dublin. The goal of Joyce in
Ulysses was to tell about Dublin as detailed as possible.
Joyce uses the stream of consciousness technique to save the
novel from the dullness of the place and takes it to the edge.
The stream of consciousness technique is simply a journey,
to make it clear, it is a mental journey. Joyce had the novel
gain dynamism by narrating the stream of consciousness of
the various characters.

daha net söyleyecek olursak zihinsel bir yolculuğa denk
düşmektedir. Joyce çeşitli karakterlerinin bilinç akışını
aktararak romanı hareketlendirmiş, dinamik hale getirmiştir.
Mekan eğer içinde insan varsa, insan da eğer düşünüyorsa, orada ve o kişide hareketten söz edebiliriz. Joyce
bunu fark eder ve Dublin’de bir gün içinde geçen bütün
olayları, ayrıca sayıp dökme tekniği kullanarak sıraladığı mekan ve şahıs isimlerini bilinç akışıyla hareketlendirir, adeta anlamlandırır.
Joyce Ulysses için Homeros’un Odysseia’sını örnek almıştır. Tabii ki çok önemli bir farkla; Joyce Odysseia’nın efsane ve maceralarla dolu yolculuğunu, düşünce
planına çeker. Bu şekilde mekan anlatımının, hareket,
macera, olay, düşünce ve entrika açığını kapatır.
Sanırım Ulysses öncesi ve sonrasında, bir şehir üzerine
bu kadar ayrıntılı bir roman yazılmamıştır. Ulysses’de
Dublin yalnızca olayların gerçekleştiği mekan olmaktan
çıkarak roman kahramanına dönüşmüştür. Joyce, adeta
romanını kurgularken karakterlerden önce mekanı düşünmüş. Öyle olduğu için tasvir, karakter, diyalog ve
olayların geri planında kendini gösteren unsur Dublin
olmuştur.
Şehir, bir kahraman olarak ortaya çıkarıldığı için de binlerce ayrıntıya ulaşmak ve onları işlemek mümkün olur.
Joyce kısıtlı tuttuğu zaman diliminde mekanı bu derece
genişleterek, bütün insanlığa sunabileceği, onlar için de
örnek teşkil edecek, belki de temsil gücü olacak malumat çokluğuna ulaşmıştır.

We can talk about movement in a place if there is a
person in it and if the person in it is thinking. Joyce
notices that and has all the events that take place in
Dublin in one day, as well as the name of places and
people that he lists, using the rehearsing technique,
gain dynamism and meaning with a stream of
consciousness.
Joyce had taken Homer’s Odyssey as an example for
Ulysses. With an important difference of course, Joyce
transfers the journey of Odyssey, filled with legends and
adventures, to a plan of thought. He closes the gap of
movement, event, thought, and plot in the place narration
this way.
I think before and after Ulysses, no novel has been written
with this many details on a city. Dublin becomes no
longer a city in the novel and becomes transformed into a
character. It sounds as Joyce thought about the place
before fictionalizing the characters. This is why Dublin
becomes the element that shows itself at the background
of the events, characters, descriptions, and dialogs.
When the city is presented as a character, accessing
thousands of details and treating them become possible.
Joyce had reached the majority of information maybe
with a representative force that he can present to all
humanity to make an example for them by expanding the
space to such a degree within the limited time frame.
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ŞIK VE ZARİF
GÖRÜNMENİN
BEŞ KURALI
FIVE RULES TO
LOOK STYLISH
AND ELEGANT
MELİKE BETÜL

AYŞE NUR AYGÜN

Biz kadınlar durum ne olursa olsun
her zaman şık ve zarif görünmek isteriz. Bazen hiç umulmadık basit giysilerle bazen ise tek bir parçaya şıklığı
ve zarafeti sığdırırız. Önemli olan ne
giydiğimiz değil onu nasıl istediğimiz
hale getirebildiğimizdir. Peki nasıl şık
ve zarif görünürüz? İşte o kurallar:

V YAKALI GİYSİLER
GİYİN

Şık elbiseler ya da gündelik
tişörtler fark etmez, v yaka
modeli giydiğiniz zaman ince
bir görünüm sağlar. V kesimin
kendine özgü bir şıklığı zarafeti
vardır. Bu parçayı giydiğiniz
zaman kendinizi iyi
hissetmenize yardımcı olur.

WEAR V-NECK MODELS
Whatever you choose to
wear, either a stylish dress or
a daily t-shirt, wearing a
v-neck model is going to
make you appear thinner.
V-cut models have a unique
elegance. A piece with a
v-cut will allow you feel much
better about yourself.

YATAY ÇİZGİLERDEN UZAK
DURUN
Every woman wants to look stylish and
elegant whatever the occasion is. We
capture our style and elegance
sometimes with simple combinations
and sometimes with only one piece. The
important thing is not what we wear,
but how we turn it into what we like. So,
how do we look stylish and elegant?
Here are the rules:

Hemen herkesin aklının bir köşesinde
olan ama bildiği halde uygulamaktan
kaçtığı bir kural vardır: Yatay çizgili
giysilerden uzak durun. Üst ya da alt,
yatay çizgili desenler sizi olduğunuzdan
daha geniş göstermekle kalmaz
zarifliğinizi de elinizden alır. Dikey
çizgilerin ise göze tam tersi bir etkisi
vardır; sizi olduğunuzdan daha zayıf ve
zarif gösterir.

RUFFLE-SLEEVE SWEATER
MODEL
Seems like, you can use ruffles
anywhere. Dresses, skirts, bridal
gowns, and so on… Now it is time to
use them on sweaters. What makes
the difference is the different sleeve
cuts. By means of these new details,
you are now able to wear sweaters
for some events.
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UZUN KOLYELER TAKIN

TEN RENGİ SİVRİ BURUNLU
AYAKKABILAR GİYİN

Biraz daha ince görünmek ve şıklığı elinizden
bırakmak istemiyorsanız ince ve sivri
topuklulardan ve ten renginden vazgeçmeyin.
Ten rengi, bacağınızın devamı gibi gözükeceği
için tüm vücudunuzun daha zarif ve şık
görünmesine yardımcı olacaktır.

CHOOSE POINTY-TOED SHOES IN TAN
COLOR
If you want to look thinner and capture an
elegant look, do not give up using pointytoed shoes in tan color. Tan color will make
your legs look longer, allowing your body
look more elegant and stylish.

Zarif ve şık görünmenin en kolay
ve pratik yollarından biri de uzun
kolyeleri gündelik kıyafetlerinizle
desteklemek olacaktır. Kolye,
şıklık aksesuarlarının bir
parçasıyken aynı zamanda
görünümüyle vücutta uzun optik
bir ilüzyon sağlar ve sizi
olduğunuzdan ince gösterir.
Sizde bir aksesuarlarla istediğiniz
görünüme sahip olma şansını
yakalayabilirsiniz.

WEAR LONG NECKLACES
The easiest and most practical
way of looking stylish is to
support your daily clothes with
long necklaces. While a
necklace is one of the
accessories of elegance, it is
also the creator of an optical
illusion to make you appear
thinner than you actually are.
You have the chance to look as
you wish by using the right
accessory.

BİLEK HİZASI
BOTLARDAN
KAÇININ

Bir süredir oldukça
moda olsa da bilek
hizası botlar zarafetinizi
elinizden alıyor. Amaç
ince görünmekse bilek
hizasındaki botlardan
kaçınmalısınız. Bu botlar,
ayak bileklerini kalın
gösterir ve bacak
boyunu keserler. Eğer
illa giymek istiyorsanız,
pantolon tercih edin,
paçalarını içine sokun ve
botlarla pantolonun aynı
renk olmasına dikkat
gösterin. Böylelikle
botların kusurunu
gizlemiş olacaksınız.
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AVOID ANKLE
BOOTS
Although, they have
been in fashion for a
while now, they take
away your elegance. If
your goal is to look
thin, you should avoid
them. They make your
ankles look thicker
and legs shorter. If
you really want to
wear them, choose to
combine them with
pants, tuck the legs of
the pants in the boots
and match their
colors. This way you
will be hiding the flaw
of the boots.
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BALKON VE BAHÇELERDE KEYİF ZAMANI
YAZ MEVSİMİNİN HABERCİSİ OLAN BAHAR AYLARINDA HAVALARIN ISINMASI İLE
BİRLİKTE BALKON VE BAHÇELERDE KEYİF ZAMANI DA GELDİ. AÇIK HAVADA
SEVDİKLERİNİZLE RAHAT BİR ORTAMDA KEYİF YAPABİLMENİZ İÇİN DEKORASYON
FİKİRLERİ HAZIRLADIK…

IT IS TIME TO ENJOY BALCONIES AND GARDENS
THE TIME TO ENJOY OUR BALCONIES AND GARDENS HAS COME WITH THE WEATHER
GETTING WARMER AND THE ARRIVAL OF THE HERALD OF SUMMER, THE SPRING
MONTHS. WE HAVE PREPARED DECORATION IDEAS FOR SPENDING ENJOYABLE TIME
WITH YOUR LOVED ONES OUTDOORS…
ELA DEMİRCİLER

Baharla birlikte havalar da ısınmaya başladı. Artık hemen herkes açık havada yeşillikler içinde vakit geçirmek
istiyor. Kimi balkonuna, kimi terasına kimi de bahçesine
çıkarak ısınan havanın ve güneşin tadını çay, kahve muhabbeti ile birleştiriyor. Balkon, teras ve bahçesinin
dekorasyonunu renklendirmek isteyenler içinde bulunduğumuz dönemde neler yapmalı? Bu mekanlar için
hangi mobilyalar ve aksesuarlar seçilmeli? İşte bu soruların yanıtlarını araştırdık….

With the arrival of spring, the weather has started getting
warmer. Now almost everyone wants to spend time outdoors
in meadows. Some go out to balconies or patios to enjoy their
chats with loved ones accompanied by coffee or tea in the sun
and warmer weather. What should be done for balcony,
terrace and garden decorations in this season? Which
furniture should we pick for those places? Here are the
answers...
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MİNDER NASIL OLMALI?
İster koltuk takımı ister masa-sandalye
olsun. Balkon, teras ve bahçelerinizde
konforlu tasarım ürünlerinin yanı sıra
minder seçimine de dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar orta sert minder ve
terletmeyen kumaşları tercih etmenizi
öneriyorlar. Renk seçiminde de gri ve
antresit tonlarının yanı sıra renkli sevenler için de çiçek desenleri öneriliyor.

RAHATÇA TEMİZLENEBİLMELİ
Zorlu hava koşullarına karşı yüksek direnç gösteren ürünlerin yanı sıra bakımı ve temizliği kolay
ürünlerin seçilmesi de konforunuzu artıracaktır.
Örneğin plastik rattan malzemeden üretilen balkon ve bahçe mobilyası hem şık hem de işlevsel
olabilir. Dört mevsim kullanılabilen, yüksek esnekliğe sahip ve gerilmeye karşı dayanıklı plastik rattan mobilyalar, su ve yumuşak bir fırçayla silinerek
rahatlıkla temizlenebilme özelliğiyle de tercih
sebebi olabilir.

HOW SHOULD THE CUSHIONS BE?

It can be a seating group or just chairs
and tables. You need to pay attention to
choosing cushions for your balcony,
terrace and gardens as well as comfortable
design products. Experts recommend
moderately stiff cushions and textiles
that don’t make you sweat. For color
options gray and tones of hard coal are
recommended while flower patterns
would be the option for those who like
colorful choices.

IT SHOULD BE EASY TO CLEAN

As well as choosing products that will have high
tolerance to hard weather conditions, choosing
products that are easy to clean will also increase
your comfort. For example, balcony and garden
furniture made out of plastic rattan can be
stylish and functional. Plastic rattan furniture
can be preferred because it is usable in all
seasons, has high flexibility and resistance to
tension, can easily be cleaned with water and a
soft brush.

HAFİFLİK İSTEYENE….
Hava koşuluna karşı dayanıklı olan ve okside
olmadığı için uzun yıllar rahatlıkla kullanılabilen
alüminyum bahçe mobilyaları da hafif olmaları
ve bakımlarının kolaylığıyla tercih edilebilirler.
Dış mekanlara uyum göstermesi, leke tutmaması ve şık görünümü ile tercih sebebi olan
alüminyum malzeme; sabunlu bir bezle kolayca silinip durulanarak pratik bir biçimde temizlenebilmektedir. Bu nedenle tozlanıp kirlenme
ihtimalinin yüksek olduğu açık mekanların
vazgeçilmez ürünleri arasında yerini alıyor.

FOR THOSE WHO WANT LIGHTNESS...

AKSESUAR VE ÇİÇEK SEÇİMİ
Balkon ve bahçe dekorasyonunun olmazsa
olmazlarından biri de aksesuarlar ve çiçekler.
Rüzgardan sönmeyecek mumluklar, kandiller
ve rüzgar gülleri ile dekorasyonunuzu bütünleyebilirsiniz. Çiçek seçiminde de sakız sardunya, yasemin, leylak gibi hem göze hem de kuku
duyusuna hitap eden dayanıklı çiçekler tercih
edilebilir. Ayrıca sarmaşık güllelerden dikerek
balkonunuzu ve bahçenizi keyif vahasına
dönüştürebilirsiniz.

Aluminum garden furniture, which do not rust
and are durable against weather conditions
thus can be comfortably used for long years,
can also be preferred for their lightness and
ease of maintenance. The aluminum material,
which is preferred for its stylish appearance
and being stain proof and compatibility in
outdoor places, can easily be wiped cleaned
with soap and water.

ACCESSORIES AND FLOWER CHOICES

One of the essentials of balcony and garden
decorations are accessories and flowers. You can
complete your decorations with wind-proof
candles, oil lamps and pinwheels. As for choosing
flowers; durable flowers that appeal to the eye and
the sense of smell like ivy geraniums, jasmines and
lilacs may be preferred. Also you may turn your
garden into an oasis of enjoyment by planting
ramblers in your balcony and garden.
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TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

TÜRKİYE’YE
GELİYOR!
IS COMING TO TURKEY!
YILMAZ İBRAHİMOĞLU

Son yıllardaki performansıyla CEO’su Jeff Bezos’u
dünyanın en zengin insanı yapan Amazon, yeni pazarlara açılma politikasını sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye pazarına girmek için hazırlıklarını son aşamaya
getiren Amazon’un, sunduğu hizmetlerle e-ticaret pazarında hareketlilik oluşturması bekleniyor.
Amazon’un ülkemiz piyasasına gelmesiyle birlikte en çok
merak edilen sorulardan biri de şirketin hizmetlerinden
hangilerini Türkiye’de sunacağı olacak. Çoğu tüketici
Amazon’u sadece e-ticaret sitesi olarak bilse de şirket aynı
zamanda bir teknoloji devi konumunda.
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Amazon, which has made its CEO Jeff Bezos the richest
person in the world with its performance in recent years, is
continuing its policies in pursuing new markets. Within
this scope, Amazon that is about to finalize its preparations
to enter the Turkish market is expected to generate a boom
in the e-commerce market with its offered services.
One of the most pondered questions with Amazon coming
into our country’s market is which of its services will be
offered in Turkey. Even though most consumers recognize
Amazon only as an e-commerce site, the company is in
fact a technology giant at the same time.

İşte Amazon’un Türkiye’de tüketicilerin kullanımına sunması öngörülen ürün ve hizmetler:

Here are the products and services foreseen to be offered
to Turkish consumers by Amazon:

Amazon Prime
Amazon Prime, şirketin üst düzey üyelik servisi olarak
hizmet veriyor. Amazon’dan çok sık alışveriş yapan kullanıcılar, Prime üyesi olduklarında ücretsiz hızlı kargo hizmeti gibi pek çok avantaja sahip oluyorlar. Yıllık belirli
miktarlarda ödeme yapılarak sisteme üye olunabiliyor.

Amazon Prime
Amazon Prime serves as the company’s top ranking
member service. Users who frequently shop from Amazon
will have many advantages such as free shipping when they
become Prime members. By making certain annual
payments, you can become a member of the system.

Amazon Alexa
Şirketin, Apple ve Google gibi teknoloji devleri ile sıkı bir
rekabet içerisinde olduğu Alexa isimli akıllı asistanı; ev, iş
yeri ve otomobillerde kullanılabiliyor. Bu asistanı evlerde
kullanmak için yine Amazon’un akıllı hoparlörleri ile mekanınınız donatmanız gerekiyor. Alexa’ya seslendiğiniz
anda günün haberlerini okuyor, hava durumu söyleniyor,
kahve makinanız çalışıyor, suyunuz ısınıyor, kapınız kilitlenebiliyor, arabanızı çalıştırılabiliyor…

Amazon Alexa
The smart assistant of the company which is in a tight
competition with technology giants like Apple and Google
can be used at home, work and cars. You need to furnish
your place with Amazon’s smart speakers in order to use
this assistant at home. The moment you call to Alexa, it
reads today’s news, tells you the weather forecast, starts
your coffee machine, boils water, can lock your door and
start your car…

Amazon Fresh
Amazon Fresh, market alışverişleri için geliştirilen bir hizmet. Yiyecek ve manav ürünleri gibi taze olması gereken
besinlerin tüketicilere kolayca ulaşmasını sağlıyor. Aklınıza gelebilecek bütün hızlı tüketim ürünleri, size en yakın
Amazon üyesi satıcı tarafından hızlıca size ulaştırılıyor.

Amazon Fresh
Amazon Fresh is a service developed for market shopping.
It allows nutrients such as food or fruit and vegetable
products that need to be consumed fresh to easily reach the
consumers. Any fast moving consumer goods you can think
of reach you with haste from the closest Amazon member
seller.

Amazon Spark
Bir sosyal medya platformu gibi hizmet veren Amazon
Spark, kullanıcıların ürünler keşfetmelerine imkan sağlayan bir servis. Amazon uygulamasının bir parçası olan
Amazon Spark, İOS ve Android platformlarındaki Amazon
uygulaması ile kullanılabiliyor.
Amazon Gamelift
Amazon’un oyun dünyasına yönelik hizmeti olan Amazon
Gamelift, Amazon Web Services ürüne kurulan hosting ve
matchmaking çözümü olarak hizmet veriyor. Oyun geliştiricilerin zamandan ve paradan tasarruf etmelerini sağlayan
Amazon Gamelift, oyun piyasasındaki önemli firmalar tarafından da kullanılıyor.
Amazon Blink
Amazon Blink, ev güvenliği için başarılı çözümler sunuyor. Amazon’un donanım çözümlerinden biri olan
Amazon Blink, kısa süre içerisinde Türkiye’de de aktif
olabilir.

Amazon Spark
Amazon Spark, which serves like a social media platform,
is a service which allows users to discover products.
Amazon Spark which is a part of the Amazon application
can be used via the Amazon app on iOS and Android
platforms.
Amazon Gamelift
Amazon Gamelift, which is Amazon’s service aimed for
the gaming world, serves as a hosting and matchmaking
solution product to Amazon Web Services. Amazon
Gamelift which allows game developers to save time and
money is used by important companies in the gaming
industry.
Amazon Blink
Amazon Blink provides successful solutions for home
security. Amazon Blink which is one of Amazon’s
equipment solutions may soon be active in Turkey as well.
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AJANDA / AGENDA

SİNEMA / CINEMA

KÜÇÜK KUŞUN ÖĞÜDÜ
Libretto yazarlığını ve bestesini Mehmet Baltacan’ın
yaptığı ve Mevlana Celalettin-i Rumi’nin çocuk masallarından birinin konu edildiği Küçük Kuşun Öğüdü isimli
bir perdelik çocuk operası, tema ve görsel unsurlar
vasıtası ile çocuklara hitap etmesinin yanı sıra, tüm
dünyada tanınan ve fikirleri kabul gören Hz.
Mevlana’nın incelikle verdiği ana fikirleri ile yetişkin
seyirci kitlesine de mesajlar vermektedir.
Its libretto written and composed by Mehmet Baltacan,
one-act children’s opera Küçük Kuşun Öğüdü tells one
of the children’s tales of Mevlana Celalettin-i Rumi.
Appealing to children by means of its theme and visual
elements, the opera also gives the messages of
Mevlana, who is known around the world and accepted
with his thoughts and ideas, to the adult audiences.

CAN FEDA

Avengers: Sonsuzluk Savaşı

YÖNETMEN: DIRECTOR:
Çağatay Tosun

YÖNETMEN: DIRECTOR:
Anthony Russo, Joe Russo

OYUNCULAR: CAST:
Burak Özçivit, Kerem Bürsin

OYUNCULAR: CAST:
Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

TÜR: GENRE
Dram, Savaş / Drama, War

TÜR: GENRE
Bilim Kurgu, Aksiyon / Sci-Fi, War

FİLM ÖZETİ: Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birlikler,
müttefiklerinin desteği olmadan son derece tehlikeli
bir bölgeye giriş yapmıştır. Bu topraklarda 6 kişilik
Özel Kuvvetler timinin başındaki Yüzbaşı Alparslan
(Burak Özçivit) ve Pilot Yüzbaşı Onur (Kerem Bürsin),
büyük bir tuzağı açığa çıkaracaktır.

FİLM ÖZETİ: Kaptan Amerika ve IronMan’in arasında
yaşanan olayların ardından bölünen kahramanlarımız,
birbirlerinden uzaklara savrulurlar. İnsanlığın kaderi bir kez
daha, insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanlarımız
elindedir. Hiçbir süper kahramanın tek başına
yenemeyeceği büyüklükteki bu tehdit için ekipler birleşmeli
ve tehdide tüm güçleriyle karşı koymalıdır.

GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
06 Nisan 2018 / April 06, 2018

KÜRK MONTOLU MADONNA
Günümüz Türkiye tiyatrosunun başarılı yönetmenlerinden
Engin Alkan’ın sahneye uyarlayıp yönettiği, başrollerde;
Menderes Samancılar, Tuba Ünsal, Alper Saldıran, Sercan
Badur, Lila Gürmen, Sacide Taşaner ve konuk oyuncu Kayhan
Yıldızoğlu’nu izleyeceğiniz “Kürk Mantolu Madonna”, okuyucusunda derin izler bırakan Sabahattin Ali’nin ölümsüz eserini, ilk
kez tiyatronun büyülü dünyasında yaşamaya davet ediyor.
Now, the book is making a world premier as a theatre play.
Based for the stage and directed by Engin Alkan, who is
among the successful directors of Turkish theater today, the
play casts Menderes Samancılar, Tuba Ünsal, AlperSaldıran,
SercanBadur, Lila Gürmen, SacideTaşaner and as a guest
player, KayhanYıldızoğlu. Kürk Mantolu Madonna, the timeless
work of Sabahattin Ali, invites us to experience the book this
time in the magic world of theater.

SYNOPSIS: Subordinate units of the Turkish Military
Forces enter to a dangerous area without the support
of their allies. Leading the Special Forces team of 6,
Captain Alparslan (Burak Özçivit) and Pilot Captain
Onur (Kerem Bürsin) will reveal a big trap in this land.

04-26

06

08

11

12

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Presidential Symphony Orchestra
CSO Konser Salonu/Ankara
CSO Concert Hall/Ankara

İdil Biret Resitali; Debussy
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal
Kurdaş Salonu/Ankara
ODTÜ Culture and Convention Center
Kemal Kurdaş Hall/Ankara

ATHENA – Suede Jam
Bostancı Gösteri Merkezi/İstanbul
Bostancı Show Center

Erkan Oğur–İsmail Hakkı Demircioğlu
Nida Ateş
Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu/İzmir
Bostanlı Suat Taşer Theater/İzmir

Yeni Türkü
Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu/İzmir
Bostanlı Suat Taşer Theater/İzmir
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GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
27 Nisan 2018 / April 27, 2018

Eski Kocam(ız)
Forget About Nick
Komedi / Comedy

Fındık İşi 2

The Nut Job 2 06
06 Animasyon, Aile, Komedi,
Macera
Animation-Family-Comedy-Adventure

SYNOPSIS: Our heroes, who were divided and drawn
apart from each other following the events that took place
between Captain America and Iron Man. The fate of the
world is once again up to our superheroes who have sworn
oath to fight for humanity. For this threat that no
superhero can defeat alone, all teams must unite and fight
together against it.

Vahşiler
Hostiles

Dram, Macera, Western
Drama-Adventure-Western

13

Son Oyun

Suç / Crime

20

Bir Nefes Ötede
Just a Breath Away

Bilim Kurgu / Sci Fi
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

BERTAN KODAMANOĞLU

(... Düzyatan)
Resimdeki
oyuncu

Güvenmelik

Anamalcılık

Başkentimiz

Zeytin küspesi

Kasaplık
hayvanda
sırt eti

Satrançta
bir oyun

İtalyan
televizyonu

Şarta bağlı

Eşi olmayan,
yegâne

Saygınlık
Arjantin
plakası

Herkesçe
tanınan

Risk

Alanı
üçgenlere
bölme

Kolay karşıtı
Ekilen şey
Hatırlatma
yazısı

Kabul
etmeme

Ahu, ceylan

Karın kası
çalıştıran
hareket

Afrika'da bir
nehir

Tamir

Tesir

(Felsefe)
Dogma

Kaymak

ABAJUR
AKSAN
BARAKA
DENGE
FALCI
İHTİŞAMLI
KAÇAK

Kül rengi

Sunma

Gramofon
plağı

Ehemmiyet

Ayrı
tutulmuş

Utanması
olmayan

Kuyruk
sokumu
kemiği

Büyük sergi

SAKİL
KAİDE
SAPAN
KARŞILIKLI
SEFARETHANE
KISMEN
ŞAİBE
LAHANA
TALAN
MEĞER
USARE
MOHER
YONGA
MUĞLAK

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.

Japonyada
liman kenti

İstek, dilek Arıtımevi

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]
Duman yolu

İri başlı vida

Özgü

Yankı

Hayvanı ava
alıştırma işi

Komşu bir
ülke

Satrançta her
yöne giden taş

Yüksek ses,
nara

Boksta
korunma

Zengin
sahne
gösterisi
Bir tür yaban
mersini

Hint felsefe
sistemi
İskambilde
bir kağıt

Otomobil
(kısa)

Büyük,
yaşlı, kart

Telefon sözü

Tabaka
Yapım eki
ile
kurulmuş
kelime

Mevcut

Zaten

0

9

2 raillife NİSAN / APRIL 2018

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.

Kızgınlık,
hiddet

Alık, aptal

Ayla

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.

Bir tür saha
oyunu

Devlet
Malzeme
Ofisi

İstanbul
Teknik
Üniversitesi

raillife NİSAN / APRIL 2018
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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

1
3

2

5 2 7
3
9

5

ORTA

9

8
7

8 6
6
5

8
2
9 5

4
9
3 2 7
1
9
6
4
9

9
3

7

6

5 6

4
8 3

9

4 2
5 1 2
4
7

5
2 7 8
8 6
4 6
1
3
2

6 7
5 1
1
5
2 3
8
8

6

7

K
A KAR
PO
R Z İ K
OT
K RAC
L
E K İ
RZ
Ö EM
M
MU A F
C U
BACA
I RA
BAV Y
VA L E
KA T V
ZA T İ
Başkentimiz

Risk

Hatırlatma
yazısı

Ahu, ceylan

Tesir

Sunma

Ehemmiyet

Ayrı
tutulmuş

E
N
G
İ
N
A
L
T
A
N

Satrançta
bir oyun

Herkesçe
tanınan

Kolay karşıtı

Kabul
etmeme

3
7

Komşu bir
ülke

Yüksek ses,
nara

Hint felsefe
sistemi

İskambilde
bir kağıt
Tabaka

Mevcut
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Eşi olmayan,
yegâne

Saygınlık

Ekilen şey

Afrika'da bir
nehir

Tamir

P
İ
R
İ
N
A

Şarta bağlı

B
Arjantin
plakası

Alanı
üçgenlere
bölme

N
İ
R
E
İ N
G
D İ

(Felsefe)
Dogma

Kül rengi

Gramofon
plağı

İstek, dilek Arıtımevi

İri başlı vida

Ayla

Zaten

Zeytin küspesi

Kasaplık
hayvanda
sırt eti

Büyük sergi

Yankı

Hayvanı ava
alıştırma işi

K F
A
İ T
PÜ L E
O E K
R E T
A ON

Kaymak

Kuyruk
sokumu
kemiği

Duman yolu

Güvenmelik

Anamalcılık

AR
A
ÖF
Z İ
EN
E
ÜR
İ
Özgü

E A
K V E
OGA
A LO
AR T
DMO

Kızgınlık,
hiddet

Alık, aptal

Satrançta her
yöne giden taş
Boksta
korunma

Bir tür yaban
mersini
Otomobil
(kısa)

Telefon sözü

Yapım eki
ile
kurulmuş
kelime

Devlet
Malzeme
Ofisi

Büyük,
yaşlı, kart

İstanbul
Teknik
Üniversitesi

Ş
AR
RA
T İ
L
I M
E
AK
R İ
SK
I
ZU
B
K E
R
İ R
K E
E V
TÜ

İtalyan
televizyonu

Karın kası
çalıştıran
hareket

Utanması
olmayan

Japonyada
liman kenti

Bir tür saha
oyunu

4 raillife NİSAN / APRIL 2018

7

6

2 4

8 2

7
2 9
6
7
3 1
2
1 6
9
4 9

5 1
4
9
5
6 4

3

Zengin
sahne
gösterisi

5
7 4

6

3 5
2
9
1
8 3

9 7
8
5 6
9

7

3 2
6
4
6
5 3
2
1
3 5
4
6
1
8 9
8 5
1
1
6
5
[ ÇÖZÜMLER /

(... Düzyatan)
Resimdeki
oyuncu

ZOR

5

3
2

8
1

1
7 8 4
5
8
9
3

3
5 1
4 8

2 4
9 6
4
1
2
1

SOLUTIONS ]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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