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VİZYON / VISION

Ahmet ARSLAN
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Minister of Transportation Maritime and Communication

Herkesin bildiği üzere; dünyamızda yeni bir düzen kuru-
luyor. Siyasi ve ekonomik sistemle beraber ticaret yolları 
yeniden şekilleniyor. İşte bu değişim rüzgârının kuvvet-
lice esmeye başladığı bu süreçte Türkiye’nin rolü her 
geçen gün daha da artıyor. Bu yeni düzenin içinde güçlü 
olarak yer almak için de İstanbul Yeni Havalimanı’nın 
yapımı büyük önem taşıyor. Bildiğiniz gibi İstanbul Yeni 
Havalimanı'nda ilerleme seviyemiz yüzde 90'ın üzerine 
çıkmış durumda. 21 Haziran akşamı da Sayın Cumhur-
başkanımızı taşıyan "TC-ANK" uçağı, 3 bin 750 metre 
uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde yapılan ve tüm iş-
lemleri tamamlanan 3. Havalimanı’nın birinci pistine ilk 
inişi gerçekleştirdi. 29 Ekim 2018 tarihinde, yani bun-
dan sadece 4 ay sonra İstanbul Yeni Havalimanı’nı hiz-
mete vermenin gururun yaşayacağız. 
5 kıtanın yolcu ve yük taşımacılığına hizmet verecek 
olan bu havalimanının hizmete girmesi ile Afrika, Uzak 
Doğu ve Orta Asya, İstanbul’u kullanarak Avrupa ve 
ABD ile buluşacak. Bununla birlikte istihdama ve Türki-
ye’nin ekonomisine önemli etkisi olacak. Keza Ekonomi 
ve Dış Politika Araştırma Merkezi’nin "İstanbul Yeni 
Havalimanı Ekonomik Etki Analizi" raporuna göre de 
Havalimanı'nın doğrudan ve dolaylı olarak yaratacağı 
istihdamın 2025 yılı için 195 bin ila 225 bin kişi aralı-
ğında olacağı öngörülüyor. İlave hane halkı geliri yakla-
şık 4 milyar dolar olacak. Türkiye'nin ulusal ekonomisi-
ne katkısının da milli gelirinin yüzde 4,2-4,9 arasında 
olacak. Yakın coğrafyamızda da önemli oranda etki ya-
ratacak. 
29 Ekim’den sonra İstanbul Yeni Havalimanı’nın dün-
yayı Türkiye’ye, Türkiye’yi de dünyaya bağlayacak per-
çinleri kuvvetlendirmesi, Türkiye’nin hem bir köprü ve 
hem de bir merkez niteliği kazanmasına olumlu etki 
edeceği kaçınılmazdır. Son tahlilde İstanbul Yeni Hava-
limanı, Türkiye’nin önümüzdeki 50 yıllık büyüme süre-
cinin itici güçlerinden biri olacaktır.
İyi yolculuklar…

As everyone knows, a new order in our world is being 
establishes. The trade routes are being reshaped along with 
the political and economical systems. In the progress where 
the winds of change blow strong, the importance of the role 
that Turkey plays is increasing more. The construction of the 
İstanbul New Airport is significant to have a strong position 
in this new order. As you know, the construction progress of 
the İstanbul New Airport is above 90 percent. The “TC-
ANK” airplane that carried our Honorable President realized 
the first landing on the first landing field of the 3rd Airport, 
which is 3,750 meters long and 60 meters wide and its entire 
operations are complete, in the evening of June 21. We will 
be experiencing the pride of putting the İstanbul New Airport 
into service only four months later on October 29, 2018. 
With the arrival of this airport which will serve passenger and 
freight transportation of 5 continents, Africa, Far East and 
Central Asia will meet with Europe and the USA by using 
İstanbul. However, it will have a significant impact on 
employment and the Turkish economy. Likewise, according 
to the "İstanbul New Airport Economic Impact Analysis" 
report of the Center for Economic and Foreign Policy 
Research, it is anticipated that the direct and indirect 
employment of the airport will be in the range of 195 
thousand to 225 thousand people by 2025. Additional 
household income will be about 4 billion dollars. Its 
contribution to Turkey's national economy will be between 
4,2-4,9 percent of the national income. It will also have an 
important impact on our nearby geography. It is inevitable 
that the İstanbul New Airport will strengthen the ties 
between Turkey and the world after the October 29th  and 
affect Turkey positively to gain qualifications of both being a 
center and a bridge. In the last analysis, the İstanbul New 
Airport will be one of Turkey’s driving forces of growth for 
the next 50 years. 
Have a nice trip… 

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI 
İLE BAĞLARIMIZ 
KUVVETLENECEK

OUR TIES WILL BE STRENGTHEN VIA 
THE İSTANBUL NEW AIRPORT
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HOŞGELDİNİZ / WELCOME

Ülkemizi Yüksek hızlı ve Hızlı demiryolu ağlarıyla örme 
çalışmalarımız devam ederken, tarihi ve kültürel mira-
sımız gar ve istasyonlarımızı da aslına uygun olarak 
restore ediyoruz. Gar ve istasyonlarımız ile konforlu 
trenlerimizin her biri film platosuna dönüşüyor.
Ankara-Kars arasında işletmekte olduğumuz Doğu 
Ekspresimiz de bunların başında geliyor.
Ankara’dan serhat şehrimiz Kars’a kadar uzanan 
Anadolu coğrafyasının eşsiz güzelliğine tanıklık et-
mek isteyenler, bu hatta konforlu seyahatlere ev 
sahipliği yapan Doğu Ekspresimizi tercih ediyor.
Seyahatleri boyunca tarihi gar ve istasyonlar ile 
trenlerin ay yıldızlı penceresinden çekilen fotoğraf-
lar ve görüntüler, basılı ve görsel medyada geniş yer 
buluyor.
Sayın Bakanımızın talimatları ve himayeleriyle ilk 
kez düzenlenen Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarış-
ması TCDD’nin ev sahipliğinde YHT Gar’da gerçek-
leştirildi. Dereceye girenlere Sayın Bakanımız tara-
fından ödüller verildi. 

Bir Temel Atma, Bir Açılış…
Geçtiğimiz ay içerisinde ayrıca iki önemli etkinliği daha 
gerçekleştirdik.
Aliağa-Bergama demiryolu hattı ile Çandarlı Limanı 
bağlantısı demiryolunun temelini, Sayın Başbakanımı-
zın video konferans sistemiyle katıldığı törenle attık. 
Proje tamamlandığında İzmir’de İZBAN banliyö hattı 
50 km daha uzayarak 136 km’den 186 km’ye çıkmış 
olacak. 21 ayrı noktada planladığımız Lojistik Merkez 
kurulması çalışmalarımız kapsamında Erzurum (Palan-
döken) Lojistik Merkezi’nin de inşasını tamamlayarak 
törenle hizmete açtık.
Başbakan Yardımcımız Sayın Recep Akdağ ve UDH 
Bakanımız Sayın Ahmet Arslan’ın teşrifleriyle hizme-
te açtığımız lojistik merkezimizle birlikte toplam 9 
adet lojistik merkezimizi Türk lojistik sektörünün 
hizmetine sunmuş olduk. 
Demiryolcularımızın da büyük kahramanlıklar göste-
rerek destan yazdığı 15 Temmuz 2016 gecesinde şehit 
olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize 
sağlıklı ömürler diliyorum.
İyi yolculuklar…

İsa APAYDIN
TCDD Genel Müdürü

Director General of TCDD

While we continue to work to cover our country with high speed and 
speed railway networks, we are restoring our historical and cultural 
heritage terminals and stations faithfully. With our terminals and 
stations, each of our comfortable trains turns into a movie platform. 
Our Eastern Express, which we operate between Ankara and Kars, is 
at the forefront of them. Those who want to witness the unique 
beauty of the Anatolian geography, stretching from Ankara to the 
border city of Kars, prefer Eastern Express that hosts these 
comfortable trips. The photographs and images taken from the 
windows with our moon-star and of the historic railway stations 
and trains during train trips are widely covered by the printed and 
visual media. The Eastern Express National Photography Contest, 
organized for the first time by the instructions and under the aegis 
of our Honorable Minister and hosted by the TCDD, was held at the 
YHT Gar. Awards were given by our Honorable Minister to the 
prize winners.

One Groundbreaking, One Opening...
We have realized two other important events last month. Our 
Honorable Prime Minister attended the groundbreaking ceremonies 
of the Aliağa-Bergama railway line and the Çandarlı Harbor 
connection railway via video conference system. When the project 
is completed, İZBAN suburban line in İzmir will be 50 km longer, 
increasing from 136 km to 186 km.We completed the construction 
of the Erzurum (Palandöken) Logistics Center within the scope of 
our work for establishing Logistic Centers, which we planned at 21 
different locations, and opened it for service with a ceremony. We 
have presented a total of 9 logistics centers including the one 
logistics center that was opened by the participation of our 
Honorable Deputy Prime Minister Recep Akdağ and our Honorable 
Minister of the UDH Ahmet Arslan to the service of the Turkish 
logistics industry. I wish mercy from God upon the souls of our 
citizens who became martyrs on the night of July 15, 2016, when our 
railroaders too have written the epic with great heroism, and also 
wish that our veterans live healthy lives. Have a nice trip...

WE DID NOT FORGET THE 15TH OF JULY!

15 TEMMUZ’U UNUTMADIK…         
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Minister of the Transportation, Maritime Affairs and 
Communications Ahmet Arslan made observations at the 
Çamlıca TV-Radio Tower construction site. Arslan, who stated 
that the quality of TV and radio broadcasts will increase along 
with the start of operations at the tower, said, “The physical 
progress in terms of construction is about 75 percent now. The 
construction of the tower was started 218 meters above the sea 
level, which is where we are, and the height of the tower is 369 
meters, 18 meters of which is below the ground, bringing it to a 
total length of 387 meters. Consider 20,000 square meters more 
as an addition to the construction site of approximately 10,000 
square meters and the area where we will make landscaping and 
arrangement around, we will have built on a total area of 30 
thousand 150 square meters including the tower and the landscape 
area around the tower. The tower consists of 49 floors with four 
floors beneath the ground level. We will have panoramic elevators 
on both sides of the tower. These elevators will have a speed of 2.5 
to 3 meters per second. We have shared with you before that there 
will be observation terraces on two floors of the tower. One of them 
is on the 33rd floor; the other is on the 34th floor. We will have two 
observation terraces from 148.5 meters and 153 meters above the 
ground.” Arslan who gave information about the technical details 
of the project said, "Fine workmanship and other structural works 
hopefully will be completed this year. Our goal is to finish the entire 
tower this year and provide service to our televisions and radios and 
to get rid of the image pollution by removing other antennas."

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında inceleme-
lerde bulundu. Kulenin faaliyete girmesiyle beraber TV 
ve radyo yayınlarının kalitesinin artacağını belirten Ars-
lan, “İnşaat anlamında fiziki ilerlememiz şu an yüzde 75 
seviyelerinde. Kule, bulunduğumuz nokta olan denizden 
218 metrelik kotta başlatıldı ve 369 metre kulenin topla-
mı, 18 metre de yerin altında olmak üzere 387 metreden 
oluşuyor. Bulunmuş olduğumuz yaklaşık 10 bin metre-
karelik inşaat alanına ilave olarak 20 bin metrekare daha, 
bir de etraftaki peyzaj ve düzenleme yapacağımız alanı 
düşünürseniz toplam 30 bin 150 metrekare alan üzerinde 
kule ve kulenin etrafındaki peyzaj alanı dahil bir alan üze-
rine kurmuş olacağız. Kulemiz 4 kat yer altında olmak 
üzere 49 kattan oluşmakta ve kulenin her iki tarafında 
panoramik asansörlerimiz olacak. Bu asansörler de sani-
yede 2,5 ila 3 metre arasında bir hıza sahip olacak. Daha 
önce de sizlerle paylaşmıştık, kulemizin 2 katında seyir 
terasları olacak. Bunlardan birisi 33. kat, birisi 34. katta. 
Zeminden 148,5 metre ile 153 metre kotlarında iki seyir 
terasımız olacak.” bilgilerini verdi.
Projenin teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Arslan, “İnce 
işçilikler ve işler bu sene içerisinde inşallah bitecek. Hedefi-
miz, bu sene içerisinde tamamını bitirmek ve buradan rad-
yolarımıza, televizyonlarımıza hizmet vermek, diğer anten-
leri kaldırarak görüntü kirliliğinden kurtulmak.” dedi.

THE ÇAMLICA TOWER WILL HOST 4.5 MILLION VISITORS PER YEAR

ÇAMLICA KULESİ YILDA 4,5 MİLYON MİSAFİR 
AĞIRLAYACAK 

HABER / NEWS
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HABER / NEWS

Erzurum Palandöken Logistics Center, the construction of 
which was completed by the TCDD, was put into service with a 
ceremony that was participated by the Deputy Prime Minister 
Recep Akdağ and Minister of the UDH Ahmet Arslan. Deputy 
Prime Minister Prof. Dr. Recep Akdağ, who spoke at the 
ceremony, emphasized that serving to humanity is the greatest 
happiness and said that Erzurum Logistics Center is an example 
of it. In Erzurum, Minister of the UDH Ahmet Arslan, who 
wanted to be known that not only one logistics center was put 
into service, but Palandöken Logistics Center was just one of the 
21 logistics centers, the constructions of which were planned, 
and that they were covering our country with logistics networks. 
Arslan mentioned that 8 of them were completed and 
Erzurum Logistics Center was the 9th logistics center that was 
completed and said, “Our goal is to make our country a logistics 
base and the logistics center of the world.” Director General of 
the TCDD İsa Apaydın who commenced his speech by saying 
“Today, we are witnessing a historical day on behalf of our 
railways and our ancient city of Erzurum,” highlighted that one 
of the most important projects that were realized in recent years 
was the logistics centers. Apaydın said, "We are planning to 
establish logistics centers in 21 different locations to increase 
the competitiveness of the industrialists and to become the 
logistics base of our country's region. We completed the 
construction of 8 of these and opened them for service. 
Construction of 5 and tender and project phases of 7 are 
underway. The center, which has eighty thousand m² container 
stock area and is equipped with various administrative and 
social facilities, has a carrying capacity of 437 thousand tons."

TCDD tarafından yapımı tamamlanan Erzurum Palandöken 
Lojistik Merkezi, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve UDH 
Bakanı Ahmet Arslan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.
Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Ak-
dağ, en büyük bahtiyarlığın insana hizmet olduğunu vurgula-
yarak, Erzurum Lojistik Merkezi’nin bunun bir örneği oldu-
ğunu söyledi.
Erzurum’da sadece bir lojistik merkezi açılmadığının bilin-
mesini isteyen UDH Bakanı Ahmet Arslan da ülkemizin ge-
nelini lojistik ağlarla ördüklerini, Palandöken Lojistik Merke-
zi’nin yapımı planlanan 21 lojistik merkezden birisi olduğunu 
vurguladı.
Bunlardan 8 tanesinin bittiğini, Erzurum Lojistik Merke-
zi’nin yapımı tamamlanan 9’uncu lojistik merkez olduğunu 
anlatan Arslan, “Amacımız ülkemizi lojistik bir üs ve dünya-
nın lojistik merkezi haline getirmek.” diye konuştu.
Konuşmasına, "Bugün, demiryollarımız ve kadim şehrimiz 
Erzurum adına tarihi bir güne tanıklık etmekteyiz." diyerek 
başlayan TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ise son yıllarda 
gerçekleştirilen önemli projelerden birisinin de lojistik mer-
kezler olduğunun altını çizdi.
Apaydın, “Sanayicilerin rekabet gücünü artırmak ve ülkemi-
zi bölgesinin lojistik üssü yapmak üzere 21 ayrı noktada lojis-
tik merkez kurulması planlanmıştır. Bunlardan 8 adedinin 
inşasını tamamlayarak hizmete açtık. 5 adedinin inşası, 7 
adedinin ise ihale ve proje çalışmaları devam etmektedir. 80 
bin m² konteyner stok alanı bulunan, çeşitli idari ve sosyal 
tesislerle donatılan merkez 437 bin ton taşıma kapasitesine 
sahiptir.” dedi.

ERZURUM LOJİSTİK MERKEZİ HİZMETE AÇILDI 
ERZURUM LOGISTICS CENTER IS PUT INTO SERVICE 
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The prizes of Türk Telekom’s “RIGHT THAT MOMENT” 
Eastern Express National Photography Contest have 
found their winners, the first of “RIGHT THAT 
MOMENT EXHIBITION” opened in Kars on June 13. 
Minister of the UDH Ahmet Arslan who emphasized that the 
railways have become a state policy added, "We have renewed 
95 percent of our lines, increased electric and signalized parts 
by 100 percent, and our work on the rest continues. The 
journey we started with the dark train now came to a period 
where we continue with the comfortable speed trains. We 
have also renewed the line that has been neglected since the 
1950s extending to Kars. We have transformed our trains, 
including the Eastern Express, into more modern trains 
equipped with modern technology." 
Emphasizing the expansion of the Baku-Tbilisi-Kars 
railway line with the Kars-Iğdır-Dilucu-Nakhcevan line, 
Arslan said, "It is important that railway freight transport 
to Iran, Pakistan and Afghanistan is ensured and that the 
center of it is Kars. We hope that we will realize this project, 
too, we will start the passenger transport between Turkey 
and Iran, which was paused, with the Van-Tabriz train on 
June 18."

“400 Thousand Passengers By The Eastern Express 
In 2018” 
Veysi Kurt, Director General of the TCDD Transportation Inc., 
said that the train inspired many branches of art, the train is not 
just a means of transport, it transforms the economic, social 
and cultural fabric of everywhere it arrives, it is placed at the 
very center of people's lives. Veysi Kurt continued his speech as 
follows: “The Eastern Express that runs on the 1371-kilometer 
Ankara-Kars route that takes place in the world's top four 
routes passes by 101 stations, it picks up and drops off 
passengers at 55 stations, stops by 8 provinces and 25 counties 
and crosses the Kızılırmak, Fırat, Karasu and Aras rivers. 
Passengers that travel for 24 hours immortalizing the moments 
via photography and videos share these on the social media and 
strengthen the sense of friendship and brotherhood via the 
train. The number of passengers transported by this train will 
reach to 400 thousand in 2018. Our passengers who experience 
the convenience of the train began to aim towards the other 
trains on different routes. The interest in our other trains that 
have local and abroad trips such as South Kurtalan, Lake Van, 
Taurus, and Sofia Express is increasing gradually. The young 
generation has also discovered the train where the best moments 
of the middle age are experienced.” 
440 amateur and professional photography artists participated 
with 1,529 photographs in the photography contest that was 
organized. 42 of them were found worthy of the exhibition.  

Türk Telekom “TAM O AN” Doğu Ekspresi Ulusal Fo-
toğraf Yarışması ödülleri sahiplerini bulurken, “TAM O 
AN SERGİSİ”nin ilki 13 Haziran’da Kars’ta açıldı. 
Her iki etkinliğe katılan UDH Bakanı Ahmet Arslan, 
demiryollarının devlet politikası haline geldiğini vurgu-
layarak, “Hatlarımızın yüzde 95'ini yeniledik, elektrikli 
ve sinyalli kısımlarını yüzde 100 arttırdık ve  kalanları 
ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kara trenle başla-
dığımız yolculuğa şimdi konforlu, hızlı trenlerle devam 
eden bir döneme geldik. Kars’a kadar uzanan ve 1950'li 
yıllardan itibaren el değmemiş hattımızı da yeniledik. 
Doğu Ekspresi de dahil olmak üzere trenlerimizi daha 
modern, günümüz teknolojisiyle donanmış trenler hali-
ne getirdik.” dedi.
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının Kars-Iğdır-Dilu-
cu-Nahçıvan hattı ile genişleyeceğine vurgu yapan Ars-
lan, şöyle söyledi: “İran'a, Pakistan'a, Afganistan'a ka-
dar demiryolu yük taşımacılığını sağlanması, bunun da 
merkezinin Kars olması önemli ve bu projeyi de inşallah 
yapacağız, Türkiye-İran arasında ara verilen yolcu taşı-
macılığına da 18 Haziran’da Van-Tebriz treni ile başla-
yacağız.”

“Doğu Ekspresi İle 2018’De 400 Bin Yolcu” 
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt ise 
yaptığı konuşmada; trenin sadece bir ulaşım aracı olma-
dığını, ulaştığı her yerin ekonomik, sosyal ve kültürel 
dokusunu dönüştürürken, insanların hayatının tam 
merkezinde yer aldığını, sanatın pek çok dalına ilham 
verdiğini belirtti. Veysi Kurt konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Dünyanın ilk dört rotası içerisinde yer alan, 
1371 kilometrelik Ankara-Kars güzergahındaki Doğu 
Ekspresi; geçtiği 101 istasyonun 55’inde yolcu bindirip 
indirmekte, 8 il, 25 ilçeye uğramakta, Kızılırmak, Fırat, 
Karasu ve Aras nehirlerini aşmaktadır. 24 saat seyahat 
eden yolcular, yolculuk anılarını fotoğraf ve video ile 
ölümsüzleştirirken sosyal medyada paylaşmakta, Ana-
dolu kültürünün en önemli özelliği olan dostluk ve kar-
deşlik duyguları trenle pekişmektedir. 2018 yılında bu 
trenimizle taşınan yolcu sayısı 400 bine ulaşacak. Tre-
nin güzelliğini yaşayan yolcularımız, farklı rotalardaki 
trenlerimize de yönelmeye başladı. Güney Kurtalan, 
Van Gölü, Toros, Sofya Ekspresleri gibi yurt içi ve yurt-
dışına sefer yapan diğer trenlerimize de ilgi giderek 
artmaktadır. Orta yaşın en güzel anılarının olduğu treni, 
genç nesil de bir anlamda keşfetmiştir.”
Düzenlenen fotoğraf yarışmasına 440 amatör ve profes-
yonel fotoğraf sanatçısı, bin 529 fotoğrafla katıldı. Bun-
lardan 42 adedi sergilenmeye layık görüldü. 

RIGHT THAT “MOMENT” ON THE EASTERN EXPRESS
DOĞU EKSPRESİ’NDE TAM O “AN” 

HABER / NEWS HABER / NEWS



KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

Doğu Roma (Bizans) İmparatoru Justinianus’un Karade-
niz’e Boğaziçi yerine Anadolu’dan geçebilmek için tasar-
ladığı kanal projesinin en önemli ayağını oluşturan Justi-
nianus Köprüsü bugün 1500 yıllık ihtişamıyla Sakarya’da 
ayakta duruyor. 
Ayasofya ile eşit değerde sayılan köprü; yüzlerce deprem, 
tabii afet ve sosyal karmaşalar gördü, Anadolu'da devlet-
lerin yıkılmasına kurulmasına, işgallere, savaşlara tanık-
lık etti. 
Halkın Beşköprü diye de andığı bugün Sapanca Gölü’nün 
sularını Sakarya Nehrine boşaltan Çark Deresi (Melas) 
üzerinde yer alan köprünün batı ucunda tak izi, doğu 
ucunda apsisli yapı ve köprü ile ilgili tonozlu yapı kalıntı-
ları bulunuyor.
Tamamen kireçtaşından yapılan köprü dönemin kenti 
Konstantinopolis'ten (bugünkü İstanbul) Justinianus'un 
sık sık savaştığı Sasani İmparatorluğu sınırına kadar uza-
yan antik bir krallık yolunun en önemli geçiş yerlerini 
birbirine bağlıyordu.  
Oldukça iyi korunmuş yapı; iki ucundaki dayanaklarıyla 
birlikte 429 metrelik bir uzunluğa sahip olup 9,85 metre-
lik genişliği ve yaklaşık 10 metrelik yüksekliyle de gör-
kemli ölçülere sahiptir. Yapının görkemi, her biri 23 ile 
24,5 metre arası genişlikteki kemerlerle vurgulanmakta-
dır. Köprü ayaklarının genişliği ise yaklaşık 6 metredir.
UNESCO tarafından bu yıl Dünya Geçici Mirası listesine 
eklenen Justinianus Köprüsü Bizans İmparatorluğu dö-
neminin Anadolu’da en görkemli eserlerinden biri olarak 
kabul ediliyor.

SAKARYA
JUSTINIANUS 
KÖPRÜSÜ
SAVAŞLAR, YIKIMLAR, DEPREMLERE RAĞMEN 
1500 YILDIR AYAKTA OLAN KÖPRÜ UNESCO 
DÜNYA GEÇİCİ MİRASI LİSTESİNE GİRDİ.

TÜRKAN BALABAN 

.The most important leg of the canal project, designed by the 
Eastern Roman (Byzantine) Emperor Justinian, to enter the 
Black Sea through Anatolia instead of the Bosporus, the 
Bridge of Justinian has been standing with all its 1500-year-
old might in Sakarya.
Considered to be equal to Hagia Sophia, the bridge has been 
the witness of hundreds of earthquakes, natural disasters, 
and social turmoils, wars, and invasions, the establishment 
and destruction of states in Anatolia.
It is also known as Beşköprü among the locals, the bridge that 
takes place on Çark Creek (Melas), which drains the waters 
of Lake Sapanca to the Sakarya River, has the ruins of 
vaulted structures and an apse on its eastern end and the 
now-vanished triumphal arch on the western end.
The bridge that was constructed completely out of limestone 
used to connect the most important transit sites of an 
ancient kingdom road, stretching from the city of 
Constantinople (today's İstanbul) to the border of the 
Sassanid Empire, where Justinian often waged war.
The well-preserved structure totals 429 meters in length 
including the abutments at each ends with a width of 9.85 
meters and a height up to 10 meters. The magnificence of the 
structure is emphasized with arches span ranges each 23 to 
24.5 meters. The piers are about 6 meters thick.  
The Bridge of Justinian that was included in the Tentative 
List of World Heritage by UNESCO this year is considered as 
one of the most magnificent works of the Byzantine period in 
Anatolia.

SAKARYA/THE BRIDGE 
OF JUSTINIAN

DESPITE BATTLES, DESTRUCTIONS, AND 
EARTHQUAKES, THE BRIDGE THAT HAS 

BEEN STANDING FOR 1500 YEARS IS 
ENTERED UNESCO’S THE TENTATIVE LIST 

OF WORLD HERITAGE
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Dersler; Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden alanında 
tanınmış öğretim üyeleriyle etkileşimli olarak, uzaktan 
canlı sınıflarda yapılmaktadır. Yapılan tüm dersler 
kaydedilerek arşivlenmekte ve öğrencinin dersi istediği 
zaman tekrar tekrar izlemesine ve devamsız duruma 
düşmemesine imkân sağlanmaktadır. Eğitim sürecinde 
ara sınavlar ve ödevler internet üzerinden yürütülmekte, 
dönem sonundaki final ve bütünleme sınavları Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Kazakistan’ın Türkistan şehrinde eş 
zamanlı olarak sınıf ortamında yüz yüze yapılmaktadır.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim 
Programlarında Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü 
düzeyde 23 farklı programda eğitim verilmektedir. 
Normal eğitim süresi Ön Lisans programında 2 yıl, 
Lisans programında 4 yıl, Yüksek Lisans programlarında 
ise 1 yıldır. Uzaktan eğitimde köklü tecrübeye dayalı 
olmamız sebebiyle iddialı olan programlarımız, 
uluslararası kalite ve standartlarda sürdürülmektedir.
Diplomalar; Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan ve 
seviyede öğretim yapan yükseköğretim kurumları 
diplomalarına ve milletlerarası geçerliliğine eş değerde olup, 
mezunlara aynı hakları sağlamaktadır.
TÜRTEP, Ön Lisans ve Lisans programlarına Türkiye’den 
öğrenci alımı, ÖSYM tarafından uygulanan merkezi 
yerleştirme sınavı ile yapılmaktadır. Lisansüstü programlar 
için müracaatlar güz ve bahar dönemlerinde e-devlet 
üzerinden yapılmakta olup, ALES şartı aranmamaktadır.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, 1992 yılında Türkiye ile 
Kazakistan arasında imzalanan uluslararası anlaşma 
doğrultusunda kurulan, Türkiye ve Kazakistan’ın özerk 
statüye sahip, ilk ortak devlet üniversitesidir. 
Üniversite bu anlamda, Türkiye Cumhuriyetinin ilk 
sınır ötesi yüksek öğretim tecrübesi olması sebebiyle 
önemli bir misyon üstlenmiştir.
Üniversitemizde, 2002-2003 eğitim-öğretim yılından 
itibaren uzaktan eğitim programları “Türkiye 
Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (TÜRTEP)” tarafından yürütülmeye 
başlamış ve hâlen 1 Ön Lisans, 3 Lisans, 19 Yüksek 
Lisans programıyla eğitim öğretime devam etmektedir. 
Günün ihtiyaçlarına uygun Siber Güvenlik, Endüstri 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği gibi yeni programlar 
Bahar 2019 döneminden itibaren başlatılacaktır. Ahmet 
Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları, 
öğrencilerine çağın yüksek bilişim teknolojilerine 
dayanan web tabanlı internet ortamında kaliteli bir 
eğitim vermeyi amaç edinmiştir. Bu sistemin tercih 
edilmesinin nedeni; geleneksel eğitimdeki zaman, 
mekân vb. gibi sınırlılıkları kaldırarak, eğitime erişme 
imkânı olmayanlara eğitim imkânı sunmaktadır. Bu 
sistemle eğitim, 24 saat canlı tutulmakta ve öğrencilere 24 
saat bilgi alma imkânı yaratılmakta, etkili ve dinamik 
boyut ve imkânlarda danışman öğretim üyeleriyle sürekli 
iletişim içinde bulunması sağlanmaktadır.

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ 
TÜRTEP İLE SINIRLARI KALDIRIYOR 

ADVERTORIAL
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“TURKEY IS ONE OF THE COUNTRIES THAT I GIVE MY MOST PLEASANT CONCERTS. I WAS IN EFES IN 
ONE OF MY CONCERTS YEARS AGO. IT WAS A FULL MOON. WE TURNED ON ALL THE LIGHTS 

WHERE WE WERE AND I WALKED IN THE MOONLIGHT AND THIS WAS THE MOST SPECIAL 
UNFORGETTABLE MOMENT FOR ME.”

Among the most influential names of the 1968’s generation, 
the legendary musician Joan Baez who has witnessed history by 
adding real life and her artistic views into her music is going to 
have her fans experience an unforgettable night with her 
classics and songs from her new album “Whistle Down The 
Wind” within Pasion Turca organization in Harbiye Open-air 
Theater on July 22.  The legendary singer, songwriter, activist, 
and Rock & Roll Hall of Fame Joan Baez brings her most favorite 
composers together in her new album “Whistle Down The 
Wind” that was released in March, recorded in ten days in Los 
Angeles, and produced by Joe Henry, the three times winner of  
the Grammy awards. Joan Baez who had met with her Turkish 
fans through her previous concerts in Turkey is going to have the 
messages, hidden among the ethnic folk melodies, country songs, 
blues classics, and traditional ballads reach the audience through 
her enchanting voice. Joan Baez will meet her Turkish fans for 
the last time with songs from her new album “Whistle Down 
The Wind” and the unforgettable songs of her career in Harbiye 
Open-air Theater on July 22. We talked to Joan Baez about her 
İstanbul concert within her last tour and her music career.

 How do you feel when you look back at the concerts 
you gave in your career of over 50 years?
I have been to hundreds of different countries. It was beautiful to 
unite with many different cultures and each one was so influential 
for me in different ways. When someone asks about what I have to 
say about my concerts, the same thing always comes to my mind. 
Most recently, I sang for 100,000 people in Champs-Élysées, 
Paris. It was one of the unforgettable moments of my life. 

1968 kuşağının en etkileyici isimlerinden, gerçek hayat ile 
kendi sanatsal görüşünü müziğine katarak tarihe tanıklık 
etmiş efsanevi sanatçı Joan Baez, yeni albümü “Whistle 
Down The Wind” ve kariyerinin unutulmaz parçalarıyla ile 
22 Temmuz’da Pasion Turca organizasyonuyla Harbiye 
Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarına unutulmaz bir gece 
yaşatacak. Efsanevi şarkıcı, söz yazarı, aktivist ve Rock & Roll 
Hall of Fame Joan Baez, üç Grammy ödüllü Joe Henry’nin 
prodüktörlüğünü yaptığı, Los Angeles'ta on günde kaydedi-
len ve 2 Mart’ta yayımlanan yeni albümü “Whistle Down 
The Wind’da” en sevdiği bestecilerin bazılarını bir araya ge-
tiriyor. Daha önce verdiği konserlerle Türkiye’deki müzikse-
verlerle buluşan Joan Baez, bu kez geleneksel baladlar, blues 
klasikleri, cowboy şarkıları ve etnik folk melodileri arasına 
sakladığı mesajları berrak sesiyle hayranlarıyla buluştura-
cak. Joan Baez, yeni albümü “Whistle Down The Wind” ve 
kariyerinin unutulmaz parçalarıyla ile 22 Temmuz’da Harbi-
ye Açıkhava Tiyatrosun’da Türkiye’deki dinleyicileri ile son 
kez buluşacak. Joan Baez ile son turnesi kapsamındaki İstan-
bul konseri ve müzik kariyerini konuştuk.

 50 yılı aşkın kariyerinizde verdiğiniz konserlere 
baktığınızda neler hissediyorsunuz?
Şu ana kadar yüzlerce farklı ülkede bulundum. Birçok farklı 
kültürle iç içe olmak benim için çok güzeldi ve her biri de 
farklı şekillerde benim için çok etkileyiciydi. Konserlerle ilgi-
li ne söylemek istersiniz dendiği zaman aklıma daima aynı 
şey geliyor. Son olarak Paris’te Şanzelize’de 100.000 kişiye 
şarkı söyledim. Aklımda kalan en güzel anlardan biriydi. 

Joan Baez
“TÜRKİYE EN KEYİFLİ KONSER VERDİĞİM ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYOR. YILLAR ÖNCE BİR 

KONSERİMDE EFES’TE BULUNMUŞTUM. DOLUNAY VARDI. BULUNDUĞUMUZ YERDEKİ 
IŞIKLARI KAPATMIŞTIK VE AY IŞIĞI ALTINA YÜRÜMÜŞTÜM BENİM İÇİN EN ÖZEL UNUTULMAZ 

ANLARDAN BİR TANESİYDİ.”

YAŞAYAN EFSANE
A LIVING LEGEND

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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 You are also building a bridge between your music 
and the political issues of the world. What type of 
experience was it to include this process in your 
personal life?
It was my personal choice. I think that the activist works 
besides my music enrich my life. I could only make 
music. However, being the voice to so many people 
makes me very happy. I can only advice to all musicians, 
I think I do not have the right to do more than that. I 
respect everyone’s choice. 

 You have been to Turkey before. This time, we will 
listen to you within the Fare Thee Well 2018 Tour in 
Harbiye Open-air Theater on July 22. What does 
Turkey mean to you?
Turkey is one of the countries that I gave my most 
pleasant concerts. I was in Efes in one of my concerts 
years ago. There was a full moon. We turned on all the 
lights where we were and I walked in the moonlight and 
this was a special moment for me. My memories in Efes 
are the most powerful ones.

 If we go back to your childhood, You had lived in 
Baghdad as a child. What do you remember about 
this experience?
Yes, we had lived in Baghdad for a while because of my 
father’s job. I was a child then. I remember the birds’ 
chirping some evenings and the sounds of the calls for 
praying that came from the minarets 5 times a day that 

Sanatınızla aynı zamanda toplumu ve dünyayı 
ilgilendiren politik konular arasında köprü de 
kuruyorsunuz. Sizin için hayatınızda bu çalışmaları 
müzikle iç içe sürdürmek nasıl bir deneyim oldu?
Bu benim bireysel tercihimdi. Ben müziğimin yanında akti-
vist çalışmalarımın da hayatımı zenginleştiğimi düşünüyo-
rum. Sadece müzikle ilgilenebilirdim. Ama müzik haricinde 
birçok insanın sesi olmuş olmak beni çok mutlu ediyor. 
Tüm şarkıcılara sadece bunu tavsiye edebilirim, onun dı-
şında bir şey söylemeye hakkım olmadığını düşünüyorum. 
Herkesin tercihine saygı duyuyorum. 

 Türkiye’de daha önce de bulundunuz. Bu kez Fare Thee 
Well 2018 turnesi kapsamında 22 Temmuz’da sizi 
Harbiye Açıkhava Tiyatrosunda dinleyeceğiz. Türkiye 
sizin için ne ifade ediyor? 
Türkiye en keyifli konser verdiğim ülkelerin başında geliyor. 
Yıllar önce bir konserimde Efes’te bulunmuştum. Dolunay 
vardı. Bulunduğumuz yerdeki ışıkları kapatmıştık ve ay ışığı 
altına yürümüştüm benim için en özel unutulmaz anlardan 
bir tanesiydi. Efes’teki hatıralarım en güçlü olanlar. 

 Çocukluğunuza dönersek küçük bir çocukken bir süre 
Bağdat’ta yaşamışsınız. O zamana dair neler 
hatırlıyorsunuz?
Evet babamın işi nedeniyle Bağdat’ta bir dönem yaşadık. O 
zamanlar çocuktum. Bazı akşamlar tüm aile ile birlikteyken 
dinlediğimiz kuşların seslerini ve minarelerden 5 vakit yük-
selen ezan sesini hatırlıyorum. Çocukluğumda hasta  olarak 

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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the ones that would appeal to every age group. I will sing my 
classics that my fans love, besides the new songs from my latest 
album that was released in March, Whistle Down The 
Wind.
 What would you have to say about the future of the 

world?
We should be aware of many issues that threaten the 
world and take precautions. We should consider not only 
ourselves but also the next generations to come after us. 
One of those issues first to come to my mind is the global 
warming! I worry about the future of our children and 
grandchildren. We should have the courage to take 
responsibility for the future of our world. We should all 
realize that we do not have another choice, but to change 
that. 

 How is your mood when singing?
I become one with music sometimes. If I am not able to 
get enough energy, I sing my songs in a more controlled 
way. It also changes depending on the mass that I sing 
for. Where I am, in which language I am singing, the 
order of songs and the energy I get from the audience are 
very influential. 

 You were honored with numerous awards during 
your career. Which one was the most significant for 
you?
Being honored with awards for what you are doing is so 
wonderful but I usually do not feel much comfortable 
when I am receiving an award. Accepting awards is not 
easy for me; however, there was one award that amazed 
me: Rock’n Roll Fame.

 How do you prepare for concerts?
I am on a long tour now. If everything is working well, 
like nowadays, I do not have to do anything. I only focus 
on singing. 
But, if there is a problem or I am going to be giving a very 
special concert, then I get a little tense. Then, I try to 
calm myself down mentally. 

 Is there anything in your career that you can 
describe with the words “I wish I had done it?”
Music has always enriched my life; I have no regrets. 
What I did always make me happy. I believe, having a 
career this long is an indicator of this. 

 Do you have a message for your fans in Turkey?
I have been looking forward to meeting with you for a 
long time. I look forward to coming to your country once 
again.

we listened to as a family. The times that I spent ill 
during my childhood coincide with those times. I see 
those experiences educative for both my family and me.  

 You continue making music with a high energy for 
years. Can you share your secrets with us?
I can feel under stress in all this busy rush time to time. 
However, I have learned to calm myself in years. I do 
breathing exercises. Especially meditation works fine. I 
recollect my energy. Defending human rights also makes 
me very happy besides making music. 

 What do you do to protect your voice?
Actually, I was not that careful in first years, but I have been 
doing works about my voice too for a long time now. My vocal 
cords begin to get tired during long tours, I feel the need to rest. I 
try not to skip my vocal exercises. When I am on tour, I continue 
to exercise using my music player. I should take good care of my 
voice as time goes by. I consult physicians and get their advice also.   

 What is your criteria when preparing your concert 
repertory?
I know that I appeal to many generations, so I am very 
careful when preparing it. I have too many songs and I choose 

geçirdiğim zamanlar da o döneme rastlıyor. Ben o zaman 
yaşadıklarımızı hem kendim hem de ailem adına çok öğreti-
ci bir deneyim olarak görüyorum. 

Yıllardır sanatınızı çok yüksek bir enerji ile 
sürdürüyorsunuz. Bunun sırlarını bizimle paylaşır 
mısınız?
Bu yoğun koşuşturma içerisinde zaman zaman ben de ken-
dimi stres altında hissedebiliyorum. Ama yıllar içerisinde 
kendimi dinginleştirmeye başladım. Nefes terapileri yapı-
yorum, özellikle meditasyon çok işe yarıyor. Tekrar enerji 
topluyorum. Müzik ile ilgili yaptığım çalışmalarla birlikte 
insan haklarını savunmak da beni mutlu ediyor. 

 Sesinizi korumak için neler yapıyorsunuz?
Aslında ilk yıllarda çok dikkat etmezdim ama uzun süredir 
sesimle ilgili de çalışmalar yapıyorum. Artık ses tellerim 
uzun turnelerde yorulmaya başlıyor o yüzden bir süre din-
lenmem gerek. Ses egzersizlerimi ihmal etmemeye çalışı-
yorum. Turnelere çıktığım zaman yanımdaki müzik çala-
rımda egzersizlerimi yapmaya devam ediyorum. Zaman 
geçtikçe sesime daha fazla dikkat etmem gerekiyor. Uz-
manlara da danışıp ihtiyacım olduğunda ders almayı da 
ihmal etmiyorum. 

Konser repertuvarlarını hazırlarken nelere dikkat 
ediyorsunuz? 
Birçok jenerasyona hitap ettiğimi biliyorum. O yüzden 
repertuvarımı hazırlarken oldukça titiz davranıyorum. 
Çok fazla şarkı var onların arasından her yaş grubunun 
hoşuna gidecek şarkıları seçiyorum. Bu konserde de 
benden dinlemeyi çok sevdikleri klasikleşmiş şarkıları-
mın yanı sıra Mart ayında çıkan son albümüm Whistle 
Down The Wind’den şarkılarım olacak.  

 Dünyanın geleceği için neler söylersiniz?
Dünyayı tehdit eden birçok konuda farkında olmalı ve 
önlem almalıyız. Sadece kendimizi değil bizden sonra 
gelecek olan jenerasyonları da düşünmeliyiz. İlk aklıma 
gelenlerden bir tanesi küresel ısınma! Çocuklarımız ve 
torunlarımızın geleceği için endişe ediyorum. Dünya-
mıza sahip çıkacak cesareti göstermemiz gerekiyor. 
Hepimiz bunu değiştirmekten başka bir şansımız olma-
dığını bilmek zorundayız. 

 Şarkılarınızı söylerken nasıl bir ruh halinde olursunuz?
Bazen tamamen müzikle bir oluyorum. Eğer yeterli enerjiyi 
alamıyorsam şarkılarımı daha kontrollü bir şekilde söy-
lüyorum. Şarkı söylediğim kitleye bağlı olarak değişi-
yor. Nerede olduğum, hangi dilde söylediğim, şarkıların 
sıralaması ve izleyiciden geri gelen enerji çok etkili 
oluyor. 

Kariyeriniz boyunca sayısız ödülle onurlandırıldınız. 
Sizin için en önemli olan hangisiydi? 
Yaptığınız işlerin ödüllendirilmesi tabii ki çok güzel bir 
duygu ama genel olarak kendimi ödül alırken çok rahat 
hissetmiyorum, ödülleri kabul etmek benim için zor 
ama beni şaşırtan bir ödül var, o da Rock’n Roll Fame. 

 Konserlere nasıl hazırlanıyorsunuz?
Şu an uzun bir turnedeyim. Bugünlerde olduğu gibi her 
şey yolundaysa bir şey yapmama gerek kalmıyor, sadece 
şarkı söylemeye odaklanıyorum. Ama herhangi bir so-
run varsa yâda çok özel bir konser için sahneye çıkıyor-
sam biraz gerginliğim oluyor. O zamanlarda zihinsel 
olarak kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. 

 Kariyerinizde keşke yapsaydım dediğiniz bir şey var mı?
Hayatım müzikle her zaman zenginleşti ve pişmanlık yaşa-
madım. Yaptığım şeyden her zaman mutlu oldum. Bunca yıl 
sürmesi de sanırım bunun bir göstergesi. 

 Türkiye’deki hayranlarınıza bir mesajınız var mı? 
Çok uzun zamandır sizlerle buluşmayı bekliyordum tekrar 
ülkenize gelmeyi dört gözle bekliyorum.

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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ÜÇ BIN YILLIK DENIZCI HALKIN YURDU
THE TOWN OF A MARITIME NATION OF 
3000 YEARS

Odysseus is going through a long and tough voyage. Kirke the 
Sorceress had warned him about the Sirens with a head of a 
woman and a body of a bird that lure the sailors with their 
beautiful singing. The sailor that sail through these waters 
cannot keep themselves but to go under the spell of the Sirens’ 
beautiful singing voice and they become adrift towards the 
rocks, where the Sirens live. Odysseus who is aware of that has 
his crew plug their ears with wax and gag and tie him around 
the mast. This way, he will be the only one to hear the Sirens 
sing and when he wants to order his crew to navigate these 
waters forever, he won’t be able to do it because he is gagged. 
As the voice of the Sirens mixes with the wind and the waves, 
Odysseus’s ship navigates away from these dangerous waters. 

Odysseus, uzun ve çileli bir deniz yolculuğundadır. Büyülü 
sesleriyle denizcileri cezbeden, kadın başlı kuş bedenli Si-
renler hakkında, büyücü Kirke, onu uyarmıştır. Buradan 
geçen denizciler, kayalıklarda yaşayan Sirenler’in seslerine 
kapılmaktan kendilerini alamaz, bu tehlikeli kayalıklara 
doğru sürüklenirler. Bunu bilen Odysseus, tayfalarının ku-
laklarını balmumuyla tıkattırır, kendisini geminin direğine 
bağlatır ve onlardan ağzını tıkamalarını ister. Böylece Siren-
ler’in sesini sadece kendisi duyacak, sonsuza dek bu körfez-
de kalmak için tayfalarına emir vermek isteyecek, ancak 
ağzı tıkalı olduğu için bunu başaramayacaktır. Sirenler’in 
sesleri rüzgara ve dalgalara karışırken, Odysseus’un gemisi 
buradan geçip gider... 
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Tam tadında bir balıkçı kasabası
Homeros, “Odyssey” destanında, Odysseus’un rotası üze-
rindeki Foça’nın Siren Kayalıkları’nı ve efsanesini böyle an-
latıyor. Üç bin yıldır denizci olan Foça halkının yaşamının, 
iddiasız ve doğal bir akışı var. Kış, halkı tanımak ve gerçek bir 
balıkçı kasabası görmek için en iyi zaman. Balıkçılar hep ça-
lışır, balığa çıkamazlarsa da ağlarını tamir ederler. Günlerden 
Salı ise sokaklar bomboştur. Herkes arka sokaklarda kurulan 
pazardadır. Foça’ya gelen bir Fransız, çok düşünmeden bura-
yı Marsilya’ya benzetebilir. Yanılmaz da çünkü Foçalılar’ın 
ataları Phokaialılar’ın kurdukları koloniler arasında en ünlü-
sü Marsilya’dır. Hatta Marsilya kentinin eski liman girişinde 
şöyle yazar: “Oturduğunuz bu şehir, M.Ö. 600 yılında Pho-
kaia’dan gelen denizciler tarafından kurulmuş ve uygarlıkla-
rı buradan yayılmıştır.”

Kara taşa bas, Foça’da kal 
Foça’nın meydanındaki horoz heykeli dikkatinizi çekecektir. 
Denizcilikleriyle ünlü Phokaialılar, kadırgalarının baş tarafı-
na, diriliğin ve erken uyanışın sembolü olarak, kutsal saydık-
ları horozu koyarlarmış. Fransızlar’ın ulusal sembolü olan 
Gal Horozu’nun da, Foçalılar’ın ataları tarafından Fransa kı-
yılarına getirildiğine inanılıyor. Yazın Foça’ya akın eden ta-
tilciler, bu horoz heykelinin ne anlama geldiği üzerinde pek 
durmasalar da çoğu halk arasındaki yaygın bir söylentiyi bi-
lir. Karataş efsanesidir bu... Buna göre, kim Foça’da, nerede 
olduğu belli olmayan bu kara taşa basarsa, yolu nereye doğru 
olursa olsun, artık Foça’da kalmaya karar vermiş demektir. 

The way how a fishing town should be
This is how Homer tells the myth of the Sirens Rocks of Foça on 
the route of Odysseus in his epic “Odyssey”. There is this simple 
and natural flow of life about the Foça’s people that have been 
earning their lives through maritime for 3000 years. Winter is 
the best time to see a real fishing town and mingle with the 
locals. Fishermen always work; if they cannot go fishing, they fix 
their nets. Streets are empty on Tuesdays, because everyone 
goes to the local market set in back streets. A French who visits 
Foça might find resemblances between Marseilles without 
giving much thought to it. This wouldn’t be wrong though, 
because the most famous one among the colonies established by 
the Phokaians, the ancestors of the locals of Foça, is Marseilles. 
Yet, the following is inscribed at the Old Port entrance of 
Marseilles: “This town where you live was founded by the 
sailors who came here from Phokaia in 600 BC and their 
civilization was spread from here.”    

Step onto the black stone; stay in Foça
The rooster sculpture at the Foça square will grab your 
attention. The Phokaians, who were famous navigators, had 
placed a sacred rooster figure head in their galley’s bow as the 
symbol of vitality and early awakening. It has been believed that 
the Gallic rooster, the national symbol of the French, was 
brought by the ancestors of the people of Foça to the French 
coast. Although, the vacationers who swarm Foça in summers 
do not care much about the meaning of the rooster sculpture, 
most of them know about a certain legend, which is widespread 
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Koyu ve lezzetli
Foça yakınlarındaki Kozbeyli Köyü’nde, tarihi Şakir’in Kah-
vesi’ne girerseniz, kapının hemen sağında, bir dibek bulunur. 
Dibek kahvesinin uzun bir hazırlığı var. Köyün gençlerinden 
biri var gücüyle kahve tanelerini dibekte dövüyor, sonra da 
elekten geçiriyor. 15 dakika sonra, sapsız fincanda gelen, 
hayatınızda tadıp tadabileceğiniz en koyu kahveyi içeceksi-
niz. Aynı zamanda da en lezzetlisini... Caminin önünden ge-
çip, mübadelede Rumlar’ın terkettiği evlerin olduğu Rum 
Mahallesi’ni gezin. 

Koyları cazibesi
İzmir’e 65 km mesafedeki Foça, bir zamanlar Karşıyakalı-
lar’ın sayfiyesiydi. Sonra burayı Fransızlar keşfetti ve Türki-
ye’nin ilk tatil köyü Club Mediterranee’yi burada kurdular. 
Küçük balıkçı kasabası o günden sonra daha hareketlendi. 
Foça, hiçbir zaman bir Çeşme ya da Bodrum olmadı ve belki 
de bu sayede güzel koyları pek fazla betonlaşmayla tanışma-
dı. Küçük Deniz gibi pitoresk limanları, renkli balıkçı tek-
neleri, ağlarını onaran balıkçıları, Ege’nin en iyi balıklarını 
yiyebileceğiniz restoranları, deniz kenarındaki otel ve pan-
siyonları, burayı civar kentler için çok popüler bir haftaso-
nu rotası haline getirdi. Denizi biraz soğuk olsa da, daha 
kuzeydeki Mersinaki olarak adlandırılan sıra sıra koyları 

among the locals. It is the Karataş (black stone) legend. 
According to the legend, a visitor, who steps onto this black 
stone, which no one knows where it is in Foça, is destined to stay 
in Foça no matter where this person was headed. 

Dark and delicious
If you happen to visit the historical Şakir’in Kahvesi of Kozbeyli 
Village near Foça, you will see the large mortar on the right side 
of the door. Preparing mortar-ground coffee takes time. One of 
the young men of the town grinds the coffee beans in the mortar 
with a pestle, using all of his power. Then, he sifts the ground 
coffee out. You will be sipping the darkest but the most 
delicious coffee, that you have ever drunk in your life, served in 
an espresso tumbler 15 minutes later. Passing in front of the 
mosque, walk around the Greek Neighborhood where the houses 
left by the Greeks after the exchange take place. 

Tempting coves
Foça, 65 km from İzmir, was once the vacation site of the locals 
of Karşıyaka. Then the French discovered this place and 
Turkey's first resort Club Mediterranee was established here. 
The small fishing town became more active after that day. Foça 
has never been a Çeşme or Bodrum, and perhaps the beautiful 
coves have not met with much concrete just because of this. keyifli. 20 km boyunca devam eden bu koyların manzarası, 

Foça’nın en güzel cazibelerinden biri. Bu arada yolun so-
lundaki tesislere rağmen, bakir koylar da yakalayacaksınız. 
Yolun sonundaki Yeni Foça’da da restore edilmiş eski Rum 
evleri ve iyi balık lokantaları var. 

Ege’de Pers rüzgarı
Eski Phokaia’dan geriye kalan pek fazla bir şey yok. Foça’ya 
varmadan 7 km önce, anayolun sağında, bugün Taş Ev ola-
rak adlandırılan, Pers etkisiyle yapılmış bir mezar anıtı var. 
Kesin tarihi belirlenememişse de mezarın Pers egemenliği 
döneminde yörede bulunan bir komutan veya Satrap (Vali) 
adına M.Ö. 546 yılının ikinci yarısında yapıldığı kabul edili-
yor. Sardes Savaşı’nın hemen ardından Pers Kralı Kyros 
tarafından yaptırılan, İran’daki benzerlerinin prototipi ola-
rak inşa edildiği düşünülen yapıyı Batı Anadolu sanatçıları 
Pers uygarlığının etkisiyle farklı bir yorumla inşa etmişler. 
Kayaya oyulmuş mezarın üst bölümü kübik bir biçimde 
basamaklar halinde yukarı doğru küçülerek uzuyor ve alt 
kısmının ön yüzünde İonia ve Lydia sanatına ait süslemeli 
bir Sahte Kapı bulunuyor. Artı şeklinde işaret kazınmış 
olan bu bölüm, gerçek dünya ile ölülerin dünyasına geçişi 
simgeliyor. Kapı üzerindeki detaylar İran’da Kyros’un me-
zarında ve iki Ateş Tapınağı’nda da görülüyor. Kyros’un 
bu mezardan 10 veya 20 yıl sonra kendi mezarını bu Taş 
Ev’in etkisinde kalarak yaptırdığı tahmin ediliyor. Ayrıca, 
Şeytan Hamamı denilen ve antik çağda kayalara oyularak 
yapılmış bir aile mezarı, bu mezarların yakınında ise bir 
Osmanlı köprüsü var. 

Picturesque harbors such as Küçük Deniz, colorful fishing 
boats, fishermen who repair their nets, restaurants where you 
can eat the best seafood of the Aegean, hotels and hostels by the 
seaside made this place a very popular weekend route for the 
surrounding towns. Although the sea water is a bit cold, the 
coves lined next to each other called Mersinaki in the north are 
pleasant. Continuing for 20 km, the landscapes of these coves 
are among the most beautiful attractions of Foça. By the way, 
despite the facilities at the left of the road, you will also find 
virgin coves. There are restored old Greek houses and good 
seafood restaurants in Yeni (New) Foça at the end of the road.

Persian breeze in the Aegean
Nothing much left from the old Phokaia. Known as Stone House 
today and built with the Persian influence, a memorial tomb 
remains on the right side of the main road 7 km before arriving to 
Foça. Although the exact date could not be determined, the tomb 
is considered to have been built in the name of a Satrap 
(Governor) or a commander in the region during the Persian rule 
in the second half of 546 BC. Western Anatolian artists had built 
the structure, which was built by the Persian King Cyrus 
immediately after the Siege of Sardis and thought to have been 
built as a prototype of its similarities in Iran, with a different 
interpretation with the influence of Persian civilization. The 
upper part of the tomb carved into the rock extends upwards in 
cubic steps, and on the front side of the lower part, there is a 
decorated Fake Door of Ionian and Lydian art. This section, 
marked with a plus sign, symbolizes the world of the living and 
the transition to the world of the dead. The details on the door 
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taşırlardı. Phokaialılar, Pers saldırısına karşı gelemeyin-
ce, teslim olmak yerine, halkı ve kıymetli eşyaları gemilere 
bindirerek bu bölgeyi terkettiler. Birçok koloni kurdular 
ancak en ünlüsü Marsilya oldu. Foça’nın adını aldığı fokların 
sayısı, dünyada sadece 350- 400 kadar. Akdeniz foklarıysa 
(monachus monachus) Yunanistan, Türkiye ve Kuzeybatı 
Afrika’da görülüyorlar. Bunların bir kısmı, Foça civarında, 
Siren Kayalıkları’ndaki beşi su üzerinde biri su altındaki 
mağaralarda yaşıyorlar. Buralarda yavruluyor, güneşleni-
yor ve dinleniyorlar. Akdeniz foklarının neslinin tüken-
mesinin en büyük nedeni, insanların oldukları ortamlarda 
yaşamayı sevmemeleri ve yaşam alanlarının her geçen 
gün daha fazla tahrib edilmesi. Bu yüzden, sakinliği 
seven fokların yaşadığı Siren Kayalıkları’nın yakının-
dan geçmek, buralarda yüzmek ve üç mil yakınına ka-
dar olan bölgede avlanmak yasak. Foça, 1991’de Akde-
niz foklarının korunması için Ulusal Fok Komitesi ta-
rafından “Pilot Bölge” olarak seçildi. Bu proje, 31 ülke-
den çevrecilerin katıldığı, 15. Henry Ford Avrupa Çev-
re Koruma Ödülleri Yarışması’nda Avrupa birincisi 
oldu. Ulusal Fok Komitesi toplantılarına hem bilim 
adamları hem de Foçalı balıkçılar katıldılar. Komite 
kararlarından biri, bu bölgede sadece küçük balıkçılığa 
izin verilmesiydi. Çevre Bakanlığı, Dünya Doğa Vakfı 
(WWF) Foça Yerel Fok Komitesi, Türkiye Tabiatını 
Koruma Derneği, Balıkçılar Derneği, gönüllüler ve Be-
lediye, fokların yaşamasına uygun bir ortam yaratıl-
ması için birlikte çalışıyor.

activities. Instead of cargo ships with large bodies, they had 
extremely fast 50-oar galleys. These galleys used to transport 
five hundred passengers or valuable goods of equal weight. When 
the Phokaians could not defeat the Persian attack, instead of 
surrendering, they abandoned the region with their people and 
precious goods on the galleys. They formed many colonies but the 
most famous was Marseilles. The number of seals that give Foça 
its name is around 350-400 in the world. The other Mediterranean 
seals (monachus monachus) are seen in Turkey, Greece and 
Northwest Africa. Some of them live in Foça, in five caves above 
the water and in one underwater cave in the Siren Rocks. They 
breed, sunbath and rest here. The greatest reason for the extinction 
of Mediterranean seals is that they do not like to live near people 
and their living spaces are being destroyed every day. Therefore, it 
is forbidden to pass near the Siren Rocks, where the seals that enjoy 
quietness live, to swim there and to hunt in the region up to three 
miles near. Foça was selected as the "Pilot Zone" by the National 
Seal Committee in 1991 for the protection of Mediterranean seals. 
This project won the first place in Europe in the 15th Henry Ford 
European Environmental Protection Awards, where 
environmentalists from 31 countries participated. Scientists and 
Foça fishermen joined the National Seal Committee meetings. 
One of the Committee's decisions was that only small fisheries 
would be allowed in this area. Ministry of Environment, World 
Wildlife Foundation (WWF) Local Seal Committee in Foça, 
Turkey's Nature Protection Association, Fisherman's Association, 
volunteers and the municipality are working together to create a 
suitable living environment for seals.

Dar sokakları arşınlamak
Foça’nın girişinde, M.Ö. 340’a ait küçük bir tiyatro, M.Ö. 
600’den kalma, zamanında 5 km uzunluğunda olan surlar ve 
kentin görkemli kapısı bulunuyor. Foça’nın içinde, bir Roma 
villasına ait olan çok iyi korunmuş taban mozaiklerinin bir 
kısmı hâlâ yerinde görülebilir. Kışın üzeri kapalı olsa da, ya-
zın Turizm Ofisi bunları görmek isteyenlere yardımcı olu-
yor. Her ne kadar Foça’nın içindeki en eski kalıntı, Ceneviz-
liler tarafından 13. yüzyılda eski surları güçlendirerek 
inşa ettikleri ve Osmanlılar’ın onardıkları ve kayıkhane 
olarak kullandıkları kale ise de, asıl keyifli olan kaldırım 
taşlarıyla döşenmiş dar sokaklarda sıralanan Rum balık-
çıların küçük evlerinin ve Osmanlı zenginlerinin ko-
naklarının yanından geçerek yürüyüş yapmak. 15. yüz-
yıldan kalma Fatih Camii ve aynı sokakta bulunan iki 
hamam görülmeye değer. Yaz mevsiminin olmazsa ol-
mazları arasında Siren Kayalıkları’nı da içeren günlük 
tekne turları var.  

Fokların yurdu
M.Ö. 1000 yıllarında Batı Anadolu’da kurulan 12 İon 
şehrinden biri Phokaia. Foça’nın bu eski isminin, Yu-
nanca fok anlamına gelmesinden ya da buraya yakın 
adacıkların fok balığına benzemesinden kaynaklandığı-
na inanılıyor. M.Ö. 5. yüzyıl boyunca Phokaialılar de-
nizcilikleriyle ünlüydüler. Büyük gövdeli yük gemileri 
yerine, son derece hızlı 50 kürekli tekneleri vardı. Bu 
kadırgalar, beş yüz yolcu ya da eşit ağırlıkta değerli mal 

are seen in the tomb of Cyrus and in the two Temple of Fire in 
İran. In addition, there is a family tomb called the Devil's Bath, 
made of rock carvings in antiquity, and there is an Ottoman 
bridge near these graves.

Walking down the narrow streets
At the entrance of Foça, a small theater of 340 BC, the city 
walls of 600 BC, which are 5 km in length, and the city's 
magnificent gate take place. Some of the very well-preserved 
floor mosaics belonging to a Roman villa can still be seen on site 
in Foça. Despite being closed in the winter, the Tourism Office 
helps those who want to see them in the summer. Although the 
oldest ruin in Foça is a fortress, built by the Genoese in the 13th 

century by strengthening the old city walls and used by the 
Ottomans as a boathouse after some repairs; the most pleasant 
thing to do here is walking past the mansions of the rich 
Ottomans, the small houses of the Greek fishermen lined on both 
sides of the narrow cobblestone streets. The Fatih Mosque 
dating from the 15th century and two baths on the same street 
are worth seeing. Among the indispensables of the summer, 
there are daily boat tours that includes the Siren Rocks.

Home of seals
Phokaia is one of the 12 Ionian cities founded in Western 
Anatolia in the 1000s BC. It is believed that this ancient name of 
Foça is originated from the Greek meaning of seal, or from the 
resemblance of the nearby islets to a seal. Throughout the 5th 

century BC, the Phokaians were famous for their maritime 
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Laziness and sedentary lifestyle are among the basic 
health problems that our age cannot cope with. So much 
so that about 5 million people die every year from 
illnesses triggered by laziness and sedentary lifestyles. 
Regular exercise, the most important element of healthy 
living, makes positive changes throughout the body, 
making the body resistant to various diseases. Despite 
the multitude of benefits of regular exercise, many 
people who are overwhelmed by the urban life and 
intense work pace, face the risks of inactivity. Experts 
describe the harmful effects of a sedentary lifestyle and 
how to resist diseases.

Ten thousand daily steps change our hearts; fifteen 
thousand daily steps change our whole lives
Acıbadem University Atakent Hospital Cardiology 
Specialist Professor Dr. Ahmet Karabulut who noted that 
a sedentary lifestyle triggers many diseases such as heart 
diseases, high blood pressure, stroke, and diabetes says:
A sedentary life is a trigger for many diseases, especially 
heart disease, high blood pressure, stroke, diabetes. It 
was observed that people with sedentary lives had more 
risk of heart attack. Also, a one-third reduction in the 
development of heart attacks, and 3-7 years of extension 
of the average lifespan have been seen in people who 
regularly exercise and stay active.
The easiest way to get rid of the sedentariness that 
pushes your body to laziness and idleness is through 
taking regular steps and doing exercise. Fast brisk 
walking, spinning, swimming, gardening, dancing are the 
first sports activities to come to mind. These sports need 
to be done for at least 150 minutes in total, spreading to 
at least 3-4 days a week in order to make a contribution 
to the body. If you extend this to 300 minutes, the benefit 
you get is even higher. If you say that you cannot do any 
of these, then the only way to escape from your laziness is 
by taking steps.

We should take at least five thousand daily steps
When the count of our daily steps exceeds 5000, we start to 
see positive benefits of this action. When we increase the 
number of steps to 10,000, we can add positive effects to our 
whole body, especially our heart health. We can reach the 
maximum benefit in 15,000 steps per day. Exceeding these 
values may not add a significant benefit or may adversely 
affect body health.

SAĞLIK / HEALTH

Tembellik ve hareketsiz yaşam şekli çağımızın baş 
edemediği temel sağlık sorunlarından biridir. Öyle ki 
tembellik ve hareketsiz yaşantının tetiklediği hasta-
lıklardan yılda yaklaşık 5 milyon kişi hayatını kaybe-
diyor. Sağlıklı yaşam şeklinin en önemli öğesi olan 
düzenli hareket, baştan aşağı bütün vücutta olumlu 
değişimler yaparak vücudu çeşitli hastalıklara karşı 
dirençli hale getiriyor. Düzenli hareketin faydalarının 
çokluğuna rağmen özellikle şehir yaşamı ve yoğun iş 
temposu altında ezilen birçok kişi hareketsizliğin ge-
tirdiği riskler ile karşı karşıya. Uzmanlar hareketsiz 
yaşamın zararlı etkilerini ve hastalıklara karşı nasıl 
karşı koyulabileceğini anlatıyor. 

Günde 10 bin adım kalbimizi, 15 bin adım ise tüm 
hayatımızı değiştiriyor
Hareketsiz yaşamın başta kalp hastalığı, yüksek tan-
siyon, felç ve diyabet gibi birçok hastalığı tetiklediğine 
dikkat çeken Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi 
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut şunları 
söylüyor: Hareketsiz yaşam başta kalp hastalığı, yüksek 
tansiyon, felç, şeker hastalığı olmak üzere birçok hasta-
lığın tetikleyici konumunda bulunuyor. Hareketsiz ya-
şam süren kişilerde kalp krizi riskinin daha fazla olduğu 
gözlenmiş. Düzenli hareket ve egzersiz yapan kişilerde 
kalp krizi gelişiminde üçte birlik azalma gözlenmiş ve 
ortalama ömür 3-7 yıl uzamış. Vücudu tembellik ve 
atalete iten hareketsizlikten kurtulmanın en kolay yolu 
ise düzenli adım atmak ve spor yapmaktan geçiyor. Hız-
lı tempo yürüyüş, bisiklet, yüzme, bahçe işleri, dans ilk 
akla gelen spor faaliyetleridir. Bu sporların vücuda katkı 
sağlaması için haftada en az 3-4 güne yayılmış şekil-
de150 dakika yapılması gerekir. Bu süreyi 300 dakikaya 
çıkardığınızda ise göreceğiniz fayda daha da artıyor. 
Bunların hiçbirini yapamam diyenlerdenseniz tembel-
likten kaçışın en kolay yolu adım atmaktan geçiyor. 

Her gün en az beş bin adım atmalıyız
Günlük adımlama sayımız 5000’i aştığında hareketin 
olumlu faydalarını görmeye başlarız. Adımlama sayı-
mızı 10.000’e çıkardığımızda başta kalp sağlığımız 
olmak üzere bütün vücudumuza azımsanmayacak 
olumlu etkiler katabiliriz. Günlük 15.000 adımda 
maksimal faydaya ulaşabiliriz. Bu değerlerin üstüne 
çıkmak ise belirgin ek fayda getirmeyeceği gibi vücut 
sağlığına olumsuz etkide yapabilir.

TÜRKAN BALABAN

SAĞLIK / HEALTH

TEMBELLİĞE 
DUR DE, 

HASTALIKLARI ÖNLE
STOP LAZINESS TO PREVENT 

ILLNESSES
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Tembellikten uzak, fit ve sağlıklı vücutlar
Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kardiyoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut düzenli hareket 
eden insanların 2-3 ay içinde fark edecekleri olumlu 
etkileri de şöyle sıralıyor:  
• Diyet ile kısıtladığımız kalorilerin yanına düzenli 
hareketi ve sporu koyduğumuzda günlük ortalama ek 
500 kalori yakmış olacağız. Bu durumda kilo vermek 
oldukça kolaylaşacaktır.
• Özellikle trigliserid diye adlandırılan kandaki yağ 
seviyesini sadece adım atarak düşürebilir. Damarları 
koruyan ve HDL denilen koruyucu kolesterolü yük-
seltmenin en geçerli yolu yine hareketten geçiyor.
• Vücut direncini arttırır. Düzenli hareket ve spor  ile 
vücut metabolizması hızlanır ve kas ile eklem kuvvet-
lerinde artış olur. Kemik yapısında kuvvetlenme olur. 
Vücuttaki enerji seviyesinin artışına bağlı olarak yor-
gunluk hissi azalır, vücuttaki müzmin gezici ağrılar 
kaybolur.

Mutluluğunuz artar
Düzenli hareket ile beyinden salgılanan endorfin, sera-
tonin gibi maddeler vücutta stresi azaltarak genel bir 
mutluluk ortamı sağlar. Depresyon belirtilerinden be-
lirgin azalma olur. Dikkat ve konsantrasyon yeteneği 
artar. Günlük düzenli adım atanlarda felç riskinde 
azalma izlenmiştir. Erken bunama ve Alzheimer gibi 
hastalıklarında sıklığında azalma olur. Attığımız dü-
zenli adımlar ile damarlara salınan faydalı proteinler 
ile damar yapısında güçlenme olurken, damardaki 
sertleşme azalır ve kan basıncında düşme olur.  

Fit and healthy bodies away from laziness
Acıbadem University Atakent Hospital Cardiology 
Specialist Prof. Dr. Ahmet Karabulut ranks the positive 
effects that can be noticed by the people who exercise 
regularly in 2-3 months: 
• When we add regular exercise and activity next to our 
diet that limits our calories, we will be burning 500 
additional calories on average. This will make losing 
weight very easy. 
• We can reduce the level of triglycerides in our blood 
only by walking. The best way to increase the protective 
cholesterol called HDL that protects our veins is again 
going through keeping an active lifestyle.
• It increases body resistance. Body metabolism, muscle, 
and joint power also increase with regular exercise. Bone 
structure strengthens. The feeling of fatigue decreases in 
relation to the increase of energy level in the body. 
Wandering pain in the body disappears.  

Your happiness increases
Hormones released by the brain through regular exercises 
such as endorphin and serotonin reduce the stress in the 
body, providing a general happiness. The symptoms of 
depression decrease significantly. The ability to pay 
attention and focus increases. Those who walk regular 
steps every day have been observed to have less risk of 
stroke. The frequency of diseases such as early dementia 
and Alzheimer decreases. Walking regular steps daily 
strengthens the vein structure by releasing beneficial 
proteins into the bloodstream, as the hardening of the 
wall of the arteries and blood pressure decrease.   

SAĞLIK / HEALTH



Sporla haftada en az 1000 kalori harcayabilirsiniz
Vücuda en yüksek faydayı sağlayabilmek için düzenli 
yürüyüş ve spor yapılması gerektiğine dikkat çeken 
Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kardiyoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut da şu ipuçlarını 
veriyor:
Günlük adım sayımızı 10 bin üzerine çıkartmakta her-
hangi bir zarar olmayacaktır. Yürüyüşün düzenli ve 
tempolu olması vücuda daha fazla olumlu katkı sağla-
yacaktır. Yürüyüşlerin 10 dakikadan fazla olması kalp 
ve damar sağlığına daha olumlu etki yapacaktır. Yürü-
yüş için oksijen seviyesi yüksek açık alanlar tercih 
edilmelidir. Yaz döneminde güneşin az rahatsızlık ve-
receği sabah ve akşam saatleri yürüyüş için tercih 
edilmelidir. Kafa şapka ile korunmalı ve mutlaka su ile 
vücut desteklenmelidir.

Nabza göre spor
Spora yeni başlayacaklar nabız ölçer ile spor yapmalı-
dır. Nabız sayısı kalp hızının göstergesi olup, spor ya-
parken dikkat edilecek en önemli parametredir. Her 
kişinin hedef nabız sayısı yaşa göre değişkenlik göste-
rir ve 220-yaş formülü ile hesaplanır. Buna göre 50 
yaşındaki biri için 220-50=170 nabız sayısının üstüne 
çıkmak tehlikelidir. 
Orta tempolu bir egzersizde nabız maksimal hedefin yüz-
de 50-70’i arasında, yüksek tempolu egzersizde ise nabız 
hedef değerin yüzde 70-85’i arasında tutulmalıdır. Buna 
göre 50 yaşındaki bir kişi orta tempo egzersiz yaptığında 
nabzı 85-119 arasında tutması yeterli olacaktır.

You can burn at least 1000 calories per week through 
exercising 
Highlighting the necessity of regular exercise and walk to 
have our bodies gain the largest benefits, Acıbadem 
University Atakent Hospital Cardiology Specialist Prof. 
Dr. Ahmet Karabulut gives the following clues:
There shouldn’t be any problems to increase the number 
of our daily steps to ten thousand. Regular brisk walking 
will also add important benefits to our bodies. Walking 
over 10 minutes will be more beneficial to our heart and 
vein health. High and open areas with plenty of oxygen, 
morning and evening hours when the sun will be less 
harmful especially in summers should be preferred for 
walks. Head protection by a hat and water intake during 
walks should support the body.  

Exercise according to your pulse
The new beginners should exercise with a pulsimeter. 
Your pulse is the indicator of how fast your heart beats 
and it is the most important parameter when exercising. 
The targeted number of pulse changes with age. The 
formula to calculate is 220-age. According to this 
calculation, a person who is 50 is not supposed to exceed 
170 when exercising since it can be dangerous. 
The pulse should be kept between the 50-70 percent of 
the maximum target during a medium pace exercise; it 
should be kept between the 70-85 percent of the 
maximum target during a high pace exercise. According 
to this, a 50-year-old person should keep his pulse 
between 85-119 during a medium pace exercise.      

SAĞLIK / HEALTH
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SACA OCAKBAŞI KURUCU ORTAĞI VE MUTFAK ŞEFİ FAHRETTİN KORKMAZ’DAN LEZİZ 
KEBAPLAR HAZIRLAMANIN PÜF NOKTALARINI ÖĞRENDİK.

TAZELİK VE SADELİKTEN ÖDÜN 
VERMİYOR

Having been opened by the founding partners Taylan Özbek, 
Rıza Arslan and Fahrettin Korkmaz in Fenerbahçe, Kadıköy 
in October 2017, Saca Ocakbaşı has become to prominence 
with the team with a long-established experience in the 
dining sector. This experience of the founding partners 
envelopes the guests with the feeling of eating in their 
home’s comfort, not at a restaurant. Becoming popular by 
their kebab specialties, Saca Ocakbaşı’s founding partner 
and chef, Fahrettin Korkmaz told the secrets to their 
delicious dishes that are associated with simplicity and 
freshness for the Raillife readers. 

He is the one who goes for shopping
Fahrettin Korkmaz, Saca Ocakbaşı’s founding partner and 
chef, is originally from Sivas. Korkmaz, who has left behind 
32 years in the dining sector, has worked at famous 
restaurants such as Köşebaşı, Tike, Ali Ocakbaşı. 
Specializing on Antep Kebabs, Korkmaz is leading a team of 
32 in Saca Ocakbaşı. He emphasizes that he is the one who 
goes shopping for meat and vegetables, and tells us that they 
prefer Eren Et for their meat dishes that they serve in Saca 
Ocakbaşı. Korkmaz says, “One of the most important rules 
for us is having every customer leave Saca Ocakbaşı happy. 
We get always positive feedback at this point. When you 
continue working in the same field for 32 years, wherever 
you go, you will have customers who will follow you. Being 
able to offer the same quality and taste for long years 
requires great effort. Everyone works for an average of 10 
hours. We usually arrive at 10.30am and begin to work on 
preparations. All preparations are done around 5pm. Of 

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

HE MAKES NO CONCESSIONS OF FRESHNESS AND 
SIMPLICITY SPOT

WE HAVE LEARNED GREAT TIPS FROM SACA OCAKBAŞI FOUNDING PARTNER AND CHEF 
FAHRETTIN KORKMAZ ON MAKING DELICIOUS KEBABS.

Taylan Özbek, Rıza Arslan ve Fahrettin Korkmaz kurucu 
ortaklığında Fenerbahçe-Kadıköy’de Ekim 2017’de açılan 
Saca Ocakbaşı, yemek sektöründe köklü bir deneyime sahip 
ekibiyle öne çıkıyor. Kurucu ortakların bu tecrübesi, ko-
nuklara bir restorana değil de kendi evlerine geliyormuş 
hissi yaşatıyor. Kebap spesiyalleri ile beğeni toplayan Saca 
Ocakbaşı’nın hem kurucu ortağı hem de mutfak şefi olan 
Fahrettin Korkmaz, tazelik ve sadelikle örtüşen lezzet sırla-
rını Raillife okuyucularına anlattı. 

Alışverişi daima kendisi yapıyor
Saca Ocakbaşı’nın hem kurucu ortağı hem de mutfak şefi 
olarak öne çıkan Fahrettin Korkmaz, aslen Sivaslı… Yemek 
sektöründe 32 yılı geride bırakan Korkmaz, bugüne kadar 
Köşebaşı, Tike, Ali Ocakbaşı gibi meşhur restoranlarda gö-
rev yaptı. Antep kebapları üzerine uzmanlaşan Korkmaz, 
Saca Ocakbaşı’nda 32 kişilik bir ekibe liderlik yapıyor. Et ve 
sebze alışverişini her zaman kendisi yapan Korkmaz, Saca 
Ocabaşı’nda servis edilen et spesiyalleri için özel olarak 
Eren Et’i tercih ettiklerini söylüyor. Korkmaz, “Bizim için 
en önemli kurallardan biri, Saca Ocakbaşı’na gelen her müş-
terimizin buradan mutlu bir şekilde ayrılması. Bu noktada 
her zaman olumlu tepkiler alıyoruz. 32 yıl boyunca aynı işi, 
aynı özveriyle yaptığınızda nereye giderseniz gidin, sizi 
adım adım takip eden müdavim müşterileriniz oluyor. 
Aynı tadı, aynı kalite ve güvenle yıllardır sunabilmek ger-
çekten ciddi bir emek istiyor. Herkes ortalama 10 saat ça-
lışıyor. İşe saat 10.30 gibi geliyor ve hazırlıklara başlıyo-
ruz. Saat 17.00 gibi tüm hazırlıklarımız bitiyor. Mutfakta 
en dikkat ettiğim konu ise elbette hijyen… Gelir gelmez, 
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Ingredients: 180 grams of not-tenderized rack of 
lamb, 4 grams of salt, 4 grams of ground red 
pepper, 2 tomatoes, 2 peppers
Directions: Divide the rack of lamb into 3 pieces 
after only removing the fat. Rub the pieces with salt 
and pepper. Skewer the meat and skewer tomatoes 
and peppers separately. Char broil them without 
drying. Enjoy! 

Malzemeler: 180 gram dövülmemiş pirzola parçası, 4 
gram tuz, 4 gram toz kırmızıbiber, 2 domates, 2 biber
Hazırlanışı: Parça pirzola etini dövmeden, sadece 
yağını alarak 3 parçaya bölün. Daha sonra etleri tuz 
ve toz kırmızıbiberlerle tatlandırın. Etleri şişe taktık-
tan sonra domates ve biberleri de ayrı ayrı şişe takın. 
Et, domates ve biberleri kömür ateşinde kurutmadan 
pişirin. Afiyet olsun.

course, the hygiene is the most important thing that I care 
about in the kitchen. As soon as I arrive, I check the 
refrigerators. Although, our actual service begins in the 
evening, we are always ready for customers that might come 
for lunch. In other words, we serve lunch, too.”     

Meat is delicious on its own  
Fahrettin Korkmaz, who values every team member’s self 
improvement in the best possible way, says, “The number 
one rule of becoming successful in the dining sector is to 
focus on always serving the best specialties. Every dish in 
here is prepared with care from main dishes to starters and 

to desserts. Even our içli köfte (stuffed bulgur balls) has a 
different flavor combination. We serve it boiled. The dough 
has both bulgur, meat, and potatoes. We serve it with a 
sauce made with red pepper flakes and butter.” Although, 
all of the kebabs served in here have legendary tastes, the 
most popular ones are Saca Zırh Kebab, Saca Tarak, and 
marinated meat skewers. We asked Korkmaz about the 
flavor combinations that he likes to use in kebab specialties, 
“We make a difference with kebabs that are prepared with 
natural meats, not marinated too much and tasty on its 
own. One other factor that makes us different is that we 
cook the meat without drying it. We flavor Saca Tarak, 
which is rib rack not-tenderized, only with salt and ground 
red pepper. There is red pepper in Saca Zırh Kebab. We use 
meat cleaver to mince the meat, not a grinder. We cook and 
serve this specialty in a way to preserve its juice in it.”

We make everything fresh
We are very assertive with the appetizers here in Saca 
Ocakbaşı. Our favorite is zahter salad and green olive salad. 
Olives and spices are brought from Gaziantep. It is very 
hard to choose one among our appetizers. Besides the boiled 
stuffed bulgur balls, you should definitely order fındık 
lahmacun and hummus with pastrami before moving to the 
main dishes. Korkmaz who purchases the meat himself also 
gives advice to the young chefs who want to specialize in 

ilk iş mutlaka dolaplara bakarım. Esas mesaimiz akşam 
başlasa da öğlen yemeğine gelen müşterilerimiz için de dai-
ma hazırlıklıyız. Farklı bir ifadeyle öğlen servisimiz de bulu-
nuyor.” yorumunda bulunuyor.

Etler kendi ana lezzetleriyle öne çıkıyor 
Ekipte yer alan her kişinin kendisini en iyi şekilde yetiştire-
bilmesine büyük önem veren Fahrettin Korkmaz, “Yemek 
sektöründe başarılı olmanın bir numaralı kuralı, daima en 
iyi spesiyalleri sunmaya odaklanmak. Burada mezelerden 
ara sıcaklara, ana spesiyallerden tatlılara kadar her lezzet 
özenle ve farklı lezzet sırlarıyla hazırlanıyor. Saca Ocakba-

şı’nda servis edilen içli köftemiz bile farklı bir lezzet kombi-
nasyonuna sahip. İçli köfteyi haşlama olarak sunuyoruz. İçli 
köftenin dışında hem bulgur hem et hem de patates bulunu-
yor. Bu spesiyalimizi tereyağlı pul biberli sosla servis ediyo-
ruz.” diyor. Kebapların hepsi efsanevi lezzetlere sahip olsa 
da en çok tercih edilenler; Saca Zırh Kebap, Saca Tarak ve 
terbiyeli şiş…  Korkmaz’a kebap spesiyallerinde hangi lezzet 
kombinasyonlarına yatırım yaptığını sorduk ve şu yanıtı 
aldık: “Natürel, çok fazla marine edilmemiş, etin kendi ana 
lezzetinin öne çıktığı kebaplarla fark yaratıyoruz. Saca 
Ocakbaşı’nı farklı kılan en önemli detaylardan biri de eti 
kurutmadan pişirmemiz. Pirzolanın dövülmemiş şekli ola-
rak servis ettiğimiz Saca Tarak’ı sadece tuz ve toz kırmı-
zıbiberle tatlandırıyoruz. Saca Zırh Kebap içinde ise al bi-
ber var. Eti zırhla çekiyoruz. Kaya tuzu kullanıyoruz. Bu 
spesiyali de kurutmadan, suyu içinde kalacak şekilde pişi-
rip servis ediyoruz.”

Her şey sıcağı sıcağına hazırlanıyor
Saca Ocakbaşı’nın mezeleri de son derede iddialı. Bizim fa-
vorimiz kesinlikle zahter salatası ile kırma yeşil zeytin sala-
tası oldu. Kırma yeşil zeytinler ve baharatlar özel olarak 
Gaziantep’ten geliyor. Lezzetli mezeler arasından seçim 
yapmanız hayli zor. Haşlanmış içli köftenin yanı sıra ana 
spesiyalden önce mutlaka fındık lahmacun ve pastırmalı 
humus da söylemelisiniz. Kendi etini seçen, ekstra marine 

SACA OCAKBAŞI’NIN KURUCU ORTAĞI VE MUTFAK ŞEFİ FAHRETTİN KORKMAZ’DAN SACA TARAK TARİFİ
SACA TARAK RECIPE BY FOUNDING PARTNER AND CHEF OF SACA OCAKBAŞI FAHRETTİN KORKMAZ 
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kebabs: “The number one rule to become successful in this 
business is to love what you do. You cannot do this job if 
you do not love it, because we work busy. We get to see the 
service and kitchen team members more than we do our 
family members. If you do not enjoy your job, you start 
experiencing problems. I work here with a team of 32. I was 
so careful to choose people who would work in cooperation 
with everyone and not to conflict with our family 
environment and who are well mannered with good 
intentions. Kebab means meat. So, only, lamb meat should 
be purchased. Meat from the Balıkesir and Tekirdağ 
regions should be preferred. The natural taste of meat 
should remain. Preparing everything fresh is important. 
We even skewer the meat after we take an order at Saca 
Ocakbaşı. Meat is already skewered and kept ready in the 
refrigerator long before the customer orders it in most 
restaurants. This does not work for us. We always aim for 
freshness.”

işleminden uzak duran Korkmaz, kebap alanında uzmanlaş-
mak isteyen genç şeflere özel tavsiyeler vermeyi de ihmal 
etmiyor: “Bu işte başarılı olmanın bir numaralı kuralı, yap-
tığın işi sevmek… Bu mesleği sevmeden yapamazsınız. 
Çünkü çok yoğun çalışıyoruz. Servis ve mutfak ekibini aile-
mizden daha çok görüyoruz. Yaptığınız işten zevk almazsa-
nız, arka arkaya sorunlar çıkmaya başlar. Burada 32 kişilik 
bir ekiple çalışıyorum. Buradaki aile ortamına ters düşme-
yecek, herkesle bütünlük içerisinde çalışacak, ahlaklı ve iyi 
niyetli ekip arkadaşları seçmeye büyük özen gösterdim. 
Kebap demek et demek. Bu nedenle et alırken mutlaka kı-
vırcık kuzu eti alınmalı. Balıkesir ya da Tekirdağ odaklı yö-
relerin etleri tercih edilmeli. Etin natürel tadı asla bozulma-
malı. Her şeyi sıcağı sıcağına hazırlamaya büyük önem ve-
rilmeli. Saca Ocakbaşı’nda kebapların şişe saplanmasını bile 
müşterinin siparişine göre, o anda gerçekleştiriyoruz. Çoğu 
yerde etler şişlere geçirilir ve dolapta öyle bekletilir. Bu uy-
gulama bize son derece ters. Biz daima tazelikten yanayız.”

Pastırmalı humus   
Hummus with pastrami

İçli Köftre                     
Stuffed bulgur balls

Saca Zırh Kebab

İrmik tatlı                      
Semolina dessert



GEZİ / TRAVEL GEZİ / TRAVEL

Yazın ilkbahardır, kışın sonbahar… Çölden gelen hava 
okyanusun nemini durdurur. Yağmur nadiren yağar… Yıl 
boyunca iklimi şaşırtıcı güzelliktedir. Havasını suyunu, 
her mevsim ziyaret edilebilmesini bir yana bırakalım, 
Melekler Şehri Los Angeles, dünyanın film başkenti ol-
masıyla efsaneleşmiştir. Gerçekten de yeryüzünün en 
göz kamaştıran yerlerinden biridir burası; ünlüler cirit 
atar, sokaklar insan doludur, mekanlar havalıdır… Rodeo 
Drive'daki insan geçidinden Hollywood’un yıldızlar ge-
çidine kadar, göz alıcı bir kenttir. Dünyaca ünlü sanat 
müzeleri ve dudak uçuklatan mimari mücevherler de ca-
basıdır. Los Angeles İspanyolca “melekler” anlamına ge-
lir. Bir başka ismi de “çiçekler ve güneşin kentidir’’. Gü-
neş gözlüklerinizi takın ve doğrudan plaja gitmeden LA 
rehberimize bir göz atın. 

ÜNLÜ VE HAVALI
FAMOUS AND DASHY 

LOS ANGELES
BERİL ŞEN

It feels like spring in the summer and fall in the winter… 
The air that travels from the desert cuts down the 
humidity that occurs because of the ocean. It rarely rains… The 
climate is amazingly beautiful all year long. Aside from the fact 
that it can be visited conveniently every season, its beautiful 
climate, and the ocean, Los Angeles, the City of Angels, has 
become legendary as the world’s movie capital.  Indeed, it is one of 
the most dazzling places of the earth; so many celebrities live here, 
streets are filled with people all the time; venues are dashy. It is a 
mesmerizing city from Rodeo Drive’s crowd to Hollywood Walk 
of Fame, not to mention the worldwide famous art museums and 
incredible architectural masterpieces. Los Angeles means ‘the 
angels’ in Spanish. Another nickname used for Los Angeles is ‘the 
City of Flowers and Sunshine’. Put your sunglasses on and before 
going directly to the beach, take a look at our LA guide.  
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The heart of the city
Although the Downtown LA (DTLA) disappoints in places in 
terms of architecture; it is on the rise. New apartment buildings, 
hotels, exciting gourmet shops, pubs, boutiques, and galleries 
are being added to the existing ones every passing day. The 
Broad Museum and the Walt Disney Concert Hall that take 
you to the space age, the old architecture of the Broadway 
theaters, the twists of historical Olvera Street, and the 
warehouses that open up to the world of creation in the 
developing Arts District form a fascinating contrast. East LA 
where the largest and the oldest Latino population resides 
except Mexico is across the Los Angeles River. This place is also 
the home of the colorful Boyle Heights.   

Another Venice
Life has a different rhythm at the famous Venice Boardwalk 
that stretches along the beach. This hypnotic place that is filled 
with hula hoop wizards, nostalgic musicians, and artists is 
almost like a human zoo. This jolly carnival environment is 
literally an LA experience. Sunday afternoons, hundreds of 
entertainment lovers listen to the improvised music and dance 
on the lawn.  

Arts and nature hand by hand
If you want to add the breathtaking views of Los Angeles that 
stretches towards the Pacific Ocean, the address is the Getty 
Center. Afternoons, when the crowd eases, are great times for 
that. Sunsets create the extraordinary union of light and 

Kentin kalbi
LA’in kent merkezi (DTLA), yer yer mimari açıdan hayalkı-
rıklığına uğratsa da yükseliştedir. Yeni apartman daireleri, 
oteller, heyecan verici gurme mekanlar, barlar, butikler ve 
galerilere her geçen gün yenileri eklenir. İnsanı adeta uzay 
çağına götüren Broad Müzesi ve Walt Disney Konser Salonu, 
Broadway tiyatrolarının artık biraz köhneleşmiş mimarisi, 
tarihi Olvera Sokağı’nın kıvrımları ve gelişmekte olan Sanat 
Bölgesi’nde yaratıcılığın dünyasına açılan depoları ile akıl 
çelen bir karşıtlık oluşturur. Los Angeles Nehri’nin karşısın-
da, Meksika dışında bulunan, en eski ve en büyük Meksika 
topluluğunun yaşadığı Doğu LA vardır. Burası aynı zamanda 
canlı Boyle Heights bölgesine de ev sahipliği yapar.
 
Bir başka Venedik
Kumsal boyunca bir yürüyüş alanı olan ünlü Venice Boar-
dwalk’ta hayatın farklı bir ritmi vardır. Burası, hula hup si-
hirbazları, nostaljik müzisyenler ve sanatçılarla adeta insanı 
hipnotize eden, tuhaf bir insan bahçesidir. Bu şenlikli kar-
naval ortamı, gerçek anlamda bir LA deneyimidir. Pazar 
öğleden sonraları yüzlerce eğlence düşkünü çimenlerin 
üzerinde doğaçlama müzik dinler ve dans eder. 
 
Sanat ile doğa elele
Los Angeles’ın Pasifik Okyanusu’na kadar uzanan nefes 
kesici manzaralarını listenize eklemek isterseniz, adresiniz 
Getty Center olmalı. Kalabalıklar azaldığında, öğleden sonra 
harika bir zaman. Gün batımları, ışık ve gölgenin olağanüstü 
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shadow. When the sun sets, the travertine steps of the complex 
seem as if they sucked the light. Above the chaos of the city, 
cost billions of dollars, promising the pleasures of art and 
nature, this structure, with its curved walls and hills, is almost 
a castle town on its own. Its fascinating architecture, 
mesmerizing art collection, and seasonally transforming rare 
gardens, this is the spot not to be missed in this city. Do not 
forget to check the view towards the ocean from the San 
Gabriel Mountains, while you are on the walking trails.  

World of celebrities 
No other corner of Los Angeles has the special place of 
Hollywood. This neighborhood does not only attract the large 
crowd thanks to the tempting TV and film industry but also 
treasures history of this industry and pop culture that it 
represents. Hollywood Walk Of Fame, Capitol Records Tower, 
and Grauman Chinese Theater are all here. The hand and 
footprints of the god and goddess of the world of entertainment 
on the Walk of Fame have been immortalized by engraving 
them into the stars. On Hollywood Boulevard, it is possible to 
explore a versatile neighborhood when looking beyond the 
frequent tourist spots; galleries, boutiques, French bistros, 
houses of stars... Costumes and interesting memorabilia of this 
magical world are exhibited in many museums.

birlikteliğini oluşturur. Güneş battığında ise kompleksin 
traverten mermeri adeta ışığı emmiş gibidir. Kentin karma-
şasının üzerinde, milyarlarca dolara malolmuş, sanatın ve 
doğanın keyiflerini vaad eden bu yapı, kıvrımlı duvarları ve 
tepeleriyle, adeta kendi başına bir kale kenttir. Şaşırtıcı mi-
marisi, büyüleyici sanat koleksiyonu ve mevsimlik olarak 
değişen nadir bahçeleriyle burası kentin kaçırılmayacak bir 
noktası. Yürüyüş yollarından, San Gabriel Dağları'ndan 
okyanusa doğru şehre bakmayı ihmal etmemeli.
 
Ünlüler dünyası
Los Angeles'ın başka hiçbir köşesi, Hollywood kadar özel 
bir yere sahip değildir. Bu mahalle, televizyon ve film en-
düstrisinin cazibesi ile buraya büyük kalabalıkları çekmekle 
kalmaz, aynı zamanda bu sanayinin tarihinin ve temsil etti-
ği pop kültürünün de üzerine titrer. Hollywood Walk Of 
Fame (Ünlüler Kaldırımı), Capitol Records Kulesi ve Grau-
man Çin Tiyatrosu hepsi buradadır. Ünlüler Kaldırımı’nda 
eğlence dünyasının tanrı ve tanrıçalarının el ve ayak izleri, 
yıldızlara kazınarak, ölümsüzleştirilmiştir. Hollywood Bul-
varı’nda turistlerin uğrak noktalarının ötesine bakınca da 
çok yönlü bir mahalleyi keşfetmek mümkündür; galeriler, 
butikler, Fransız bistroları, yıldızların evleri… Bu büyülü 
dünyanın kostümleri ve ilginç hatıraları içeren eşyalar ise 
birçok müzede sergilenir.



A window that opens up to the universe
 Among the most famous landmarks of LA, the observatory of 
1935 is a window to the universe from a hillside overlooking 
the city. The planetarium, Foucault's pendulums, the 
world's most advanced star projection system, the 
touchscreens, the evolution story of the telescope, the 
ultraviolet rays used to map the solar system, occupy 
even the most oblivious with stagnant issues. It promises 
a terrific landscape on clear days, besides the sky and the 
stars. The entire LA Basin, the mountains around you 
and the Pacific Ocean are below your feet. Through the 
Zeiss Telescope, the astonishing skyline of the Hollywood 
Hills and the sparkling city is particularly spectacular, 
especially at sunset. Additional telescopes are placed at 
the front yard for star observation after dark. Cafe at the 
End of Universe is the right address to take a break.

Art center
Having been buzzed by the world of art from the moment it 
was opened in September 2015, Broad has become a must-
see for contemporary art enthusiasts. The museum is home 
to a worldwide collection of Los Angeles philanthropist and 

Evrene açılan pencere
LA'ın en ünlü simge yapılarından, 1935 tarihli gözlemevi, 
kente bakan bir yamaçtan evrene açılan bir penceredir. Pla-
netaryumu, Foucault'nun sarkaçları, dünyanın en gelişmiş 
yıldız projeksiyon sistemi, dokunmatik ekranları, telesko-
bun evriminden gelişimine hikayesi, güneş sisteminin hari-
tasını çıkarmak için kullanılan ultraviyole röntgenleri, en 
ilgisizi bile akıllara durgunluk veren konularla meşgul 
eder. Göklere çıkan bu dünyanın sunduklarının yanısıra 
açık günlerde müthiş bir manzara vaad eder. Tüm LA 
Havzası, çevredeki dağlar ve Pasifik Okyanusu ayakları-
nızın altındadır. Zeiss Teleskobu ile, özellikle günbatı-
mında, Hollywood Tepeleri'nin ve parıldayan şehrin 
muhteşem silueti göz alıcıdır. Hava karardıktan sonra 
da yıldız gözlemi için ön çimlere ek teleskoplar yerleşti-
rilir. Soluklanmak için Evrenin Sonu Cafe doğru adres. 
 
Sanat merkezi
Eylül 2015'te açıldığı andan itibaren, sanat dünyasının 
konuştuğu Broad, çağdaş sanat tutkunları için mutlaka 
ziyaret edilmesi gereken bir yer oldu. Müze, LA’li hayır-
sever ve milyarder emlak devi Eli Broad ve eşi Edyt-
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billionaire real estate giant Eli Broad and his wife Edythe. 
More than two thousand post-war artworks by many 
famous artists such as Cindy Sherman, Jeff Koons, Andy 
Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Keith 
Haring and Kara Walker are exhibited. The striking 
architecture of the honeycomb-looking building is 
actually an attraction on its own. Another museum 
worth seeing is Los Angeles County Museum of Art, the 
largest museum in Western America. The richness of the 
collection is very impressive. Rembrandt, Cézanne, 
Magritte, Mary Cassatt, Ansel Adams, as well as 
Chinese, Japanese, pre-Colombian and ancient Greek, 

Roman and Egyptian sculptures. Another 
impressive art scene is the Walt Disney 

Concert Hall. The iconic concert venue of 
steel, with an extraordinary 

architectural touch that will make 
people see hallucinations, is the 
main base for the Los Angeles 
Philharmonic. It also hosts 
contemporary groups like classical 
jazz musicians. The best way to 
experience the hall is to see a show. 

Books and gardens
As one of the most delightful and 

inspiring spots in LA, Huntington is a 
striking address for any trip to the state of 

California, thanks to world-class artworks, 
literary history and 120 acres of themed gardens. There 
are so many things to see and do like a visit to the 
library, seeing the art collections and the botanical 
gardens; so much so that, people do not know where to 
start. In this vast territory built for the railroad king 
Henry E. Huntington in the early 1900s, Henry and his 
wife Arabella had collected rare books and manuscripts, 
botanical samples and items of the18th century English 
art. The institution they built has become one of the 
most extraordinary cultural complexes in the world. The 
library contains a collection of some of the world's 
greatest collections of science, including the Gutenberg 
Bible, the manuscript of Geoffrey Chaucer's Canterbury 
Tales, the books of Marco Polo and Christopher 
Columbus, and as many as 6 million rare books and 
manuscripts covering topics related to the US Civil 
War, women's right to vote and early California. 
The 10-acre Desert Garden is full of life at astounding 
levels; the flowers from the author's literary works 
bloom in the Shakespeare Garden, and the Japanese 
Garden has an authentic ceremonial tea-house built in 
Kyoto in the 1960s. Chinese Garden and Rose Garden 
are also worth seeing.

he'nin dünya çapındaki koleksiyonuna ev sahipliği yapı-
yor. Cindy Sherman, Jeff Koons, Andy Warhol, Roy Lich-
tenstein, Robert Rauschenberg, Keith Haring ve Kara 
Walker gibi birçok ünlü sanatçının 2 binden fazla savaş 
sonrası eser sergileniyor. Aslında bal peteği görünümlü 
binanın çarpıcı mimarisi kendi başına bir cazibe. Gör-
meye değer bir başka müze de Batı Amerika’nın en 
büyük müzesi Los Angeles County Museum of Art. 
Koleksiyonunun zenginliği çok etkileyici. Rembrandt, 
Cézanne, Magritte, Mary Cassatt, Ansel Adams’ın ya-
nısıra Çin, Japon, Kolombiya öncesi ve antik Yunan, 
Roma ve Mısır heykelleri de cabası. Mimarisi etkileyi-
ci bir başka sanat mekanı da Walt Disney 
Konser Salonu. İnsana halüsinasyon 
gördürtecek denli sıradışı bir mima-
riye sahip bu çelikten yapılma iko-
nik konser mekanı, Los Angeles 
Filarmoni'nin ana üssü. Ayrıca 
klasik caz müzisyenleri gibiçağ-
daş gruplara da ev sahipliği ya-
pıyor. Salonu deneyimlemenin 
en iyi yolu bir şov görmektir.
 
Kitaplar ve bahçeler
LA'deki en keyifli ve ilham verici 
noktalardan biri olan Huntington, 
dünya standardında sunduğu sanat 
eserleri, edebi tarihi ve 120 dönümlük 
temalı bahçeleri sayesinde, Kaliforniya eya-
letine yapılacak herhangi bir gezinin tam da vurucu 
adresidir. Kütüphane, sanat koleksiyonu ve botanik 
bahçeler derken, görecek ve yapacak öyle çok şey var 
ki insan nereden başlayacağını bilemiyor. 1900'lerin 
başlarında demiryolu kralı Henry E. Huntington için 
inşa edilen bu geniş arazide, Henry ve eşi Arabella 
nadir kitaplar ve el yazmaları, botanik örnekleri ve 
18. yüzyıl İngiliz sanatı toplamıştı. Kurdukları ku-
rum, dünyanın en olağanüstü kültür komplekslerin-
den biri oldu. Kütüphane, dünyanın en büyük bilim 
koleksiyonlarından biri de dahil olmak üzere, yalnız-
ca bir kısmının sergilendiği, içinde Gutenberg İncili, 
Geoffrey Chaucer'ın Canterbury Masalları'nın el 
yazmasının, Marco Polo ve Christopher Columbus'un 
kitaplarının ve ABD İç Savaşı, kadınların oy hakkı ve 
erken dönem Kaliforniya ile ilgili konuları içeren 6 
milyon kadar nadir kitap ve el yazması içeriyor.  10 
dönümlük Çöl Bahçesi, şaşırtıcı derecede hayat dolu-
dur, Shakespeare Bahçesi’nde, yazarın eserlerinde 
yer alan çiçekler açar, Japon Bahçesi’nde 1960’larda 
Kyoto'da inşa edilmiş otantik bir tören çayhanesi 
bulunur. Çin Bahçesi ve Gül Bahçesi de görülmeye 
değerdir. 
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KAÇIRMAYIN
Hollywood yapımcıları, 
aile işletmesi takocuları, 

bereketli çiftçi pazarları, geniş 
kumsalı, iskelesi, dönme dolap ve 

lunapark treni ile Santa Monica sevimli, 
çekici, hippi, şık bir eğlence alanı.

DON'T MISS
Santa Monica is cute, attractive, and a stylish 

entertainment zone with its Hollywood 
producers, family managed taco 
restaurants, abundant farmer’s 

markets, long beach, pier, Ferris 
wheel, and roller coaster.  
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HAMİLELİK DÖNEMİ SPORLARI

PREGNANCY EXERCISES

Regular exercise during pregnancy, protects the mothers' 
mental and physical well being, ensures that the baby 
comes to the world with the ideal weight and is protected 
from major health problems like obesity in the future. The 
evaluation of the planned exercise program by the doctor 
in this process is of great importance in terms of not 
having a negative effect on health of mother and baby. 
Memorial Antalya Hospital Department of Obstetrics and 
Gynecology Op. Dr. Gülbin Destici İşgören gave important 
tips about pregnancy exercises.

Gebelik döneminde düzenli egzersiz; anne adayının ruh 
ve beden sağlığını koruyor, bebeğin de ideal kiloyla 
dünyaya gelmesini ve ileride obezite gibi önemli sağlık 
sorunlarından korunmasını sağlıyor. Bu süreçte planla-
nan egzersiz programının doktor tarafından değerlendi-
rilmesi, anne ve bebek sağlığı için olumsuz bir etki 
oluşturmaması açısından büyük önem taşıyor. Memo-
rial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Bölümünden Op. Dr. Gülbin Destici İşgören, hamilelik 
egzersizleri hakkında önemli tüyolar verdi.

HERHANGİ BİR SAĞLIK PROBLEMİNİZ YOKSA SPOR ODAKLI HOBİLERİNİZDEN HAMİLEYKEN 
DE ÖDÜN VERMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ.

YOU DON’T HAVE TO SACRIFICE YOUR SPORTS ORIENTED HOBBIES DURING YOUR 
PREGNANCY, IF YOU DON’T HAVE ANY HEALTH PROBLEMS.

HOBİ / HOBBY

0  5  6 raillife TEMMUZ / JULY 2018

HOBİ / HOBBY

Hastalıkları önlüyor ve uyku kalitesini artırıyor
Hem sağlıklı bir yaşam sürmek hem de hastalıkların 
önlenmesi aşamasında egzersiz yapmanın önemi yadsı-
namaz. Bu nedenle aktif bir spor yaşamına sahip olmak, 
gebelik döneminde de önemli bir avantaj sağlıyor. Ge-
belikte yapılan düzenli egzersiz, aşırı kilo alımını engel-
lediği gibi hareketsiz yaşam tarzına bağlı oluşabilecek 
obezite, gebelik şekeri gibi olumsuz durumların yaşan-
ma olasılığını da düşürüyor. Gebelik şekeri olanlarda ise 
kan şekerinin normal düzeylerde seyretmesini kolay-
laştırıyor ve insülin tedavisi gereksinimini azaltıyor. 
Düzenli egzersiz yapan gebelerde, gebelik tansiyonu ve 
gebelik zehirlenmesi olarak bilinen “preeklampsi” gö-
rülme riski de azalıyor. Egzersiz yapmanın, eklemlerde 
oluşan değişikliklere bağlı olarak sıklıkla hissedilen sırt, 
bel, bacak ve kasık ağrılarının azalmasını da sağladığını 
belirten Gülbin Destici İşgören, “Düzenli yapılan egzer-
sizlerle solunum kapasitesi arttığı için hamilelikte spor 
yapmak çok daha kaliteli bir uyku düzeni vaat ediyor. 
Egzersizler, gebelikte sık görülen bacak kramplarını da 
önlüyor. Bağırsak hareketleri arttığı için kabızlık soru-
nu da ortadan kalkıyor.” diyor.

Prevents diseases, increases quality of sleep
The importance of exercising both during a healthy life 
and during the prevention of diseases is undeniable. For 
this reason, having an active sports life also provides an 
important advantage during pregnancy. Regular exercise 
in pregnancy reduces the possibility of experiencing 
adverse events such as gestational diabetes, as well as 
preventing excessive weight gain, such as obesity, which 
may be due to the immobile lifestyle. In those who have 
gestational diabetes, it facilitates normal blood glucose 
levels and reduces the need for insulin therapy. 
The risk of having "preeclampsia", also known as 
pregnancy-induced hypertension and toxemia of 
pregnancy, also decreases in pregnant women who 
exercise regularly. Gülbin Destici İşgören said that 
exercising also reduces the back, waist, leg and groin pain 
frequently felt due to changes in the joints: "Regular 
exercises during pregnancy promise quality of sleep 
because exercising increases respiratory capacity. 
Exercises also prevent leg cramps, which are common in 
pregnancy. As the bowel movements increase, the 
constipation problem decreases."
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Labors take shorter time with no problems
Emphasizing that exercises monitored by a physician help to 
achieve an ideal weight gain and low fat accumulation in the 
body, Gülbin Destici İşgören said, "Exercising, although it 
does not guarantee that delivery will be quick and easy, will 
enable labor take shorter time. It reduces the risk of having an 
overweight baby, the likelihood of having problems during 
delivery and the need for a c-section. In the postpartum 
period, it helps mother to recover sooner, to be able to take 
care of the baby sooner, to contribute the easy loss of the 
excess weight, and to decrease the possibility of having a 
postpartum depression. Babies of mothers who exercised 
regularly during pregnancy are more likely to be born with an 
ideal weight. The baby's sleep is more regular and the colic 
tendencies are less in the postpartum period due to the 
pregnancy period which was more relaxed and stress free 
thanks to regular exercising. In these children, there is less 
accumulation of subcutaneous fat, and the likelihood of 
obesity is diminishing. There are also publications about the 
positive contribution of regular exercising during pregnancy 
to child's intelligence. Regular exercise during pregnancy, 
thanks to secreted endorphin, helps the mother feel better 
psychologically. Elasticity of the skin enabled by regular 
exercising reduces the occurrence of stretch marks on mothers' 
skin. Circulatory, respiratory, musculoskeletal and 
gastrointestinal systems are enabled to work regularly."

Doğumlar daha kısa sürüyor ve sorunsuz geçiyor
Doktor kontrolünde yapılan egzersizlerin ideal kilo alı-
mına ve vücutta az yağ birikmesine yardımcı olduğunu 
vurgulayan Gülbin Destici İşgören, “Egzersiz yapmak; 
doğumun çabuk ve kolay olacağına garanti etmese de 
daha kısa sürmesini sağlar. İri bebek doğurma riskini, 
doğum sırasında sorun yaşanma olasılığını ve sezaryen 
ile doğum gereksinimini azaltır. Doğum sonrası dönem-
de ise annenin daha erken toparlanmasına, bebeği ile 
daha çabuk ilgilenebilmesine, fazla kiloların kolay veril-
mesine katkı sağlarken doğum sonrası depresyon olası-
lığını azaltır. Düzenli egzersiz yapan hamilelerin, be-
beklerinin ideal kilolarda doğma olasılığı ise daha yük-
sek. Hamilelik süreci daha rahat ve stressiz geçtiği için 
doğum sonrası dönemde bebeklerin uykuları daha dü-
zenli, kolik eğilimleri de daha az oluyor. Bu çocuklarda 
cilt altı yağ birikimi daha az oluyor, obezite ihtimali de 
azalıyor. Ayrıca gebelikte annenin yaptığı düzenli eg-
zersizin, çocuğun zekâsına olumlu katkıda bulunduğuna 
dair yayınlar bulunuyor. Gebelik sırasında düzenli eg-
zersiz yapmak; salgılanan endorfin sayesinde anne ada-
yının psikolojik olarak kendini daha iyi hissetmesine 
yardımcı oluyor. Cilde sağladığı esneklik ile anne aday-
larında cilt çatlaklarının oluşmasını azaltıyor. Dolaşım, 
solunum, kas iskelet ve mide bağırsak sistemlerinin 
düzenli çalışmasını sağlıyor.” yorumunda bulunuyor.
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THE CONCEPT OF BEAUTY TRANSFORMS 
GÜZELLİK KAVRAMI DA DÖNÜŞÜYOR

SELİN AKGÜN

Kişisel bakım ve güzellik sektörü de yepyeni bir dönüşü-
mün eşiğinde. Üstelik bu kez sadece kadınlar değil, erkekler 
de kozmetik markalarının yakın markajında… Öncelikle 
yaşlanma karşıtı teriminin ve gerçekçi olmayan sahte rek-
lamların tarihe karıştığının altını çizmeliyiz. Yeni trend ise 
işlenmemiş, dürüst ve modern cilt koruyucular. Bu neden-
le hem erkek hem de kadın tüketicilere ulaşmak isteyen 
kişisel bakım markalarının yakın gelecekte basmakalıp fi-
kirlerden uzaklaşması, yapay zeka ve makine öğrenme 
teknolojileri odaklı cilt bakım tekniklerine yönelmeleri 
gerekiyor.

GİRİŞİM / INITIATIVE

Cosmetics and personal care sector is on the verge of a 
new transformation. This time it is not only targeting 
women, but men, too. First, we should highlight that the 
term called ‘anti-aging’ and unrealistic advertising 
campaigns are now history. The new trend is the 
unprocessed, honest, and modern skin protection 
products. That is why, cosmetic brands that want to 
reach both male and female consumers in the near future 
must navigate away from the cliches and aim towards 
skin care techniques focusing on artificial intelligence 
and machine learning. 

Y Kuşağı’nın güzellik anlayışı
Ağustos 2017'de güzellik dergisi Allure, artık “yaşlanma 
karşıtı” terimini kullanmamaya ve yaşla gelen güzelliği 
benimsemeye karar verdi. Allure’un baş editörü Michelle 
Lee, Y Kuşağı cilt bakımı markalarından yeni bir dil kullan-
malarını istediği için tüm güzellik markalarını arayarak 
“sohbetin konusunu değiştirmeye ve her yaşın güzelliğini 
ayrı ayrı takdir etmeye” davet etti. Yeni gelişmekte olan 
Amerikan güzellik markası Glossier ve Milk Makeup, pa-
zarlamada kendilerine özgü bir estetik anlayış seçti. “Yaş-
lanma karşıtı” gibi terimleri “daha iyi yaşlanma” gibi te-
rimlerle değiştirerek Y Kuşağı’nı yakalamayı başardı. Şim-
di köklü markalar da bu yolda ilerliyor. StriVectin, 2017’nin 
ilkbaharında NIA'yı piyasaya sundu ve pazarlama kampan-
yasının bir parçası olarak gerçek dünyadan Instagram içe-
rikleri kullandı. NIA ifadesinin açılımı ise “Not Into Agin-
g”-“Yaşlanmaya Çok da Meraklı Değilim”… NIA;  boyun 
çizgilerini hafifleten ürünler ve sıkılaştırıcı boyun bölgesi 
serumu gibi ürünlere sahip. Y Kuşağı’na odaklanan saç ba-
kım markası Verb'in satışına ise 2017 baharında Urban 
Outfitters'da başlandı. Makyaj markası Urban Decay ise 
Rehab makyaj hazırlık serisi ile cilt bakımı kategorisinde de 
ürün sunmaya başladı.

The understanding of beauty of Generation Y
In August 2017, the beauty magazine Allure decided not 
to use the term "anti-aging" anymore and to embrace the 
beauty that comes with every age. Allure's chief editor, 
Michelle Lee, invited all the beauty brands to "change the 
conversation and appreciate the beauty of every age", as 
she wanted them to use a new language for their Generation 
Y skincare products. 
The emerging American beauty brands Glossier and Milk 
Makeup have chosen a unique aesthetic understanding in 
marketing. By replacing terms like "anti-aging" with 
terms like "better aging", they managed to catch the 
Generation Y. 
Now, well-established brands are on the same page. In the 
spring of 2017, StriVectin presented NIA to the market 
and used Instagram content from the real world as part of 
its marketing campaign. NIA stands for "Not Into Aging". 
NIA has anti-wrinkle products and tightening serum for 
neck. The sale of the hair care brand Verb, which focuses 
on Generation Y, started in Urban Outfitters in spring 
2017. The make-up brand Urban Decay began offering 
products with the Rehab make-up preparation series in the 
skin care category.
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Erkeklere özel sofistike ürünler
Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Japonya'dan derle-
nen veriler, araştırmaların “erkekler için cilt bakımı” gibi 
daha genel terimlerden, “erkekler için yüz yıkama ürünleri” 
gibi daha spesifik bir terminolojiye kaydığını gösteriyor. 
Cilt bakımı, bir erkeğin günlük rutininin bir parçası olmaya 
başladıkça markalar da buna daha sofistike seçenekler su-
narak karşılık veriyor. Londralı girişimci Beast, erkeklerin 
kişisel bakımı için perakende deneyimini revize etmeyi 
amaçlıyor. Beast, erkek kitlesine ulaşmak için geleneksel 
görsel fikirler yerine lüks Y Kuşağı pazarını hedef alan pera-
kendecilere çağrı yapıyor. Beast; Haeckels, Gentlemen’s To-
nic ve Blind Barber gibi premium erkek bakım etiketlerini 
taşıyor. Haziran 2017'de Londra merkezli Follicle &Limb, 
tasarımcı Benjamin Hubert ile bir araya gelerek Apple çağı 
için tasarlanmış minimalist tıraş aksesuarları serisi Offset'i 
piyasaya sundu. Ve NYCxDesign ise Harry's tıraş şirketinin 
sponsorluğunda tıraş fırçalarını yeniden keşfetti. Ortaya 
camdan, mermerden ve sünger taşından yapılan modern sa-
nat eserleri çıktı. Bu da erkeklerin bakım dünyasında yaratı-
cılık ve rafine tasarımlara fazlasıyla yer olduğunu gösterdi.

Sırada yapay zekâ güzelliği var
Yapay zekâ ve makine öğrenimi, güzellik sektörü dâhil ol-
mak üzere tüm endüstrilerin bir dönüşümden geçmesine 
neden oluyor. BW Confidental Güzellik Uzmanı Naomi 
Marcoulet, bu konu hakkında şu yorumda bulunuyor: “Ya-
pay zekânın öngörü gücü ve aynı zamanda hedefe yönelik 
e-posta kampanyalarından cilt analiz aynalarına kadar uy-
gulama çeşitliliği şirketlerin ilgisini çekiyor.” Tüketici ala-
nında örneğin RYNKL, kırışıkları takip eden bir mobil uy-
gulama olarak öne çıkıyor. Aynen bir kişisel kırışıklık 
doktoru gibi yapılan işlemlerin etkilerini değerlendiriyor 
ve aynı zamanda yaşlanma sürecini takip ediyor. Artırılmış 
gerçeklik güzellik uygulamalarıyla nam salan ModiFace de 
yapay zekâ alanına giriş yapan uygulamalardan. En son 
eklenen Face.AI seçeneğiyle kullanıcılar, yüzlerinin gerçek 
zamanlı analizini yapabiliyor. Videolar ve fotoğraflarla 
ciltlerinin gelişimlerini takip edebiliyorlar. Ayrıca granül-
lü, 3 boyutlu yüz özellikleri takip özelliği de bulunuyor. 
Beauty.AI de bu alana yeni katılanlardan... Bu uygulama, 
yüz tanıma özelliğini kullanarak bir algoritmik güzellik 
yarışması hakemi gibi hareket ediyor. Kullanıcıları ise mo-
deller, ünlüler ve benzer yaştaki diğer katılımcılarla karşı-
laştırıyor. 

Sophisticated products for men
The data compiled from the United States, France and 
Japan show a shift from more general terms such as "skin 
care for men" to a more specific terminology such as 
"face wash products for men". As skin care begins to 
become part of a man's daily routine, brands respond by 
offering more sophisticated options. 
The London-based entrepreneur Beast aims to revise 
retail experience for men's personal care. Beast calls 
retailers targeting the luxury Generation Y market 
instead of traditional visual ideas to reach the male 
mass. Beast carries premium male care labels such as 
Haeckels, Gentlemen's Tonic and Blind Barber. In June 
2017, London-based Follicle & Limb came together with 
designer Benjamin Hubert to bring the series of 
minimalist shaving accessories, Offset, designed  for 
Apple's era, to the market. And NYCxDesign reinvented 
the shaving brush in sponsorship of Harry's shaving 
company. Modern art pieces made of glass, marble and 
pumice stone were produced. This shows that men's care 
world have a lot of creativity and refined designs. 

Artificial intelligence beauty is next in line
Artificial intelligence and machine learning cause all 
industries, including the cosmetics, to undergo a 
transformation. BW Confidential Beauty Specialist 
Naomi Marcoulet comments on this: "Predictive power of 
artificial intelligence, as well as the diversity of 
applications from targeted email campaigns to skin 
analysis mirrors, attracts companies." 
For example, RYNKL is a mobile application that monitors 
wrinkles. It evaluates the effects of the procedures 
performed just like a personal wrinkle doctor and monitors 
the aging process at the same time. ModiFace, which is 
renowned for its increased reality beauty applications, is 
among the applications that is introduced to the field of 
artificial intelligence. With the latest addition of Face.AI, 
users can do real-time analysis of their faces. They can 
monitor the developments of their skin through videos and 
photos. It also features granular, 3-dimensional facial 
monitoring. Beauty.AI is also new to this field. This 
application is acting as an algorithmic beauty contest 
judge using face recognition feature. Users are compared 
with models, celebrities and other participants of 
similar age.
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SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

HEYKELTIRAŞ, MİNYATÜR MEKÂN TASARIMCISI VE PROFESYONEL AŞÇI VİLDAN HOŞBAK, HEM 
HAYALİ MEKÂNLARI HEM DE YEMEK ENDÜSTRİSİNİ KAPSAYAN ÖZEL BİR PROJE TASARLIYOR.

SIMPLE AND REAL DESIGNS WITH DEFINED 
BOUNDARIES

28 yaşındaki Vildan Hoşbak, heykeltıraşlığı aşçılık eğiti-
mi ile bütünleştiren yetenekli isimlerden biri… Yemek ve 
tasarım sürecindeki detayların birebir örtüştüğünü göz-
lemleyen Hoşbak, içindeki tasarım aşkı daha ağır basınca, 
bu kez minyatür odaklı tasarımlarını yemek tasarımla-
rıyla bütünleştirmek istedi. Yeme-içme odaklı süreçleri 
farklı bir perspektiften gözlemleyen Hoşbak; hem yenile-
nebilir hem de görsel minyatür sunumlarının öne çıkaca-
ğı farklı bir sergi projesinin hazırlığı içerisinde… Sınırları 
belirlenmiş, gerçek bir dünyada yaşanmışlığa atıfta bulu-
nan minyatür tasarımlara imza atan Hoşbak’ın en büyük 
hayali ise tarif ve tasarımlarının yüzde 100 kendisine ait 
olduğu bir yemek kitabı hazırlamak.

Profesyonel aşçılık eğitimi de aldı
9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bö-
lümü mezunu olan Vildan Hoşbak, aynı üniversitede 
“Sanat ve Tasarım” alanında yüksek lisans yaptı. 2017 
yılında İstanbul’a gelen Hoşbak, Mutfak Sanatları Aka-
demisi’nde “Profesyonel Aşçılık” eğitimi aldı. Hoşbak’a 
güzel sanatlardan yemek sektörüne yönelik bu radikal 
dönüşün nasıl gerçekleştiğini sorduk ve şu yanıtı aldık: 
“Çocukluğumdan bu yana yemek yapmaya yönelik büyük 
bir tutkum vardı. Bu konuda eğitim almak en büyük ha-
yallerimden biriydi. Böylece bir altın bilezik sahibi daha 
oldum.” 
Profesyonel aşçılık eğitiminin ardından sanat odaklı ça-
lışmaların ruhuna çok daha fazla hitap ettiğini fark eden 
Vildan Hoşbak, sözlerine şöyle devam ediyor: “Aşçılık, 
görünenden daha yoğun ve yorucu bir iş…  4 aylık eğitim-

28-year-old Vildan Hoşbak is among the talented names 
who integrates sculpting with culinary arts. Hoşbak who 
noticed that the food preparation and design process 
details overlap wanted to integrate her miniature designs 
with her food designs when her passion for design was 
outweighed. Observing the dining process from a different 
point of view, Hoşbak is preparing an exhibition where 
both edible and visual miniature presentations will be 
prominent. 
The biggest dream of Hoşbak who signs under miniature 
designs that refer to real life experiences within defined 
boundaries is to write a cook book in which all recipes 
and designs belong to her 100 percent.   

Trained as a professional cook
Vildan Hoşbak completed her bachelor degree at 9 Eylül 
University Fine Arts Faculty Department of Sculpture 
and graduated from the same university with a master's 
degree in "Art and Design". She came to İstanbul in 
2017 and studied "Professional Cooking" at Mutfak 
Sanatları Akademisi (Culinary Arts Academy). We asked 
Hoşbak how this radical transformation from fine arts 
towards culinary arts has taken place: "Since childhood, 
I have had a great passion for cooking. Training in this 
regard was one of my biggest dreams. So I have a great 
skill."
Noticing that after the professional cooking education, 
art-oriented work appeals to her spirit more and more, 
Vildan Hoşbak goes on to say: "Cooking is a more intense 
and tiring work than it looks... After 4 months of training, 

SINIRLARI BELİRLENMİŞ, YALIN 
VE GERÇEK TASARIMLAR

SCULPTOR, MINIATURE PLACE DESIGNER, AND PROFESSIONAL CHEF VILDAN HOŞBAK 
DESIGNS A PROJECT THAT INVOLVES BOTH IMAGINARY PLACES AND FOOD INDUSTRY.
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den sonra 4 aylık stajımı da Sakıp Sabancı Müzesi’nde 
tamamladım. Bu süreç zarfında sanat odaklı çalışmalara 
yönelmem gerektiği hissi daha da ağır bastı. Hem lisans 
hem de yüksek lisans tezim, minyatür mekânlar üzeri-
neydi. Lisans tezim için hem hayali mekânları hem de 
gördüğüm mekânları minyatür olarak tasarlayıp 2013’te 
bir sergi açmıştım. Aslında hem sergi hem de tez çalış-
masıydı. Daha sonra Pera Müzesi’nde de “Deneyimin 
Ötesi” konseptli bir sergim olmuştu. Bu süreci İzmir’de-
ki farklı galerilerle olan çalışmalarım takip etti. Orta va-
deli hedefim ise İstanbul’da bir sergi açmak…”

Minyatür mekân tasarımından yemek projelerine
Vildan Hoşbak’ın günümüze de sirayet eden tasarım viz-
yonunda yüksek lisans tezinin büyük bir önemi bulunu-
yor. Artık ayrıntılı ve mekân hissini net bir şekilde yan-
sıtan işlere odaklandığının altını çizen Hoşbak, “Gördü-
ğünüzde, o mekânı gerçek gibi algılamanıza yön verecek 
bir görüntü yakalamaya çalıştım. Atölye havası, minya-
tür mekân tasarımında en çok dikkatimi çeken unsurlar-
dan biri oldu. Bu nedenle geçmiş dönem sanatçılarının 

atölyelerini inceledim. 2018 yılı içerisinde profesyonel 
aşçılık eğitimimin verdiği sinerji ve minyatür mekân ta-
sarımı odaklı çalışmalarımın iç içe geçtiği farklı projeler-
de yer almayı arzu ediyorum. Yemek stilistliği eğitimi 
almayı da planlıyorum.  Minyatür yemek projesi tasa-
rımlarında, bir restoranda servis edilen özel bir tabağın 
minyatürünü hazırlıyorum. Bu noktada ahşap odaklı ça-
lışıyorum. Yemek tasarımlarında ise polymer clay adı 
verilen modelleme hamurunu kullanıyorum. Farklı mal-
zemeler kullanmaktan ve elimdeki malzemeyi değerlen-
dirmekten büyük bir keyif alıyorum.” diyor. Hoşbak, 
nasıl bir tekniğe sahip olduğunu ise şöyle özetliyor:  
“Malzemeyi ham bir şekilde alıp modelaj kalemi, törpü 
gibi küçük el aletleriyle işliyorum. Daha sonra tıraşlayıp 
törpülüyorum.  Ardından heykele şekil verir gibi şekil-
lendiriyorum. “

Kişiye özel tasarımlara da imza atıyor
Minyatür mekân tasarımları öncesinde kapsamlı bir 
araştırma yapan Vildan Hoşbak, “Öncelikle belirlediğim 
konuya yönelik fotoğraf taraması yapıyorum. Örneğin; 
bir tiyatro sahnesi ise o sahnenin farklı dönemlerde çe-
kilmiş fotoğraflarını gözlemliyorum.  Sanatçı atölyeleri 

attention-grabbing elements in miniature space design 
for me. For this reason, I have studied the workshops of 
past artists. I would like to take part in different projects 
in 2018 where my synergy, acquired from my professional 
culinary arts training, and miniature space design-
focused works are intertwined. I also plan to study food 
styling. In miniature cooking project designs, I prepare a 
miniature design of a special platter served at a 
restaurant.
 I'm working wood-focused at this point. I use a modeling 
dough called polymer clay in food designs. I enjoy using 
different materials and recycling the material in hand." 
She also summarized her technique: "I take raw materials 
and process them with small hand tools such as modeling 
pens, rasp, and so on. Then I shave and rasp. Then I shape 
the figure like a sculpture."

She makes custom designs
Vildan Hoşbak, who conducts an extensive research 
before making miniature space designs, said, "I primarily 
do a photo search for the subject I have chosen. For 
example, if I am working on the miniature design of a 
theater stage, I observe photographs taken at different 

I completed my 4 month internship at Sakıp Sabancı 
Museum. Within this process, the feeling that I should 
focus on art-oriented works has become even more 
severe. Both of my undergraduate and graduate thesis 
were on miniature places. I designed spaces both 
imaginary and real in miniature forms for the 
undergraduate thesis and opened an exhibition in 2013. 
Actually, it was both exhibition and thesis work. Later, I 
also had another exhibition with the concept called 
"Beyond Experience" at the Pera Museum. This process 
was followed with my works exhibited in different 
galleries in İzmir. My medium term goal is to open an 
exhibition in İstanbul..."

From designing miniature spaces to food projects
Vildan Hoşbak's graduate thesis has a great importance 
in the vision of design. Hoşbak, who highlighted that she 
is focusing on works that reflect details and feeling of the 
space clearly now, said, "I have tried to capture an image 
that will ensure the perception of that space as real at 
first sight. Workshop ambience was one of the most 
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periods of it. Artists' workshops are very interesting. In 
this context, I have made a 30 by 40 cm miniature replica 
of the workshop of the French painter Paul Cezanne. 
These works are usually based on photographs. Then 
the design process is gradually formed. I want the 
people who see my designs to be lost in that simplicity. 
This type of work is completed within an average of 2 
to 2.5 months."
The new focus of Hoşbak is to create miniature designs 
of the imaginary spaces she constructs in her mind. 
The first step in this will be to design abandoned 
spaces. 
Hoşbak, who also makes custom designs, gives the 
following information about this process: "I am 
communicating with the target customers @vh_miniature_
art instagram account. I can create a miniature form of the 
moment, which is so important for you that you want to 
immortalize it. All I need for this is a special photo of 
this moment. I reinterpret this photo by giving it a 
miniature form."

ZANAAT / CRAFT

büyük ilgimi çekiyor. Bu kapsamda Fransız ressam Paul 
Cezanne’ın atölyesini de 30’a 40’cm’lik minyatür bir 
mekâna dönüştürdüm. Bu çalışmalar genelde fotoğraf 
üzerinden ilerliyor. Daha sonra tasarım süreci aşama 
aşama şekilleniyor. Tasarımlarımı gören kişilerin, o ya-
lınlığın içinde kaybolabilmelerini istiyorum. Bu tip çalış-
malar ortalama 2-2.5 ay içerisinde tamamlanıyor.” yoru-
munda bulunuyor. 
Hoşbak’ın yeni odağı ise zihninde tasarladığı hayali 
mekânlara yönelik minyatür tasarımlar gerçekleştir-
mek. Bu konudaki ilk adımı ise terk edilmiş mekânlar 
tasarlamak olacak. Kişiye özel tasarımlara da imza atan 
Hoşbak, bu süreç hakkında şu bilgileri veriyor: “Hedef 
kitlemle @vh_miniature_art instagram hesabından ile-
tişim kuruyorum. Sizin için büyük bir öneme sahip olan 
ve sonsuza kadar ölümsüzleştirmek istediğiniz bir anı, 
farklı bir ifadeyle yaşanmışlığı, minyatür bir forma soka-
bilirim. Bunun için ihtiyacım olan tek şey, bu ana özel bir 
fotoğraf. Bu fotoğrafa minyatür bir form kazandırarak 
yeniden yorumluyorum.”



HAYDAR ERGÜLEN

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

Evden sokağa kaçmak. Odadan balkona çıkmak. Avludan 
bahçeye… düşmek mi, açılmak mı, girmek mi, sığınmak mı? 
Avlu şehir, bahçe kır. Avlu, şehre içerden bir seçenek. Şeh-
ri yumuşatan, yavaşlatan, birbirine bakan, “birbirimizin 
yüzüne bakıyoruz” diyen evlerin, daha doğrusu göz göz 
odaların uygarlığı, iyiliği, haldenbilirliği, görgüsü. Şehir 
avluya sığmaz ama, bazen sığınır. İnsanların da birbirleri-
nin gözlerine sığınmaları, birbirlerinin gözlerinde yaşama-
ları, büyümeleri, yetişmeleri, iyileşmeleri gibi. Avluları 
gördüm, sevdim, sığındım, soluklandım, oralardan göğe 
baktım Avludan göğe bakan içine de bakar, komşusuna 
da, başkasına da. En çok da Anadolu’da ve dolaştığım 
başka ülkelerde, Akdeniz, Arap ve Endülüs kokulu şe-
hirlerde uydum avluların çağrısına. Bahçe sonradır. 
Bahçe, içerinin dışarıyı özlediği, göresi geldiği vakittir. 
İnsan içindeki bahçeye çıkmak ister de, tıpkı Necatigil’in 
“Bazı şiirler bekler bazı yaşları”  dizesi uyarınca, bazı yaş-

ları, zamanları, yaşamaları, dönemeçleri, insanları bekler.  
O güne dek de bahçenin kapısını açmaz, içeri adım atmaz. 
Orada artık ne büyür, ne yetişirse! Gül, begonvil, zakkum, 
ortanca, nar, kayısı, kiraz, elma, dut, incir, ceviz, diken, 
ayrıkotu, dulavratotu… İnsan daraldığında olsun içbahçe-
ye dönse, oradaki çiçeklerin, yeşillerin, yaprakların, adını 
şart değil, huyunu, suyunu, tabiatını öğrense, çoktur 
unuttuğu, izini yitirdiği çocukluk arkadaşlarını yeniden 
bulmuş gibi olmaz mı? İçimdeki bahçeye dönemedim ama,  
25 yıldır içbahçe gibi bir bahçedeyim. Eski Didim Bahçe-
sindeyim. Hem içimdeki, hem düşümdeki, hem dışımdaki 
bahçede. “Bir yanımız bahar bahçe” şarkısının içindeyim. 
Belki nakaratındayım. Olsun, bir bahçede olmak, neresin-
de olursanız olun, düşünde, şiirinde, akşamında, saba-
hında, hatta güzünde bile güzeldir. Güzelbahçe. Orada 
otururdu en sevdiğimiz dostlardan Mehmet H. Doğan. 
Şimdi Yalı köyünde bir serin köşede, çeşmeye yakın 
yatıyor. Çok susayan biriydi. Mehmet abiyle ilgili yazı-
ları bir kitapta toplamıştık, O Güzel Bahçede. Sonra bir 
bahçemiz daha oldu, en yeni, en taze, en renkli bahçe-
miz, Narbahçe. İdil’le benim biricik varlığımızın, kızı-
mızın adını taşıyor. Orası artık evden de bağımsız, baş-
lıbaşına bir bahçe. En eski bahçem Gülün bahçesidir, 
annemin bahçesi. Annem şimdi o bahçede anıları bekli-
yor, akşamüstünü dinliyor. Gözü hem yolda hem seste. 
25 yıldır da bu bahçedeyim, yaz ve güz bahçesi. Ege’nin 
kalbinde, denizin üstünde, ağaçları, çiçekleri, günba-
tımları, kedisi, köpeği, serin ve yeşil sokakları, çoğu 
azrailden saklanır gibi buraya saklanmış sakinleri ile, 
azrail de onları çoğun görmezden geliyor, uygarlığın 
bahçesi gibi. Burası Didim, Yanında Milet var. İnsanlı-
ğın yetiştiği bahçe. Yaz mutluluğu diye bir şey varsa, 
burada buldum. Hem bağ hem bahçe. Hem arkadaşlık 
hem aşk. Hem çocukluk hem olgunluk. Hem şimdi hem 
hatıra. Hem eski hem Didim hem bahçesi. Mesrur Beyin 
ve Neriman Hanımın bahçesi. Çocuk bahçesi aslında, üç 
çocuk, Sinan, İnci ve İdil, orada hem çocuk olmuşlar 
hem bahçe, hem de bahçe kardeşi. Şimdi Nar orada ço-
cuk oluyor. Nar’a her yer bahçe ama, en çok da Didim 
bahçe. Yalnız insanlara mı? Belki daha çok da, tabii İn-
ci’nin yüzü suyu hürmetine dostlarımıza bahçe. Kırpık 
vardı, benim de en iyi arkadaşlarımdan, yazları Di-
dim’de, diğer mevsimlerde İzmir’de. Adlarını unuttara-
cak kadar sevimli ve çok olan kedi ahalisi. Üzüm’den 
saymaya başlayın. Şimdi de İnci’nin Kızım, Nar’ın Ahu-
dudu dediği, Neriman hanımın Ahu gözlü diye inceden 
dalga geçtiği bir sokak köpeği, ki şimdi bahçe köpeğimiz 
oldu, kaplumbağalar, kirpiler ve niceleri…
“Eski Didim Bahçesindeki ilk yaz/Üzümlere baka baka 
büyüdüydü hayat/ küçücük bir bağdan ibaretmiş duy-
gusu”. Yine büyür. Eski Didim, bizim hem bağımız hem 
bahçemiz çünkü.

experience to come as the line by Necatigil suggests so: “Some 
poems wait for some ages.” Until then, the person does not open the 
door to the garden. No matter what grows in it! Rose, bougainvillea, 
oleander, hydrangea, pomegranate, apricot, cherry, apple, mulberry, 
fig, walnut, thorn, dog grass, burdock… What if the person went to 
his inner garden and got to learn the nature of the flowers, greens, 
and leaves that grow in there when he felt overwhelmed…  Wouldn’t 
he feel like he has just found his childhood friends that he had long 
forgotten? I couldn’t go to my inner garden; however, I have been in 
a garden that feels like an inner garden to me for the last 25 years. I 
am in the Old Garden of Didim. The garden in my dreams; the 
garden within me; the garden that is outside of me. I am in the song 
called “One side of us is spring garden.” Maybe, I am in its reprise. 
It doesn’t matter; being in a garden is beautiful no matter which part 
of it you are… in its dream, in its poem, in its evening, in its morning, 
in its fall… Güzelbahçe (a district named beautiful garden.) One 
of our beloved friends, Mehmet H. Doğan used to live there.  
Now, he is resting in peace in the Yalı village near the fountain. He 
was always a thirsty person. We had collected the articles related 
to him in a book, In That Beautiful Garden. Then, we had another 
garden, our newest, freshest, the most colorful garden, Narbahçe 
(pomegranate garden.) It took its name from our, İdil and my, 
dearest daughter. That garden is now independent, standing on its 
own. My oldest garden is Gül’s garden (rose garden), my mother’s. 
My mother is now waiting for the memories, listening to the 
evening. Her eyes are both on the road and the sounds. I have been 
in this garden for 25 years, the garden of fall and spring. This place 
is like the garden of civilization in the heart of the Aegean at the 
seaside with its trees, flowers, sunsets, cats, dogs, cool and green 
streets, its residences as if they are hiding from Azrael, well it feels 
like that, and it also feels like Azrael is ignoring most of them. This 
is Didim, next to Milet. The garden where the humanity grows. If 
there is such thing called a summer happiness, I have found it in 
here. It is both a vineyard and a garden. It is both friendship and 
love. It is both childhood and maturity. It is both now and past. It 
is old, it is Didim, and it is a garden of it. It is the garden of Mr. 
Mesrur and Mrs. Neriman. In fact, it is a playground; three 
children; they were children, garden and garden siblings in that 
garden, Sinan, İnci and İdil. Now, Nar is being a child in that 
garden. Everywhere is a garden for Nar anyways but Didim is the 
most… Is it only a garden to people? Maybe it is mostly a garden 
to our friends for İnci’s sake. There was Kırpık, one of my best 
friends, in summers in Didim and in other seasons in İzmir. The 
cat community with too many members, so much so that you 
forget their names easily. Start counting with Üzüm (grape). Now, 
there is this street dog that İnci calls Kızım (my girl,) Nar calls 
Ahududu (raspberry,) Mrs. Neriman jokes by calling her Ahu 
(gazelle) eyed. It is a garden dog now along with the tortoise, 
hedgehogs, and many more… “The first summer in the Old 
Garden of Didim/The life grew watching the grapes/the feeling 
of being only consist of a small vineyard.”  It will grow again. 
The old Didim. It is both our vineyard and garden.  

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

DİDİM
Escaping home to the streets. Going to the balcony from the room. 
From the courtyard to the garden… Is this taking a fall, an opening 
up to, or finding shelter? Courtyard, city, garden, countryside… 
The nice manners, the civilization of boxy rooms, goodness, 
sympathy of the houses that say “we are facing each other,” the 
houses that soften and slow down the city, the houses that face each 
other. Sometimes the city cannot fit into the courtyard but it might 
find shelter in it. It is just as the humans’ finding shelter, living, 
growing, healing in each others’ eyes. I saw the courtyards, I loved 
them, I found shelter in them, I took a break in them, I watched the 
sky in them. One who can look up to the sky from a courtyard can 
look into his own soul, neighbor, and another. I followed the calls of 
the courtyards the most when I was in Anatolia and in other 
countries and cities  that smelled like the Mediterranean, Arabia, 
and Andalusia. The garden comes later. The garden is the time 
when the soul misses the outside world. One wants to go to that 
inner garden but waits for the certain time, or person or twist, or 
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M.Ö. 494… O çağın dillerden düşmeyen Lade Adası Savaşı 
sonucu Miletliler Persler’e yenilir ve toprakları Persler ile 
Karyalılar arasında bölüşülür. Ünlü şair Phrynikhos, bu 
savaştan öylesine etkilenir ki “Miletos’un Darius tarafın-
dan Zaptı’’ adlı bir trajedi yazar. Herodot’un anlattığına 
göre; piyes oynanırken, halk gözyaşları içinde kalır. Böyle 
bir acıyı yaşattığı için şair bin drahmi para cezasına çarptı-
rılır ve trajedinin bir daha sahnelenmesi yasaklanır.   

Bilgelerin kenti
Milet, her biri bir donanma için yeteri kadar geniş, dört li-
mana sahipti. Bu limanların getirdiği zenginlik, birçok ko-
loni kurmalarını sağlamıştı. Milet tarihte, sadece denizci 
bir ulus oluşu, Latmos Körfezi açığındaki Lade Adası boz-
gunu ile değil zenginliği, bilgeleri, Milet Okulu ve sanat 
eserleri ile de iz bıraktı. Strabon’un yazdıklarına göre; Mi-
let’de ünlü kişiler yetişmişti. Mesela dünyanın yedi bilge 
kişisinden biri olan, Grekler’de matematik ve doğa felsefe-
si bilimini başlatan Thales. Thales, M.Ö. 585’te (5 Mayıs) 
güneş tutulmasını tam bir yıl öncesinden hesaplar. Bu bi-
limsel saptama daha sonra İslam dünyasında Araplar, İran-
lılar ve Türkler’i etkiler. Avrupa’da ise ancak Rönesans ça-
ğında, daha sonraları da 19. yüzyılda bilimin temelini 
oluşturur. Thales, kendini doğanın, suların gizemini araş-
tırmaya adamış bir bilge. Güneş tutulmasını günümüzden 
2600 yıl öncesinde hesaplar. Bir gün, dairenin içine dik 
üçgen çizmeyi başarır, bir başka gün Mısır piramitlerinin 
yüksekliğini ölçer. 

Zeytinden zenginliğe
Bir gün, ‘’kendini tanımanın erdemi’’ni düşünürken yanına 
biri yaklaşır. Köylü keyiflidir, üstelik bilgelik lafına da kız-
maktadır. Gülümseyerek sorar: ‘’Bu kadar akıllıysan neden 
fakirsin?’’. ‘’Zenginliğin böylesi kolay’’ diye yanıtlar Tha-
les. Astronomi bilgisi sayesinde gelecek yıl zeytinlerin bol 
olacağını tahmin eder. Çevrede ne kadar zeytin presi varsa 
kiralar. Gerçekten de bir yıl sonra zeytin çok bol olur, dallar 
salkım saçak zeytin doludur. Ancak pres makinesi kalma-
mıştır çünkü tümümü Thales kiralamıştır. Zeytinyağı elde 
etmek için herkes Thales’e başvurduğundan bilge çok para 
kazanır. Thales ona soru soran Miletli köylüyü çağırır ve 
noktayı koyar: ‘’Bilim adamı da para kazanabilir ama asıl 
amaç o değildir.’’

Barış getiren karanlık
Yine Herodot’tan asırlarca aktarılan bir anekdot; Lidyalı-
larla Medler arasındaki savaş beş yıl sürer. Savaş eşit ko-
şullarda ilerlerken, altıncı yılda bir çatışma sırasında ve 
ortalığın en karıştığı sırada gündüz birden yerini karanlığa 
bırakır. Lidyalılar ve Medler gün ortasında birden gece ol-
duğunu görünce savaşı keser ve hemen bir barış sözleşme-
si yaparlar. Oysa Miletli Thales bu güneş tutulmasını yılı-

 494 BC... At the end of the Lade Island War that people kept 
harping on in that age, the Miletans were defeated by the 
Persians and their lands were divided between the Persians and 
the Carians. The famous poet Phrynichus was so impressed by 
this war that he wrote a tragedy entitled "The Capture of 
Miletus". According to Herodotus, while the tragedy is being 
played, the public remained in tears. The poet was fined for one 
thousand drachma for exposing the public to such pain and his 
tragedy was forbidden to be staged again.

The city of the sages 
Miletus had four harbors, each large enough for a navy. The 
richness brought by these ports has enabled them to build many 
colonies. Miletus left its mark in history not only as a maritime 
nation and the defeat of Lade Island in the Gulf of Latmos, but 
with its richness, sages, the Miletus School, and the relics. 
According to Strabo's writings, famous people grew up in 
Miletus. Thales, for example, one of the seven sages of the 
world, who started science of mathematics and philosophy of 
nature in Greeks. Thales calculates the solar eclipse in 585 BC 
(May 5th) a year before it happens. This scientific determination 
later influences Arabs, Iranians and Turks in the Islamic world. 
In Europe, however, it is the foundation of science in the 
Renaissance and later in the 19th century. Thales is a wise man 
who devoted himself to the study of mystery of nature and 
water. He calculates solar eclipses 2600 years before today. 
One day, he succeeds in drawing a right triangle into a circle, 
another day measures the height of the Egyptian pyramids.

From olives to wealth
One day, as he thinks about the virtue of self-recognition, 
someone approaches. The peasant is joyful, and he is angry at 
the word of wisdom. Asks with a smile: '' Why are you so poor, 
if you were so smart?'' "This kind of wealth is easy," replies 
Thales. Thanks to his astronomical knowledge, he predicts that 
olives will be abundant next year. He rents all olive presses in 
the vicinity. Indeed a year later, the olive is abundant, the 
branches are full of olives. But no press machine is available 
because Thales rented them all. When everyone goes to 
Thales to get their olives pressed, the sage earns a lot of 
money. Thales calls the Miletan peasant who asked the 
question and ends the conversation: "A scientist can make 
money, but that's not the point."

The darkness that brings peace 
Again, an anecdote from Herodotus, which has been told for 
centuries; The war between the Lydians and the Medes lasts five 
years. As the war progresses on equal terms, during the sixth 
year in a conflict, and at the worst moment of the day, daylight 
suddenly turns into darkness. When the Lydians and the Medes 
see the night in the middle of the day, they stop the war and 
immediately make a peace settlement. However, Thales of 
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Miletus reported this solar eclipse to the Ionians many years 
before this day. By the advent of Alexander and then the Roman 
period, the city evolved. The city planner Hippodamus, who 
invented the grid plan, is also from Miletus. During the 
Byzantine era, Miletus falls into a decline. Nevertheless, the 
fact that Isidoro, one of the architects of Hagia Sophia in 
Istanbul, is from Miletus makes the name of this city worth 
mentioning again. Known as the master sailors who came here 
with the Turkish invasions, Menteşeoğulları settles here. The 
İlyas Bey Mosque and the Menteşeoğlu Bath, with tile domes 
and covered with plants, which can also be seen from the 
theater, are from that period.

The sound of the harbors
When you see Milet on the road 1.5 hours away from İzmir, you 
are possibly going to say, "Another amphitheater!" But Milet 
(Miletus) is an ancient city with riches that will keep you from 
saying that. Visitors usually visit only the theater. However, 
Miletus has very important things, one of which is difficult to 
navigate and the other one is easy. When you exit the steps to 
the right of the theater, you come to an arched gate. When you 
pass through the arch, you go out of the theater. Across in the 
far distance, the Old Port and city remains take place. In a dry 
season, the trails leading up to the port lead you to the place 
where the first settlement of the city is located. One of the 
harbors is named after the lion statues on both sides. One of 
these lions, although it is broken, is buried in the marsh, which 
was formed by the Menderes River. The lion, the symbol of 
Miletus, was also on their coins. Considering that in ancient 
times, road transport in trade was more expensive than shipping 
by sea; this explains better the source of the riches of Miletus 
with four ports. The harbor was very lively with the noise of the 
boats and the horse carriages bringing in the sailors, the 
workers, the porters and the goods. There were also bankers who 
provided money to the merchants for their long journeys. There 
were also warehouses, post offices and exchanges for the goods 
around the port. One of them was an olive oil exchange. When  
the city is entered through the Lion Harbor, the striking 
ceremonial road was the beginning of the Sacred Way up to the 
Temple of Apollo in Didyma.
 
An engineering genius 
Miletus' Greco-Roman style theater is an engineering and 
architectural showcase. Standing at the harbor that it gave its 
name, the theater, the top steps of which are intertwined with 
the walls of the city, has the capacity of 15 thousand people. 
From the top of the city walls, you can see the panoramic view 
of the valley and the whole ancient city. You can also see the 
large rock-shaped island called Lade Island, where the war 
between the Persians and the Miletans were fought, at a 
distance of 1 km. A stone block with two griffin reliefs, one 
playing a lyre, will be the first thing to strike your attention. The 

na, gününe kadar çok önceden İyonyalılar’a bildirmiştir. 
İskender’in gelişiyle ve sonra Roma devrinde, kent gelişir. 
Izgara planı ortaya atan, kent planlamacısı Hippodamus da 
buralıdır. Bizans devrinde, Milet düşüşe geçer. Yine de İs-
tanbul’daki Ayasofya’nın mimarlarından biri olan İsido-
ro’nun buralı olması, tekrar kentin adının anılmasını sağ-
lar. Türk akınlarıyla gelen ve usta denizciler olarak tanınan 
Menteşeoğulları buraya yerleşirler. Tiyatrodan da görüle-
bilen, bitkilerle örtülü, kiremit kubbeli İlyas Bey Camii ve 
Menteşeoğlu Hamamı, o dönemden kalma.  

Limanların sesi 
İzmir’e 1.5 saat mesafedeki Milet’i yoldan gördüğünüzde, 
bir ihtimal, “Yine mi bir tiyatro!’’ diyeceksiniz. Ancak Mi-
let (Miletos) size bunu dedirtmeyecek zenginlikte bir antik 
kent. Ziyaretçi genelde, sadece tiyatroyu gezer. Ancak Mi-
let çok önemli olan, biri zor diğeri kolay gezilebilen kalıntı-
lara sahiptir. Tiyatronun sağındaki basamaklardan çıkınca, 
kemerli bir kapıya gelinir. Kemerin içinden geçince, tiyat-
ronun dışına çıkılır. Karşıda, epey uzakta Eski Liman ve 
kent kalıntıları var. Yağışsız bir mevsimde, limana kadar 
uzanan patikalar, sizi kentin ilk yerleşiminin olduğu yere 
götürür. Limanlardan biri adını, her iki yanında bulunan 
aslan heykellerden alıyor. Bu aslanlardan biri, kırık da olsa, 
sazlıklar arasında, Menderes Nehri’nin meydana getirdiği 
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bataklığa gömülü. Milet’in sembolü olan aslan, sikkelerde 
de vardı. Antikçağ’da, ticarette karayolu taşımacılığının, 
denizyolu taşımacılığından daha pahalı olduğu göz önüne 
alınırsa, dört limanlı Milet’in, zenginliğinin kaynağı daha 
açıklığa kavuşuyor. Liman, gemicilerin, işçilerin, hamalla-
rın ve mal getiren öküz ve at arabalarının gürültüsüyle çok 
canlıydı. Ayrıca, tüccarlara, uzun yolculukları için, para 
temin eden bankerler de buradaydılar. Ayrıca limanın çev-
resinde, mallar için depolar, yazıhaneler ve borsalar vardı. 
Bunlardan biri zeytinyağı borsasıydı. Aslanlı Liman’dan 
kente girilince, çarpıcı Tören Yolu, Didyma’daki Apollon 
Tapınağı’na kadar giden kutsal yolun başlangıcıydı.  
 
Bir mühendislik dehası
Milet’in Greko-Romen tarzda yapılmış tiyatrosu, bir mü-
hendislik ve mimari dehayı gösterir. Adını verdiği limana 
sırtını dayayan, en üst basamaklarında, kentin surlarıyla iç 
içe olan tiyatro, 15 bin kişilikti. En üste çıkıp, sur duvar-
larının arkasından, vadinin 360 derecelik manzarasını ve 
antik kentin tamamını görebilirsiniz. Buradan aynı za-
manda, 1 km mesafede, Miletliler’in Persler’e karşı ver-
diği savaşın yer aldığı ve eskiden bir ada olan, ancak bu-
gün büyük bir kaya şeklindeki Lade Adası da görünüyor. 
Tiyatroda gözünüze ilk çarpacak olan, üzerinde biri lir 
çalan iki griffin kabartmasının bulunduğu bir taş blok. Ön 
sıranın ortasındaki iki sütun, bir zamanlar imparator lo-
casının gölgeliğini taşırdı. Sıralardaki bazı yazılar, yerle-
rin kime ait olduğunu gösteriyor.  

Taş işçiliği dikkat çekici 
Tiyatronun 200 metre güneyinde, çalılara bürünmüş, 15. 
yüzyıla ait İlyas Bey Camii, Menteşe Beyi İlyas Bey’in 
Timurlenk’in tutsaklığından kurtulması üzerine medre-
se ve camiden oluşan külliyenin bir parçası olarak yaptı-
rılmış. Toprak bir patikayla varılan, sakin ve dingin bir 
bahçe içindeki bu az ziyaret edilen cami, aslında tiyatro 
ve hamamların yanı sıra, Milet’in en güzel yapısı. Antik 
kentin taşlarıyla yapılmış olan caminin, renkli taşlı ve 
büyük kemerli taç kapısı ilk anda insanı etkiliyor. 1955 
yılında, minaresi yıkılmış, 58’de de onarım görmüş. Bu-
rası, turist kalabalığından uzak olduğundan, özellikle ak-
şamüstü güneş caminin cephesini dramatik bir şekilde 
aydınlattığında, görmeye değer. İçeri de dışarısı kadar 
zengin bir taş işçiliğine sahip. Mermer mihrabı ve pence-
releri çevreleyen kitabelerle süslemelerin ustasını takdir 
etmeden geçemeyeceksiniz. İlyas Bey Camii’yi geçince, 
sağdaki Milet Müzesi’ne kayıtlı tam 16 bin eser var. Ka-
palı alanda, Milet Antik Kenti, Priene Antik Kenti ve Di-
dim Apollon Tapınağı buluntularının yanı sıra Menteşe-
oğulları Beyliği’ne tarihlenen İlyas Bey Camii’ye ait eser-
ler, Arkaik döneme ait mezar stelleri ve bitmemiş heykel 
grubu sergileniyor.
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two pillars in the middle of the front row once embraced the 
shades of the emperor's lodge. Some inscriptions on the 
bleachers show to whom they belong.

Masonry is captivating 
200 meters south of the theater, covered with bushes, the İlyas 
Bey Mosque, which is from the 15th century, was built as a part 
of a social complex that consisted of the madrasa and the 
mosque upon the liberation of Menteşe Beyi İlyas Bey from 
Timurlenk's captivity. This rarely visited mosque in a quiet and 
serene garden, reached by an earth trail, is actually the most 
beautiful structure of Miletus, besides the theaters and baths. 
The mosque that was made of the stones of the ancient city 
impresses at first sight with its arched crown gate ornate with 
the colored stones. In 1955, the minaret came down and was 
repaired in 1958. Since it is far from the tourist crowd, this is 
worth seeing, especially when the evening sunshine dramatically 
illuminates the facade of the mosque. It has a rich masonry both 
inside and outside. You will not pass by without appreciating 
the master of the ornaments surrounding the marble altar and 
the windows. On the right side after the İlyas Bey Mosque, the 
Milet Museum has 16 thousand registered works. At the 
covered area, the works from the İlyas Bey Mosque dating to the 
Menteşeoğulları Principality, the gravestones of the Archaic 
period and the unfinished statue group are exhibited in addition 
to the finds of the Miletus Ancient City, Priene Ancient City 
and Didim Apollo Temple.
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Üç ana karakteri var Sacit Kalamar: Alelade Bir Adamın 
Hikâyesi’nin (Ketebe Yayınları, 2018): Sacit Kalamar, 
Reyhan ve yazar. Yazardan kastımız, evet kitabın yazarı, 
diğer ifadeyle diyalogları aktaran, düzenleyen, kurgula-
yan Remzi Şimşek. Hikâyenin sonunda okuyucuyu şüp-
heye düşürüyor Remzi Şimşek. Acaba Sacit Kalamar’ın 
kendisi miydi? Yani yazar kendini Sacit Kalamar ismiy-
le mi yazdı? Buna hayır diyemiyoruz. Fakat bütünüyle 
evet dememiz de mümkün de-
ğil. Çünkü Sacit Kalamar’a öze-
nen bir tarafı var yazarın. 
Sacit Kalamar, Remzi Şimşek’in 
üçüncü hikâye kitabı. Kendisi 
ikinci kitabı Bir İmkansız Ölüm 
Denemesi’yle birlikte yeni bir 
tekniğin peşine düşmüştü. Buna 
anlatıcının olmadığı hikâye tek-
niği diyenler var. Anlatıcıdan 
kasıt; kahramanları betimleyen, 
olayların geçtiği zaman ve me-
kanla ilgili bilgi veren, karakter-
lerin düşüncelerine açıklama 
getiren sestir. Remzi Şimşek 
hikâyelerinde bunları yapan bir 
anlatıcıdan söz edilemez, doğru. 
O, hikâyelerini diyalog üzerin-
den kurmuş. Diğer ifadeyle 
hikâye baştan sona karakterle-
rin iç ve dış konuşmalarından, 
ayrıca yazar kasa veya telefonun 
çağrı sesi gibi çevreden gelen 
seslerden oluşuyor.
Kitabın son bölümünde Sacit 
Kalamar’la uzun uzun sohbet 
eder yazar. Kimi zaman ona kızar, onu fırçalar hatta 
evinden kovar. Tüm bunlara karşı Sacit sakindir, anla-
yışlıdır, uyumludur. Yazarın Sacit’e karşı agresif davra-
nışları, Reyhan’dan dolayıdır. Yazar, Sacit’in eşi Rey-
han’a aşıktır. Fakat tek kıskançlık sebebi bu olmasa ge-
rek. Sacit’in yazara kıyasla daha şanslı olduğunu görü-
rüz. Penaltıyı Sacit kaçırmaz ama yazar kaçırır. Reyhan 
yazara değil Sacit’e aşıktır.

There are three characters in Sacit Kalamar: Alelade Bir 
Adamın Hikâyesi (Sacit Kalamar: The Story of an Ordinary 
Man) (Ketebe Publications, 2018): Sacit Kalamar, Reyhan and 
the author. I do mean the actual author of the book, when I say the 
author; yes, the person who narrates , arranges, and fictionalizes 
the dialogues, Remzi Şimşek. He leaves the reader in doubt at the 
end of the book. Was Sacit Kalamar actually the author? In 
other words, did the author write his own story in Sacit 

Kalamar? We cannot say no to that. 
However, we cannot say yes totally, 
either. Because there is something 
about the author that wants to be like 
Sacit Kalamar.  Sacit Kalamar is the 
third story book written by Remzi 
Şimşek. He was after a new technique 
in his second story book entitled Bir 
İmkansız Ölüm Denemesi (An 
Impossible Death Experiment). Some 
calls this as the technique where no 
narrator exists. What the word 
narrator means here is the voice that 
describes the characters, gives 
information on time and place of the 
events that take place, and explains 
the thoughts of the characters. That 
is right; we cannot talk about a 
narrator that does all these in Remzi 
Şimşek stories. He fictionalizes the 
stories over the dialogues. In other 
words, the story entirely consists of 
inner thoughts and verbal dialogues 
of the characters and the sounds of 
their surroundings such as the beeps 
of a cash register or a pager. The 

author has a long chat with Sacit Kalamar at the end of the 
book. He sometimes gets angry with him, he chews him out, 
moreover, throws him out of the house. Sacit keeps his calm, he 
behaves understandingly and consonantly. The aggressive 
behavior of the author against Sacit is because of Reyhan. The 
author is in love with Sacit’s wife, Reyhan. Yet, this must not 
be the only reason for jealousy. We see that Sacit is luckier 
than the author. Sacit does not miss the penalty; however, the 

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

ÖMER YALÇINOVA

AŞKIN UZUN HİKÂYESİ
THE LONG STORY OF LOVE
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Hikâyecimiz Remzi Şimşek bir diyalog ustası. 111 sayfa 
boyunca karakterleri konuşturmak her hikâyecinin al-
tından kalkabileceği bir teknik değil. Hikâyeyi üç ana 
karakterin konuşmalarından çıkarıyoruz. Fakat araya 
farklı karakterler de giriyor. Öyle olunca hikâyecinin 
çerçeveyi genişlettiği ve ana karakterlerin özelliklerini 
diğer farklı karakterlerle giriştikleri diyaloglar üzerin-
den vermeye çalıştığı söylenebilir. Remzi Şimşek bunda 
da gayet başarılıdır. Zira o, Sacit Kalamar’ın ihtiyar 
amca ve yengesini de çok iyi konuşturuyor, Reyhan gibi 
patroniçe, genç ve modern bir kadını da. Reyhan konu-
şurken yadırgamıyoruz, “Bir kadın böyle konuşmaz” 
diye düşünmüyoruz. Reklam şirketi olan, azimli, hırslı 
ve çalışkan, patroniçe Reyhan hanım aynen bu şekilde 
tepki verir, konuşur diye düşünüyoruz. Reyhan’ın cüm-
lelerinden, tepkilerinden, iç konuşmasından, onun boyu 
posu, edası, mimikleri hatta hal ve hareketleri gözü-
müzde canlanıyor. 
Yazar da Sacit’le Reyhan’ın hızlı mutlu sonundan rahat-
sız olmuş olmalı ki hikâyeye son bölümü ekleyerek ça-
tışma, gerilim, hatta şüphe sokma gereği duymuş. Son 
bölüm ilk iki bölümün bir gereği olarak ortaya çıkmış 
gibi. İkinci bölüm, yani Reyhan’ın hayatı ve bakış açısı 
da birinci bölümden doğmuş. İkinci ve üçüncü bölümün 
yazılması, okuyucuda oluşacak hızlı, sorunsuz, pembe 
denilebilecek mutlu son duygusunu ortadan kaldırıyor. 
Bu şekilde trajik yönün de bulunduğu, her ne kadar “ale-
lade” diye sunulsa da renkli bir hikâyeyle karşı karşıya 
kalıyoruz.

author does. Reyhan is in love with Sacit, not with the author. 
Our storyteller Remzi Şimşek is a master of dialogue. Having all 
the characters speak for 111 pages long is not a technique that 
everyone could pull. We comprehend the story from the 
dialogues of the three characters; however, different characters 
intervene.  When this is the case, we can tell that the storyteller 
expands the frame and tries to define the main characters over 
their dialogues with other characters. Remzi Şimşek is also 
successful in achieving this. Yet, he has the old uncle and aunt of 
Sacit Kalamar, and young and modern Reyhan, who is the boss, 
talk well.  We do not find it odd when Reyhan talks; we do not 
think that this is not the way a woman talks. We think that this 
is the way that ambitious, hardworking, and determined Reyhan, 
who owns an advertising agency,  would react or talk. Through 
her reactions, words, and self-talk, we visualize her physical 
traits, appearance, and mimics.  The author must have felt 
annoyed by the quick happy ending of Sacit and Reyhan, he felt 
the necessity for adding conflict, tension, and doubt via the last 
chapter. It appears that the last chapter became to existence as 
a necessity of the first two chapters. The second chapter, the life 
and life view of Reyhan, is the result of the first one. The second 
and third chapters terminate the feeling of happy ending that 
can be called fast, seen through rose-tinted glasses, and without 
a twist. This makes us face a colorful story with tragic traits, 
although it is presented as ‘ordinary’. 
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İslam Peygamberi, Muhammed Hamidullah, 
Beyan Yayınları
İslam Peygamberi, Muhammed Hamidullah, 
Beyan Publications

Ölümü Resmetmek, Tim Parks, Alef Yayınevi
Ölümü Resmetmek, Tim Parks, Alef 
Publications 

Sokağın Zoru, Mehmet Said Aydın, Everest 
Yayınları
Sokağın Zoru, Mehmet Said Aydın, Everest 
Publications

Bilinmeyen Aliya, Dr. F.A.H. Muhammed Şerif, 
Şule Yayınları
Bilinmeyen Aliya, Dr. F.A.H. Muhammed Şerif, 
Şule Publications
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Biz kadınların hayalidir beyazlar içinde 
kusursuz bir gelin olmak. Kimimiz zarifliğin 
ön planda olduğu sade bir gelin olmak ister, 
kimimiz ise taşların, ışıltıların, pulların ön 
planda olduğu görkemli bir görünüm… Peki 
bu yıl gelinliklere hangi modeller hakim? 
İşte bunun cevabı:   

KAYIK YAKA GELİNLİK MODELİ
Eski dönemleri çağrıştıran, zarif ve sade gelinlik 
modeli; otel düğünü, kokteyl düğünü yapmayı 
düşünen gelin adayları için ideal olabilir. Küpe, 
sade bilezikler ve yüzükle tamamlanabilecek 
bu gelinlik modelini tercih edecekler, 
görünümünü zarif bir topuzla şahane bir hale 
getirebilir. 

BOAT NECK WEDDING DRESS MODEL
This classy and plain bridal gown model that 
will have you recall the past ages is ideal for 
those who would like to have a wedding 
reception at a hotel or a cocktail party. Brides, 
who choose this model that can be 
completed with earrings, plain bracelets, and 
rings, may want to look more mesmerizing by 
adding a gracious bun.

MODA / FASHION MODA / FASHION

MELİKE BETÜL AYŞE NUR AYGÜN

2018 
GELİNLİK 

MODASI

2018 WEDDING 
DRESS TRENDS

A KESİM GELİNLİK 
MODELLERİ

Kullanımı oldukça rahat ve bacak 
boyunu uzun gösteren bu gelinlik 
modeli, sade modellerle karşınıza 

çıkabileceği gibi iddialı dokunuşlarla 
da ön planda olabiliyor. Armut vücut 

tipindeki kadınlar için ideal olabilen 
bu modeller, dikkati bel kısmında 
topluyor. Kadınsı kesim askılarda 

başlıyor ve belde parıltılarla devam 
ediyor. İnci küpelerinizi bu modelle 

rahatça kullanabilirsiniz. 

A-LINE WEDDING DRESS 
MODELS

This model is easy to move around 
in it and also makes your legs look 

longer. It can come in both plain 
and showy appearances. This model 

suits women with pear body type 
the most. It highlights the waistline. 

The feminine cut begins with the 
shoulder straps and reaches to the 

waistline with glitters. You can 
combine your pearl earrings with 

this model.

Being the most beautiful bride in a white bridal 
gown is the dream of every woman. Some 
would like to wear a simple gown, which 
becomes to prominence with its elegance, and 
some imagine to have a magnificent appearance 
in a crystal bling wedding dress dazzling with 
sequins. Which models will dominate the 
trends this year in wedding dresses? Let’s find 
out!  
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BALIK GELİNLİK MODELİ 
İnce uzun kadınların bir 

numarası olan bu model, 
kıvrımları belirginleştirmek ve 

belin inceliğini vurgulamak için 
vücudu sıkıca sararak her 

gelinin hak ettiği şık görünüşü 
mükemmel bir şekilde 

sağlıyor. Bu modelleri kısa 
duvaklarla kullanabilir ya da 

hiç duvak kullanmayabilirsiniz. 
Bu gelinlik modeli sizi ve 

zarafetinizi ortaya çıkartacak. 

TRUMPET WEDDING 
DRESS MODEL 

Number-one choice of tall and 
thin women, this model 

embraces the whole body 
tightly to highlight the curves 

and the slim waistline, 
presenting the elegant look 

that every bride deserves to 
have. Use this model with a 

short veil or do not use a veil 
at all. This model is going to 

make your grace come to 
prominence.  

MODA / FASHION
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DANTELLİ GELİNLİK MODELİ 
Uzun boylu bir vücut yapısına sahip 
kadınlara çok yakıştırılan bu tasarımlar son 
dönemlerde ön planda. Dantel, düğün 
günlerinde aranan çok değerli bir kumaş 
haline geldi. Özellikle bedenin üst 
bölgesinde yoğunlaşan dantel detaylı 
gelinlikler, tepeden yapılmış topuzla ve 
sarkan uzun küpelerle kullanılabilir. Bununla 
birlikte dantel kumaş içeren bir elbiseyi 
tercih ederseniz, küçük çiçek motiflerinin 
bulunmasına da dikkat edin. Bu, elbisenizi 
daha zengin gösterebilir. Kış düğünlerinde 
tercih edebileceğiniz yüksek boyunlu veya 
eski bir dantel gelinlik, havanızı tamamen 
değiştirebilir.

LACE WEDDING DRESS MODEL
Lace designs that especially suit tall 
women have been in the forefront lately. In 
addition, lace has become a highly 
treasured fabric  especially for wedding 
dresses. Wedding dresses with lace details 
focusing on top can be used with a bun 
and pendant earrings. In addition, when 
you choose a dress with lace details, 
choose a fabric with small flower patterns. 
This will enrich your gown. An old or high 
neck dress that you might choose for a 
winter wedding will also completely 
change the ambience.  

MODA / FASHION
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DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION

Ülkemizde ve dünyada ailelerin küçülmesi, konut met-
rekare fiyatlarındaki artış gibi sebeplerden dolayı özel-
likle büyük şehirlerde yaşam alanları giderek küçülü-
yor. Geçmişin salon salomanjeli evleri yerini küçük 
salonlara yerini bırakıyor. İnsanların birçoğu da boydan 
boya camlı odalar, mutfaklar, balkonlar hayal edip kü-
çükleriyle yetinmek zorunda kalıyor. Oysa küçük evle-
ri bazı dekorasyon hileleri ile daha geniş göstermek 
mümkün. İşte bunu nasıl yapacağımızın yanıtı:

Due to reasons such as the downsizing of the families in 
our country and in the world, the increase in the square 
meter prices of the houses, living spaces especially in big 
cities are getting smaller. Houses with large living rooms 
and separate dining rooms of the past have left their 
places to houses with small rooms. Most of the people 
have to settle with small rooms, kitchens, and balconies 
after dreaming of having large ones. However, it is 
possible to show small houses larger with some 
decoration tricks. Here's how we do it:

ELA DEMİRCİLER

GÜNÜMÜZDE ŞEHİRLER BÜYÜRKEN İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ EVLER KÜÇÜLME TRENDİNDE. 
BİRÇOĞUMUZ GENİŞ ODALAR, MUTFAKLAR, BALKONLAR HAYAL EDİP KÜÇÜKLERİYLE 

YETİNMEK ZORUNDA KALIYORUZ. OYSA YAŞADIĞINIZ MEKANLARI KÜÇÜK DEKORASYON 
HİLELERİ İLE OLDUĞUNDAN BÜYÜK VE FERAH GÖSTERMEK MÜMKÜN.

TODAY, AS OUR CITIES EXPAND, OUR HOUSES ARE IN A TREND OF DOWNSIZING. MOST OF 
US HAVE TO SETTLE WITH SMALL SPACES WHEREAS WE DREAM OF LARGE ROOMS, 

KITCHENS, AND BALCONIES. HOWEVER, IT IS POSSIBLE TO MAKE OUR LIVING SPACES 
APPEAR LARGER AND MORE SPACIOUS THAN THEY ACTUALLY ARE BY APPLYING SMALL 

DECORATION TRICKS. 

DAR MEKANLARA GENİŞLİK EFEKTİ KATIN

ADD SPACIOUS EFFECTS TO OUTDOOR PLACES



DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION

AYDINLATMA
Bir evi ferah gösteren en önemli 
unsur gün ışığıdır. Eviniz güzel bir 
doğal ışık alıyorsa bundan mümkün 
olduğunca yararlanmalısınız. Tavan 
ışıklandırmasının yanı sıra köşelerde 
lambader kullanarak geceleri de mak-
simum genişliği yakalayabilirsiniz.

LIGHTING 
Daylight is the most important factor that 
makes a house look spacious. If plenty of 
daylight enters your house, you should 
use it to your favor as much as possible. 
Besides using ceiling lamps, you can 
capture the feeling of spaciousness at 
night by using floor lamps on corners 
as well.  

DÜZENLEMENİN ÖNEMİ
Evinizde ıvır zıvır eşyalarınızı koyacak 
bir alanınız yoksa bunları minimuma 
indirmeyi deneyin.Kurtulmanızın 
mümkün olamadığı eşyalarınızı da bol 
çekmeceli ve kullanışlı bir dolap edi-
nerek saklayabilirsiniz. Odanızın 
uygun bir köşesine büyük boy ayna 
asarak mekanınıza derinlik kazandırıp 
daha geniş gösterebilirsiniz. 

IMPORTANCE OF ORGANIZING
If you don’t have space for your junk in 
your house, try reducing the number 
of those items to minimum. If you 
cannot get rid of some of them, 
purchase a useful chest with plenty of 
drawers and store your staff in it. 
Hanging a large mirror on one of the 
corners of the living room also shows 
your place larger by adding depth 
into it.

DUVAR RENGİ
Renklerin derinlik ve ferahlık algısı yarat-
ması; dekorasyonda dikkat edilmesi gere-
ken bir diğer detay. Duvarlarda açık renkle-
ri tercih etmek odalarınızı daha geniş ve 
ferah gösterir. Kartonpiyerleri, alçı duvar 
süslemelerin duvar renginden daha açık bir 
tona boyanması, duvarları geriye doğru itil-
miş gibi gösterip odanın daha büyük algı-
lanmasını sağlar.

WALL COLOR
Another detail in decoration is the feeling of 
depth and spaciousness created by the colors 
used. Choosing light colors for the walls makes 
your rooms look bigger. Painting crown moldings 
one tone lighter than the wall color makes the 
walls look pushed back and create a feeling of 
spaciousness in the room. 

AKSESUARLARI AZALTIN
Yaşanılan mekanda ferahlık hissi yaratmak 
için duvarlarda mininum derecede aksesuar 
kullanılmalı. Ayrıca kullanılan aksesuarlar da 
küçük boyutlarda olmalı. Küçük odalara 
geniş bir görünüm kazandırmak için şeffaf 
mobilyalar tercih etmek de işe yarayacaktır. 
Örneğin cam orta sehpa ve şeffaf sandal-
yeler ortama ferah bir hava katacaktır.

REDUCE THE NUMBER OF DECORATIVE 
OBJECTS
Minimum number of decorative objects 
should be used on the walls to create the 
feeling of spaciousness in our small houses. In 
addition, the objects should be small in size. 
Using transparent furniture in small rooms 
also works. For instance, a glass coffee table 
and transparent chairs add a bright ambience 
to any environment.   

0  8  8 raillife TEMMUZ / JULY 2018 raillife TEMMUZ / JULY 2018       0  8  9



0  9  0 raillife TEMMUZ / JULY 2018 raillife TEMMUZ / JULY 2018       0  9  1

AJANDA / AGENDA

Yıldız Tilbe
Jolly Joker Alaçatı / İzmir

 

07
Shakira

Vodafone Park / İstanbul

11
Kenan Doğulu

Datça Açıkhava Tiyatrosu/ Muğla
Bülent Ortaçgil

Holly Stone Performance Hall/ Antalya

19
Demat Akalın

Winner İncek/ Ankara

2120

BÜTÜN ÇILGINLAR SEVER BENİ
Bulgar yazar Stefan Tsanev'in "Bütün Çılgınlar Sever Beni" 
adlı oyununda Mert Fırat ve Volkan Yosunlu yer alıyor. 
Kadın-erkek ilişkisi üzerine, özellikle de erkek bakış açısını 
ti'ye alan oyun, izleyenleri bir taraftan güldürürken, öteki 
taraftan da kendilerine ve ilişkilerine dair bir muhakemeye 
itiyor.

ALL LUNATICS LOVE ME
Mert Fırat and Volkan Yosunlu play in the “All Lunatics 
Love Me” by Stefan Tsanev, the Bulgarian playwright. 
The play that makes fun of especially the man’s 
viewpoint on the subject of woman-man relationship 
makes the audiences laugh as it also pushes them to a 
reasoning on their relations.  

ÖLÜ'N BİZİ AYIRANA DEK
Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, yıllar sonra konsepti PuCCa’ya, 
senaryosu "Bir Kadın Bir Erkek" dizisi senaristlerinden Murat Dişli, Alper Atalan 
ve Zeki Enes Akkan’a ait olan tiyatro oyununda buluşuyor. İki başarılı oyuncu, 
Gergedan Yapım tarafından sahneye konulan “Ölü’n Bizi Ayırana Dek” adlı 
oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Daha önce “Yalancı Romantik” 
dizisinde başrolü paylaşan başarılı oyuncular Hakan Yılmaz ve Ebru 
Cündübeyoğlu, bu kez tiyatro sahnesinde bir araya geliyor.

UNTIL YOUR DEAD BODY DO US PART
Hakan Yılmaz and Ebru Cündübeyoğlu meet years later in the play that is 
written by Murat Dişli, Alper Atalan and Zeki Enes Akkan, the scenarists of 
the series entitled “One Woman One Man.” The concept of the play belongs 
to PuCCa. The two successful actors are going to perform for the theater 
enthusiasts in the play entitled “Until Your Dead Body Do Us Part”, 
presented by the Gergedan Production. Hakan Yılmaz and Ebru 
Cündübeyoğlu who costarred before in the series called “Yalancı Romantik” 
come together on stage this time. 

SİNEMA / CINEMA

SİBİRYA / SIBERIA
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
20 Temmuz 2018 / July 20, 2018

YÖNETMEN: DIRECTOR: 
Matthew M. Ross

OYUNCULAR: CAST:                                             
Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy

TÜR: GENRE:
Gerilim / Thriller

FİLM ÖZETİ: Lucas kaynağı belirsiz olan nadir mavi 
elmasları satmak için Rusya'ya gider. Yaptığı anlaşma 
çökmeye başlarken Rus bir kafe sahibi Katya ile küçük bir 
Sibirya kasabasında yakınlaşır. İkilinin ilişkisi kısa sürede 
saplantılı bir hal alır. Lucas'la Katya'nın ilişkisi derinleşirken, 
Lucas kendisini kurtarmayı başaramadığı elmas ticaretinin 
tehlikeli dünyasını da keşfedecektir. 

SYNOPSIS: Lucas (Reeves) travels to Russia to sell rare 
blue diamonds of questionable origin. As the deal begins 
to collapse he falls into an obsessive relationship with a 
Russian cafe owner Katya (Ularu) in a small Siberian 
town. As their passion builds, so does the treacherous 
world of the diamond trade from which he is unable to 
extricate himself.

GÖREVİMİZ TEHLİKE / YANSIMALAR 
MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
27 Temmuz 2018 / July 27, 2018

YÖNETMEN: DIRECTOR: 
Christopher McQuarrie

OYUNCULAR: CAST:                                                  
Tom Cruise, Simon Pegg, Ving Rhames

TÜR: GENRE:
Aksiyon /Action

FİLM ÖZETİ: Serinin altıncı filmi Görevimiz Tehlike-
Yansımalar'da, yanlış giden bir görev sonucu, Ethan 
Hunt ve ekibinin zamana karşı yarışı anlatılıyor. Filmde, 
serinin gediklileri Tom Cruise, Simon Pegg, Ving 
Rhames'e, bir önceki filmde olduğu gibi Alec Baldwin, 
Rebecca Ferguson ve Sean Harris eşlik ediyor.

SYNOPSIS: The sixth of the series, Mission: 
Impossible - Fallout, tells the story of the race 
against time of Ethan Hunt and his team as a result 
of a mission gone wrong. Alec Baldwin, Rebecca 
Ferguson and Sean Harris accompany Tom Cruise, 
Simon Pegg, and Ving Rhames in the movie as they 
did in the previous one.  

Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili 
Hotel Transylvania 3: Summer Vacation
Animasyon, Komedi / Animation, Comedy

Bende Kal 
Komedi / Comedy

Terminal
Gerilim / Thriller

Pablo Escobar'ı Sevmek 
Loving Pablo

Biyografik, Polisiye
Biography, Crime

Kabir Azabı
Korku / Horror13 13 13 20 27
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Resimdeki
oyuncu

Hendese

İnanılır,
güvenilir

Tesirli,
müessir

Bıçağı keskin
hale getirmek

Arjantin
plakası

İtalya'da
şehir

Lezzet, zevk

Yüzün bir
bölümü

Fas'ın
başkenti

Yazı ile
bildirme

Artı uç

Gerçek Kuvvet,
kudret

Bir tür etli
ve büyük

zeytin

Köpek
yavrusu Boş

Romanya
para birimi
Öbür dünya

ile ilgili

Limonla
yapılan
içecek

Malın fiyatı
yazılı küçük

kağıt

Kendisine
inanılan
kimse

Sakin Hamız Ekinlerin
sapları

İri palamut
balığı

Başkaldırıcı

Net
olmayan

Bayındırlık Uyum

Ağaçlarla
örtülü geniş

alan

Avrupa'da
yarımada

Bir nota
İpeği ile
meşhur

şehir

Cömert

Dişi sığır

Midi Simge Ruh Bir yerde
oturma Ulaşım

Evliliğin ilk
günleri

Derince
çanak

Lokma,
dilim

Yurt

Mezar
Saydam ve
çabuk kırılır

cisim

Atacılıkla
ilgili

Gösteriş

Deliği parça
ile kapatma

Kırmızı

Avrupa
Yayın Birliği

Endüstri
Kokmuş
hayvan
ölüsü

Sinir bilimi
Yoksulluk

Ab
Bir tür
börülce

Kansızlık

Yüce Şua Eksiksiz

[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

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.

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.  

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

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.

BERTAN KODAMANOĞLU

BARIŞÇIL
DOMATES
FASULYE

FOTOĞRAF
HURAFE

İSTASYON
KLAVYE

KOLTUK
KONUT

LOKOMOTİF
MAKİNE

MARANGOZ
MİTOKONDRİ
MUHALLEBİ

PATATES
PATLICAN

SALAMURA
SALYANGOZ

SOKAK
ULUDAĞ
ZATÜRRE
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[ SUDOKU / SUDOKU ]

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

Resimdeki
oyuncu

Hendese C İnanılır,
güvenilir E Tesirli,

müessir E Bıçağı keskin
hale getirmek

Arjantin
plakası B İtalya'da

şehir R Lezzet, zevk

Yüzün bir
bölümü T Fas'ın

başkenti

G E O M E T R İ Yazı ile
bildirme

Artı uç İ Ş A R
Gerçek M Kuvvet,

kudret N Bir tür etli
ve büyük

zeytin K A L A M A T A
H A K İ K İ Köpek

yavrusu E N İ K Boş B
Romanya

para birimi
Öbür dünya

ile ilgili L E Y Limonla
yapılan
içecek L İ M O N A T A

U H R E V İ Malın fiyatı
yazılı küçük

kağıt E T İ K E T
Kendisine
inanılan
kimse Ü Sakin T Hamız Ekinlerin

sapları H İri palamut
balığı

İ N A L A S İ T
Başkaldırıcı

Net
olmayan A S İ Bayındırlık A Uyum O
F L U Ağaçlarla

örtülü geniş
alan İ M A R

Avrupa'da
yarımada

Bir nota
İpeği ile
meşhur

şehir D O Cömert

Dişi sığır A H İ
İ B E R İ N E K
Midi U Simge M Ruh Bir yerde

oturma N Ulaşım

O R T A Evliliğin ilk
günleri B Derince

çanak K Lokma,
dilim

Yurt T İ K E
Mezar

Saydam ve
çabuk kırılır

cisim S İ N Atacılıkla
ilgili

Gösteriş A T A V İ K Deliği parça
ile kapatma R

C A M Kırmızı

Avrupa
Yayın Birliği A L Endüstri

Kokmuş
hayvan
ölüsü S A N A Y İ

Sinir bilimi
Yoksulluk

Ab S E F A L E T Bir tür
börülce M A Ş

A S A B İ Y E Kansızlık A N E M İ
Yüce U L U Şua I Ş I N Eksiksiz T A M

KOLAY ORTA ZOR

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

2 9
1 6 8 2 3

7 1
8 3 1 6
7 3

5 2 4 1
4 2
7 4 3 5 1

8 4

6 3
9 3 6 7

5 9 6
1 4 7
7 1 5

2 8 4
5 2 3

1 2 4 7
8 3

9 6
6 5 4 7 2

8 6
4 5 9 1
7 3

8 7 9 5
1 2

2 6 7 5 3
9 5

8 2 9 3
9 6 2 7
3 4

5 4 1
1

1 2 3
8 1

9 7 5 3
7 4 2 5

3 6 7 2
7

4 8 5
8 9 4 3

6 4 2 8
3 5 4 2

1 8 9
3

2 7 4 3

8 1 6
3 7 4

1 2 9
5 4 1 6 9

6 2 7 5 8
7 6 9
9 2 8
4 5 7

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

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

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

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

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

5 3 7 8 4 9 1 6 2
2 9 6 5 3 1 8 7 4
4 8 1 7 6 2 3 5 9
3 5 4 2 1 8 6 9 7
8 7 9 3 5 6 4 2 1
1 6 2 9 7 4 5 8 3
7 1 8 6 2 3 9 4 5
9 2 3 4 8 5 7 1 6
6 4 5 1 9 7 2 3 8
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 [ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]


