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3. HAVALİMANI ÜLKEMİZE
DEĞER KATACAK
İstanbul Yani Havalimanı’nın açılışına sayılı günlerimiz
kaldı. Geçtiğimiz günlerde incelemelerde bulunduğumuz projede yüzde 95 oranında gerçekleşme sağladık.
Biliyorsunuz ki, ‘Türkiye, bu büyüklükte bir havalimanını yapamaz’ dediler, hatta engellemeye çalıştılar. Ama
hiçbir şekilde engelleyemediler ve artık hizmete açılması için gün saymaya başladı. İnşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıldönümünde insanımızın ve dünyanın hizmetine sunacağız.
Yeni Havalimanı’ndan 300’den fazla destinasyona uçuş
yapılacak ve Yeni Havalimanı dünyanın en büyük
hub’larından biri olacak. Yeni Havalimanı 6 adet bağımsız pist ile yine 200 futbol sahası büyüklüğünde bir terminalden oluşuyor. 114 uçak aynı anda terminale yanaşabilecek, 143 köprü uçaklara hizmet verecek.
Bu proje, özellikle ticari noktada da büyük öneme sahip
olacak. Kargo hizmeti verecek alanı, 240 futbol sahası
büyüklüğüne denk olarak tam tamına 1 milyon 400 bin
metrekare büyüklüğünde inşa edildi. Havalimanının
kargo kapasitesi ise yıllık 5,5 milyon ton seviyesinde
olacak. Açıldığı ilk yıl, 1 milyon tondan fazla kargo işlemi yapılabilecek.
İstanbul Yeni Havalimanı sadece İstanbul’a değil ekonomimize ve ülkemize çok büyük bir değer katacak.
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THE 3RD AIRPORT WILL ADD VALUE
TO OUR COUNTRY
The days are numbered for the opening of the New Airport of
İstanbul. We have materialized the 95 percent of the project
that we have made inspections recently. As you know, some
said, ‘Turkey cannot build an airport this large,’ in fact, some
tried to stop it. However, they couldn’t do it by no means, and
now the days are counted for the opening. Hopefully, we will
put it into the service of our people and the world with the
participation of our Honorable President Recep Tayyip
Erdoğan on the 95th anniversary of our Republic.
The New Airport will host flights to over 300 destinations
and the New Airport will be one of the largest hubs of the
world. The New Airport consists of six independent runways
and a terminal, which is as big as 200 soccer fields. 114
airplanes will be able to approach the terminal simultaneously;
143 bridges will serve the airplanes.
This project will carry importance particularly in terms of
commerce. The area that will serve as the cargo area was built
to be as large as 240 soccer fields, which is 1 million 400
thousand square meters. The annual cargo capacity of the
airport will be about 5.5 million tons. Over 1 million cargo
transactions will be able to be processed within its first year
of the opening.
The New Airport of İstanbul will add tremendous value not
only to İstanbul, but also to our economy and to our country.

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

DAĞLAR, YÜKSEK HIZLI
DEMİRAĞLARA
DÖNÜŞÜYOR…
Aynı anda dört mevsimi birlikte yaşayabileceğimiz
dünyadaki ender ülkelerdendir Türkiye…
Sahip olduğu yer altı ve yerüstü zenginlikleriyle dünyanın gıpta ile baktığı cennet köşelerinden biridir.
Aynı zamanda zorlu bir coğrafyadır Türkiye…
Çukurova, Konya Ovası ve Harran Ovası dışında önemli düzlüklerden mahrumdur bu coğrafya.
Dahası batıdan doğuya, kuzeyden güneye fay hatlarıyla
kuşatılmıştır.
Böyle çetin bir coğrafyada ulaştırma projelerini yürütmek, özellikle de demiryolu inşa etmek hiç de kolay
değildir.
Tüm bu güçlüklere rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın
direktifleri ve Sayın Bakanımızın liderliğinde uzakları
yakın etme gayesiyle ülkemizi yeniden demirağlarla
örüyoruz.
Anadolu’nun geçit vermeyen çetin coğrafyasında dağlar
tünellerle, nehirler köprü ve viyadüklerle aşılarak,
uzakları yakın eden yüksek hızlı ve hızlı demiryollarına
dönüşüyor.
İnşası devam eden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu da bunlardan birisi.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolumuz, tamamlandığında sadece Ankara-Sivas ve güzergâh üzerindeki
şehirlerarasında hızlı ulaşım sağlamanın ötesinde Ülkemizin batısı ile doğusunu birbirine yakınlaştıracaktır.
Bununla da kalmayıp Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan Demir İpek Yolu’nun en önemli halkasını oluşturacaktır.
Bu bilinçle, büyük bir bölümü tünel ve viyadüklerden
oluşan hattın inşasının bir an evvel tamamlanarak hizmete sunulması adına gece-gündüz, yaz-kış demeden
olağanüstü bir gayret sarf ediyoruz.
İyi yolculuklar…
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İsa APAYDIN

TCDD Genel Müdürü
Director General of TCDD

MOUNTAINS ARE TURNING INTO
HIGH SPEED IRON NETWORKS…
Turkey is among the rare countries of the world where all the four
seasons can be experienced at the same time…
It is one of the corners of paradise with the underground and
overland riches that it possess envied by the world.
Turkey is a difficult geography at the same time…
This geography is deprived of significant plains except Çukurova,
Konya Plain, and Harran Plain.
Moreover, it is surrounded by the fault lines from west to east and
from north to south.
Conducting transportation projects in such a tough geography,
especially building rail ways, are not easy at all.
Despite all these difficulties, we are covering our country once again
with the iron networks with the instructions of our Honorable
President and the leadership of our Honorable Minister with the
goal of making far distances near.
In the tough geography of Anatolia that is disallowing, we went
beyond mountains through tunnels, we went beyond rivers through
viaducts and bridges, and they are being turned into high speed and
fast railways, making far distances near.
Ankara-Sivas High Speed Railway, the construction of which
continues, is one of them.
When our Ankara-Sivas High Speed Railway is complete, the west
part of our country will be closer to the east part, going beyond
providing fast transportation between Ankara-Sivas and the other
cities on the route.
It will not stop there but form an important link of the Iron Silk
Road that connects Europe and Asia to each other.
We have been spreading on great effort day and night and rain or
shine to complete the construction of the line, a large part of which
consists of tunnels and viaducts, and to put it into service as soon as
possible with this awareness.
Have a nice trip…
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HABER / NEWS

YENİ HAVALİMANI YILDA 33 MİLYON 200 BİN LİRA
TASARRUF ETTİRECEK

THE NEW AIRPORT WILL MAKE ANNUAL SAVINGS OF 33 MILLION
200 THOUSAND LİRA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, İstanbul
Yeni Havalimanı inşaatını gezerek terminal binasında yetkililerle koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantının ardından açıklama yapan Turhan, İstanbul Yeni Havalimanı’nın
boyutlarıyla kendi alanında dünyanın en büyüğü olacağını
ifade ederek, projenin açılışına 81 gün kaldığını hatırlattı.
Projede bölge şartları nedeniyle pek çok teknik sorunun
aşıldığını hatırlatan Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın projenin kararının verilmesinden projenin gerçekleşmesi aşamasına kadar her türlü desteği verdiğini
söyledi. Havalimanının ilk fazını 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle açmayı planladıklarını anlatan Turhan, projede hangi aşamaya gelindiğiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Projede yüzde 95 oranında gerçekleşme sağlandı.
Projemizin yatırım maliyeti 10 milyar 247 milyon avro. Bu
proje yap-işlet-devret yöntemiyle yapılıyor. Kamu kaynağı
kullanmadan, yatırımcısının finansmanını sağlayıp inşa ettiği ve işletme süresi dahilinde hazinemize 22 milyar 152 milyon avro işletme gelirinden pay verecektir. Bu projenin yapıldığı alan bildiğiniz gibi daha önce maden sahası olarak kullanılmış, birçok maden çukurundan, gölcüklerinden ibaretti.
75 milyon metrekare alanın ıslah edilerek böyle güzel bir
hizmeti meydana getirdik, bu proje kapsamında. Bu alan 15
bin futbol sahası büyüklüğünde.” Turhan, havalimanının
doğrudan ve dolaylı olarak 225 bin kişiye iş imkanı sunacağını belirterek, oluşan katma değerden 1,5 milyondan fazla
insanın yararlanacağını söyledi.
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The Minister of Transportation and Infrastructure M. Cahit
Turhan held a coordination meeting with the officials at the
terminal building after inspecting the construction of the New
Airport of İstanbul. Turhan, who has made a statement following
the meeting, expressed that the New Airport of İstanbul will be the
largest in the world in its field with its size and reminded that 81
days left for the opening of the project. Turhan, reminding that
they have overcome many technical issues related with the
regional conditions, said that the President Recep Tayyip Erdoğan
gave every kind of support from the decision of the project to the
stage of the project's realization. Turhan, explaining that they are
planning to open the first phase of the airport on October 29,
2018, with the participation of President Erdoğan, gave the
following information regarding the project’s development: “The
95 percent of the project has been realized. The investment cost of
our project is 10 billion 247 million euros. This project is being
realized by the build operate transfer model. Built with the funds that
were provided by its investor without the use of public resources, a
fund of 22 billion 152 million euros of operating share will be given to
our treasury within the operating period. As you know, the area where
this project was made was previously used as a mining site, consisting
of many pits and ponds. 75 million square meter area has been
reformed and we have provided such a beautiful service within this
project. This area is as large as 15 thousand soccer fields.”
Turhan, announcing the direct and indirect employment
opportunity for 225 thousand people, said that over 1.5 million
people will benefit from the added value created.

HABER / NEWS

BAKAN TURHAN, ANKARA-SİVAS YHT
HATTINI İNCELEDİ

MINISTER TURHAN INSPECTED THE ANKARA-SİVAS YHT LINE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, Bakan Yardımcıları ile birlikte yapım çalışmaları devam eden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nı inceledi. TCDD
Genel Müdürü İsa Apaydın’ın da katıldığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Turhan, "Ankara-Sivas YHT
Projesi, yılsonuna kadar altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayarak 2019 yılı içinde de deneme sürüşlerine başlayacağımız ve sonrasında yetkinliği aldıktan sonra hizmete açacağımız önemli bir yüksek hızlı ulaşım projesi." dedi.
YHT İle Ankara-Sivas arası 2 saat
Bakan Turhan, Projenin Sivas ile kalmayıp Erzincan ve Erzurum'u takip ederek Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'na ve Demir İpek Yolu'na entegre olacağını vurgulayarak,
şöyle konuştu: "Projemizin yatırım maliyeti 9 milyar 749
milyon lira. Trenlerimiz saatte 250 kilometre işletim hızıyla çalışacak. Ankara ile Sivas arasındaki ulaşım 2 saate inecek. Ankara-Sivas hattında seyahat edecek yolcularımıza
hem ekonomik anlamda hem de seyahat süresinde kolaylık
sağlamış olacağız. Avrupa'yı Uzak Doğu'ya bağlayan Demir
İpek Yolu'nun orta koridorunda yer alan bu hat, Edirne'den
Kars'a kadar uzanan ulaşım koridorunun en önemli kesimlerinden birini oluşturuyor.”
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Minister of Transportation and Infrastructure M. Cahit
Turhan inspected the Ankara-Sivas High Speed Train
(YHT) Line with the Deputy Ministers. Minister Turhan
said, “Ankara-Sivas YHT Project is an important high
speed transportation project which will be put into service
following the receipt of its competence upon completing
its infrastructure and superstructure works until the end
of the year and starting the test drives in 2019.”
Between Ankara-Sivas is 2 hours by YHT
Minister Turhan emphasized that the Project will not stop
at Sivas but will be integrated with the Baku-Tbilisi-Kars
Railway Line and the Iron Silk Road following Erzincan
and Erzurum and said, “The investment cost of our Project
is 9 billion 749 million lira. Our trains will work at 250
km/h operating speed. The travel time between Ankara
and Sivas will go down to 2 hours. We will be providing
ease in terms of both economy and travel time to our
passengers who will travel on the Ankara-Sivas line. The
line, located in the middle corridor of the Iron Silk Road
that connects Europe to Far East, forms an important
section of the transportation corridor that reaches from
Edirne to Kars.”

HABER / NEWS

AVRUPA’YA KONTEYNER TREN SEFERLERİ BAŞLADI
FREIGHTLINER TRIPS HAVE BEGUN TO EUROPE

Kazakistan/Kuryk Limanı yeni konteyner terminali açılış
töreni; Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, İran, Çin, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Türkiye ve Özbekistan’dan
ulaştırma sektör temsilcileri ile TCDD Taşımacılık AŞ
Genel Müdürü Veysi Kurt’un katılımıyla gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in ev sahipliğindeki törende
ayrıca, Çin-Kazakistan sınırında bulunan Khorgos/Altınkol limanından Kuryk Limanına ve Trans Hazar Koridoru
ile Türkiye üzerinden Avrupa’ya düzenli konteyner tren
seferleri başlatıldı.
Nazarbayev konuşmasında, Kuryk Limanı üzerinden
Trans-Hazar güzergahının, Çin, Özbekistan, Kırgızistan,
Tacikistan ve Ural ve Sibirya bölgesinden Türkiye ve Avrupa'ya yük taşımacılığının etkin bir şekilde yapılmasının
sağladığını belirtti. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü
Veysi Kurt da, “Asya’dan Avrupa, Ortadoğu’ya ya da tersi
yöndeki taşımalarda en kısa, en hızlı, en ekonomik ve iklimi
en uygun hat olan BTK ile ulaşım maliyetlerinde önemli
düşüşler, yük taşıma hacminde de önemli artışlar sağlanmaktadır.” dedi.
Modern teknolojiye sahip Kuryk Limana Çin’den karayoluyla getirilen yükler, Avrupa'ya 13-16 günde ulaştırılacak.
Bu yatırımlar, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattının
önemli bir parçası olan Demir İpek Yolu olarak adlandırılan
“Middle Corridor”un daha da etkin hale gelmesini sağlıyor.
Bu kapsamda Kazakistan/Kostanay’dan Türkiye/Mersin’e
BTK ile ilk ve direkt demiryolu taşımacılığı başlatılmış,
TITR güzergahında 15 günde bir olan tren sayısı, her gün
bir trene ulaşmıştır.
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The opening ceremony of the Kazakhstan/Kuryk Port’s new
freightliner terminal was realized by the participation of the
representatives of the transportation sector from Azerbaijan,
Georgia, Russia, Iran, China, Kyrgyzstan, Tajikistan,
Turkmenistan, Turkey, and Uzbekistan and the Director
General of the TCDD Transportation Inc. Veysi Kurt. The
regular trips from the Khorgos/Altınkol Port, located on the
border of China-Kazakhstan, to the Kuryk Port and to Europe
via the Trans Caspian Corridor over Turkey were started
during the ceremony hosted by the President Nazarbayev.
Nazarbayev stated in his speech that, the trans-Caspian route
through the Kuryk Port enables the freight transport to be
provided effectively from China, Uzbekistan, Kyrgyzstan,
Tajikistan and the Ural and Siberian regions to Turkey and
Europe. Veysi Kurt, Director General of the TCDD
Transportation Inc., said, "Significant decreases in
transportation costs and significant increases in freight
transport volume are being provided through the BTK, the
shortest, fastest, most economical and the climate-friendly line
between Asia and Europe, and the Middle East."
The freight, which is transported via highway from China to the
Kuryk Port equipped with advanced technology, will be
transported to Europe in 13-16 days. These investments enable
the "Middle Corridor", which is an important part of the BakuTbilisi-Kars Railway Line, also known as the Iron Silk Road, to
become more effective. In this context, first and direct railway
transport started from Kazakhstan/Kostanay to Turkey/Mersin
by the BTK, and the number of trips, which used to be 1 per
every 15 days, reached to one per day on the TITR route.

KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

VAN KALESİ

KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

VAN FORTRESS

TÜRKAN BALABAN

Dünyanın kadim devletlerinden Urartulara 250 yıl başkentlik yapmış olan Van Kalesi, Milattan Önce 855 tarihinde
Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından yaptırılmıştır. Günümüzde UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Van
Kalesi, Türkiye ve dünyanın birçok yerinden binlerce turiste, Urartular'dan günümüze uzanan tarihe tanıklık etme
imkanı sunuyor.
Bin 800 metre uzunluğunda, 20-120 metre arası değişen
genişlikte ve 100 metre yüksekliğindeki kaya üzerine kurulu
kalede bulunan yazıtlar, kaya mezarları, tapınaklar, surlar,
camiler ve kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan eserler, Demir Çağ Anadolusunu da günümüze getiriyor.
Kalenin girişinde Kral 1. Sarduri tarafından Asur diliyle yazılmış çivi yazılı kitabeler yer alır. Sardur’un bu yazıtta anlattığına göre, tanesi ortalama 35 ton ağırlığında olan taş
bloklar Alnium şehrinden gelmektedir. Kalenin yapımı da
incelemelere göre I. Sarduri’den önce başlamıştır. Sarduri,
kaleyi tamamlayıp, adını koyan kraldır.
Kalede Urartu krallarına ait mezar odaları yer almaktadır.
Ayrıca kalenin çeşitli yerlerinde, kralların savaşlarına, zaferlerine, yaptıkları önemli işlere dair birçok yazıtlar vardır.
Van Kalesi, dört bedenle çevrilidir. Bu beden duvarlarından
ikisi Akkoyunlular ile Osmanlı’ya, diğer ikisi de Urartular’a
aittir. Kalenin içinde, Osmanlı zamanından kalma cami,
medrese, askerler için kışlaları ve su sarnıçlarını da görmeniz mümkün.
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Van Fortress, which had been the capital of the Urartus, one
of the ancient kingdoms of the world, for 250 years had been
built by the order of Sarduri the 1st, the Urartu King, in 855
BC. Van Fortress, which has been included to the UNESCO’s
World Heritage Tentative List, offers to thousands of
tourists from Turkey and around the world the chance to
become a witness of history that spans from the Urartu
civilization to present.
The inscriptions, rock tombs, temples, walls, mosques, and
artifacts, discovered during the excavations, that are located
at the fortress, which is 800 meters long, 20-120 meters
wide and 100 meters high and settled on rocks, bring the
Iron Age Anatolia to present.
At the entrance of the fortress, cuneiform scripted epigraphs
written by the King Sarduri the 1st in the Assyrian language
take place. According to what Sarduri tells in this epigraph,
the stone blocks with an average weight of 35 tons came
from the city of Alnium. The construction of the fortress
began before Sarduri I according to the inspections. Sarduri
is the king who completed the fortress and named it.
Burial chambers that belong to the Urartu kings take place
in the fortress. There are also many epigraphs in various
locations of the fortress about the wars, victories, and
important achievements of the kings.
Van Fortress is surrounded with four main walls. Two of
these walls belong to the Ottomans and the Akkoyunlus and
the other two belong to the Urartus. You can see a mosque,
a praying room, military posts, and cisterns dating from the
Ottomans within the fortress walls.
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GENÇ, BAŞARILI, HAYALPEREST
YOUNG, SUCCESSFUL, DREAMER

Gökçe NasOğuzlar

İLK KİTABI “CANAN”LA ROMANCILIK DÜNYASINA ADIM ATAN, “HİÇ BİTMEYEN MASALLAR”
SERİSİ İLE DE YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRAN GENÇ YAZAR YENİ PROJELERİNİ ANLATTI...

STEPPING INTO THE WORLD OF STORYTELLING WITH HER FIRST BOOK “CANAN” AND SECURING
HER POSITION WITH THE SERIES “HİÇ BİTMEYEN MASALLAR”, THE YOUNG AUTHOR TALKED
ABOUT HER NEW PROJECTS.
ŞEBNEM KIRCI

Roman yazarlığı özellikle de fantastik roman yazarlığı
genç kalemlerin, kadınların teslim aldığı bir alan olmaya
doğru gidiyor. Satış rakamları tüm dünyada milyonları
bulan fantastik eserlerin, beyaz perdede gişe rekorları
kıran uyarlamaların yazarları çoğunlukla kadınlar... Ülkemizde de giderek yaygınlaşan bu türün başarılı kadın
yazarları, edebiyat dünyamızda kendilerine giderek
daha çok yer bulmayı başarıyor. Gökçe Nas Oğuzlar bu
genç kalemlerden... Oğuzlar’ı kadın romancılardan ayıran bir diğer özelliği daha var ki; azmin gücünü göstermesi açısından oldukça çarpıcı...
Sohbetimize sizi tanıyarak başlayabilir miyiz?
20 Mayıs 1993’te Ankara’da doğdum. Doğum sırasında
fark edilemeyen kalça çıkığı nedeniyle, destek kullanarak
yürümekteyim. İlk, orta ve lise eğitimimi Ankara’nın Polatlı ilçesinde tamamladım. 2016 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum ve aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi aldım. 2012-2016 yılları arasında
yerel bir gazetede köşe yazarlığı yaptım. LÖSEV’de gönüllü üye olarak aktif çalışmalara katılmaktayım. Şu an aktif
olarak yazarlık ve senaristlik yapmaktayım.
Yazarlık kariyeriniz nasıl başladı? Bu mecra ile ilgili
serüveniniz nedir?
İlk olarak ilkokul 2. sınıfta günlük tutmamla başladı her
şey. Genellikle hayatı sorgular tarzda olurdu bu günlük
yazıları. Kafamda, benim için doğru mesleğin, doğru
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AHMET SELİM KUVEL

Being a novelist, writing especially fantastic novels, has
been advancing towards becoming a field ruled by women and
young novelists. The sales number of fantastic novels and their
spin-offs that make box office records reach to millions in the
whole world and most of them have been written by women. The
successful writers of this genre that has began to appeal more
readers in our country started to take place in our literature world
increasingly. Gökçe Nas Oğuzlar is one of them. There is something
else that makes her different from the other female writers and
that is very striking in terms of proving the power of determination.
Shall we begin our interview by getting to know you?
I was born in Ankara on May 20, 1993. Due to a congenital
hip dislocation that was not discovered during the delivery,
I have to walk with support. I had received my elementary,
middle, and high school educations in Polatlı, Ankara. I
was graduated from İzmir Kâtip Çelebi University’s
Turkish Language and Literature Department in 2016. I
have received my Pedagogical Formation Training in
Dokuz Eylül University within the same year. I have
worked as a columnist at a local newspaper between 20122016. I have been participating actively in LÖSEV’s works
as a volunteering member. Right now, I am an active writer
and a scenarist.
How did your career as a writer begin? How is your
venture in this field?
Everything began with a diary that I got at the second grade.
My entries were usually questioning life. The thought that I
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yaşamın yazarlık olduğu düşüncesi, yazar-senarist
Coşkun Irmak’ın senaryolaştırdığı “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisini izlememle belirdi. ‘Acaba ben de böyle
kelimelere hayat verebilir miyim?’ sorusuyla ilk adımı
atmış oldum. İlk denemelerimi lise 3. sınıfta kaleme
aldım. Yazdığım ilk iki roman, birer eskizden öteye geçmemiş olsa da, basılan ilk romanım olan Canan’ın oluşmasında çok büyük katkıya sahip.

should be a writer and that it would be the right profession
and life style for me appeared in my mind after watching
the TV series called “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”, the
scenarist of which was Coşkun Irmak. I took my first step
with the question of “Can I give life to words just like
that?” I wrote my first essays when I was at the third
grade. Although the first novel that I wrote did not go
more than being a draft, it contributed enormously to
creating my first printed novel “Canan”.

Yazmayı sizin için bir gereklilik haline getiren sebepler
nelerdir?
What are the reasons that make writing a necessity
Yazmayı seviyorum, tıpkı bir meditasyon gibi. Özellikle
for you?
roman ve senaryo üzerine kafa yormak, yeni bir şeyler
I love writing; it is like meditation to me. Pondering
üretmek hiç olmadığım kadar özgür hissettiriyor beni.
especially on a novel or a scenario makes me feel free like
Niyetim, öldükten sonra bile eserlerimin okunması.
I have never been before… My intention is to create
Ben bir insanım, neticesinde öleceğim, ama karakterleworks that people will read even after I die. I am a
rim belki de nesiller boyunca yaşayacak. Ayrıca
human, I will die someday; however, my characters
engelli bir birey olarak, engellerin sadece
will live for generations. Also, as a disabled
insana ait duvarlardan kaynaklı olduperson, I would like to show people that
ğunu ve her duvarın yıkılabileceğidisabilities are only due to the walls
“Engelli bir birey
ni göstermek istiyorum. Bir kişiof man and every wall can be
olarak, engellerin sadece
nin hayatına bile dokunsam ne
destroyed. Even if I can touch
insana ait duvarlardan kaynaklı
mutlu bana.
only one person’s life, I would
be the happiest on earth.
olduğunu ve her duvarın
Kitabınızı
yazmaya
yıkılabileceğini göstermek istiyorum.”
başlarken kurguyu önceden
Do you determine the plot
mi belirlersiniz? Yoksa
before you start writing or
bütün olay örgüsü siz
you make it as you go?
“As a disabled person, I would like to
yazdıkça mı gelişir?
I take notes first as the plot
show people that disabilities are
Kurgularımı önce kafamda
starts appearing in my mind. As
bütünleştirir, defterime notlar
the storyline develops, I combine
only due to the walls of man
alırım. Olay örgüsü geliştikçe
it with the fiction in my mind and
and every wall can be
kafamdaki kurguyla birleştirerek
form
the work.
destroyed.”
eseri oluştururum. Hatta bazen kaSometimes, the emotions that the
rakterlerin bana hissettirdiği duygular,
characters make me feel determines the finale.
romanımın finaline yön verdiği olmuştur. O
It is as if not me but the characters that I created tell
sonu sanki ben değil, can verdiğim karakter bana söyme how it ends.
lüyor gibi hissediyorum.
Would you still write even if you knew that no one
would read?
Kimsenin okumayacağını bilseydiniz bile yazar
Definitely… My works which are where I leave the pieces
mıydınız?
of my soul are my legacy. I would love to see them reach
Tabii ki... Ruhumdan parçalar bıraktığım eserlerim
to large masses, of course.
adeta mirasım gibi. Elbette kitlelere ulaşması beni
But I said before, even if I can touch only one person’s
mutlu eder. Söylemiştim, bir kişinin hayatına bile dolife, that would mean that I became a successful writer
kunsam, bence başarılı bir yazar olmuşum demektir.
in my opinion. Even if no one reads, I would be running
Ancak kimse okumasa bile, yazmazsam ben, ben olaway from being myself.
maktan uzaklaşırım.
Bir yazar olarak okuduğunuz ve beğendiğiniz
yazarlar kimlerdir?
Yaşar Kemal, Abtoine De Saint, Edmondo De Amicis
başta olmak üzere birçok yazarın eserlerini okurum.
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Yazarken tercih ettiğiniz bir ortam var mı? Ritüelinizden
bahseder misiniz?
Genellikle her ortamda yazabilirim ancak sessiz ve sakin bir ortamda düşüncelerimi daha iyi duyabilmekteyim. Yazmadan önce bir sahilde olduğumu hayal etmenin oldukça faydasını görüyorum.

Is there a certain ambience that you prefer while
writing? Do you have a ritual?
I can usually write anywhere; however, I can hear my
thoughts better in a quiet and calm environment.
Dreaming that I am at a beach before I start writing
helps very much.

Projelerinizden bahseder misiniz?
İlk romanım olan “Canan” ve dört kitap halinde planladığım “Hiç Bitmeyen Masallar” serisi tamamlanmak üzere.
“Canan” ve “Hiç Bitmeyen Masallar” serisinin birinci kitabı okuyucuyla buluştu. “Hiç Bitmeyen Masallar”ın devamı
da basımda. Dördüncü kitap ise henüz yapım aşamasında.
“Canan”ın teması; aşk uğruna yapılan fedakarlıklar üzerine
kurulu, temelde aşkınız için ne kadar ileri gidebilirsiniz
sorusuna cevap bulabileceğiniz bir kitap. “Hiç Bitmeyen
Masallar” ise; konu olarak masalların klasik bitişlerinde
bize öğretilen ‘mutlu son’ ibaresinin ötesinde, bundan sonraki zamanda olan olayları ele alıyor. Kırmızı Başlıklı Kız’da
kurt karakterine ne olduğu veya Pamuk Prenses’in gerçekten özenilecek bir yaşamı olup olmadığı gibi masallara
farklı bir bakış açısı getirmeye çalıştım. Bir de “Gizemli
Dünya” isminde roman serisini yazmaya başladım. Bu fantastik serilerden bağımsız olarak uzun zamandır hayal ettiğim ve beni çok heyecanlandıran “Raconu Bilen Kadınlar”
adlı eserin çalışmaları devam etmekte. Polisiye-suç türündeki ilk romanım olacak.

Would you like to tell us about your projects?
There is my first book “Canan”. The “Hiç Bitmeyen
Masallar” (Never Ending Fairy Tales) series that I have
planned as in four volumes are about to be done. The first
book in the series has met with the readers. Following
books are being printed. There is still work to do on the
last one though. The theme of “Canan” is what we can
sacrifice for love. It is a novel where you can find the
question of how far one can go for love… “Hiç Bitmeyen
Masallar” goes beyond the happy ending cliche. I tried
to bring a different perspective to the fairy tales like
what happens to the wolf in the Little Red Riding Hood
or does Snow White really have an admirable life… In
addition, I started to a new series entitled “Gizemli
Dünya” (The Mysterious World). I continue to work on
“Raconu Bilen Kadınlar” (Women Who Know the Drill),
which is independent from the fantastic works of mine,
that is something I have been dreaming to write. It is
making me excited. This will be my first novel in crime
genre.

Who are your favorite writers as a writer, whose
books do you read?
I read many authors primarily the works by Yaşar Kemal,
Abtoine De Saint, Edmondo De Amicis.
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Konusu ne olacak bu eserin?
Bu eserimin içerisinde adından da belli olacağı gibi, kadın
ön planda. Yine içerik olarak, kadınların dünyasından mafya, devlet, vatan, 15 Temmuz hain darbe girişimi, aldatma,
çocuk istismarı gibi güncel konular olacak. Böylesine sert
bir konunun ana karakterinin bir kadın olması beni bu romanı yazmaya iten en önemli unsur oldu. Aynı zamanda
senaryo olarak ürettiğim projeler mevcut ve hatta bir ekiple beraber çalışmalarımı sürdürüyorum.

What will be the subject of it?
Women are in the forefront in this novel, as the title gives
it away. It will contain current issues of the women’s world
such as mafia, state, country, the coup attempt of July 15,
betrayal, and child abuse. Making the protagonist of such
a tough theme a female was the most important element
that pushed me the most to writing this novel. I have also
produced works as scenarios. I continue to work with a
team.

Sizce herkes kitap yazabilir mi? Yazmak bir yetenek
midir?
Herkes bir şeyler karalayabilir ancak bu onlara kitap
niteliği kazandırmaz maalesef. Bu alınan eğitimlerin
yanında çoğunlukla bir yetenek meselesidir diye düşünüyorum. Bu mesleği seven, sabır gösteren, biraz da
edebiyatı ve hayatı anlayan yetenekli kimseler, kendilerini geliştirerek çok güzel eserler oluşturabilirler.

Do you think that anyone can write? Or is it a
talent?
Everyone can dash off things; however, those may not be
entitled to become books unfortunately. Besides education,
it is mostly a matter of being talented, I think. Talented
people who enjoy writing as a profession, who understands
life and literature, can improve themselves to create
beautiful works if they have some patience.

Son olarak yazmak sizin için bir serüven mi yoksa
yazmayı bırakmayı düşündüğünüz oldu mu?
Hayatım boyunca bana eşlik etmesini istediğim bir serüven, o beni bırakmadıkça bırakmayı düşünmüyorum.

Is writing an adventure for you? Have you ever
thought of quitting?
It is an adventure that I want it to accompany me for life; I
don’t plan on quitting as long as it does quit first.
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İPEK YOLU’NUN ANADOLU DURAKLARI
İPEK YOLU’NUN GEÇTİĞİ PEK ÇOK ANADOLU YERLEŞİMİ, BUGÜN ANKARA VE BOLU SINIRLARI
İÇİNDE YA DA YAKININDA KALAN İLÇELER...

THE ANATOLIAN STOPS OF THE SILK ROAD
MANY ANATOLIAN SETTLEMENTS THAT THE SILK ROAD PASSED ARE THE DISTRICTS NEAR OR
WITHIN TODAY’S ANKARA AND BOLU.
BERİL ŞEN

Çin’den başlayarak, Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla, Avrupa’ya kadar uzanan İpek Yolu, yüzyıllar boyunca Doğu-Batı
arasında sadece kervanların kat ettiği bir ticaret yolu olmakla kalmamış kültür, inanç ve geleneklerin de el değiştirdiği bir güzergah olmuştur. Ankara Kalkınma Ajansı, Doğu
Marmara Kalkınma Ajansı ve İpek Yolu Belediyeler Birliği
işbirliği ile hayata geçirilen tarihi “Ayaş-Sapanca İpek Yolu
Turizm Koridoru”, İpek Yolu’nun yanı sıra kral yolu, Roma
yolları, Osmanlı’nın doğu fetih ve Evliya Çelebi’nin Seyahatname güzergahlarında bulunuyor. Tarihin izinden gitmek isteyenler için, işte İpek Yolu’nun Anadolu durakları…

Göynük

KARAÇAM ORMANLARI ARASINDA
Şeker fasulyesi, uhut marmeladı, tokalı örtüleri ve tahta
oymacılık eserleriyle ünlü Bolu'nun ilçesi Göynük, barındırdığı 20. yüzyıl başlarına ait Türk evleri, tarihi
cami, türbe, çeşme, hamam, kule ve hazire ile bir kentsel
sit alanı. Yöredeki en güzel Osmanlı mimarisi örneği,
Gazi Süleyman Paşa Camii (1331-1335). Aynı döneme
ait Gazi Süleyman Paşa Hamamı için, Evliya Çelebi Ankara ve İstanbul’da dahi bir benzerinin olmadığını söyler. Göynük’ün simge yapısı Zafer Kulesi, ilçeye hakim
tepeye 1923’te Cumhuriyet döneminin ilk kaymakamı
Hurşit Bey tarafından yaptırılmış. Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin için yaptırdığı Akşemseddin Hazretleri Türbesi, Osmanlı ağaç oymacılığının en
güzel örneklerine sahip. Debbağ Dede ve Ömer Sıkkın
türbeleri de ziyarete açık. Tarihi Arasta Çarşısı alışveriş
meraklılarının uğrak yeriyken trekking tutkunları için
Göynük ideal bir destinasyon. Karaçam ormanları arasında yürüyüş yapabilir, Sünnet Gölü ve Çubuk Gölü’nün doğasında mola verebilirsiniz.
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The Silk Road, starting from China, through Anatolia and the
Mediterranean, to Europe, has become a trade route not only
among caravans between East and West for hundreds of years but
also a route where culture, beliefs, and traditions were exchanged.
"Ayaş-Sapanca Silk Road Tourism Corridor" which has been
realized with the cooperation of the Ankara Development Agency,
Eastern Marmara Development Agency, and Silk Road Municipal
Associations is on the routes of the royal road, Roman roads, the
eastern conquests of the Ottoman Empire and Evliya Çelebi's
Seyahatname, besides the Silk Road. For those who want to go
through history, here are the Anatolian stops of the Silk Road...

IN THE BLACK PINE FORESTS
Göynük, a district of Bolu, famous for its sugar beans, uğut
marmalade (wheat sprout dessert), tokalı örtme, and wood
carving works, is an urban conservation area with Turkish
houses, historical mosques, tombs, fountains, baths, towers,
and treasures belonging to the early 20th century. The most
beautiful example of Ottoman architecture in the region is the
Gazi Süleyman Pasha Mosque (1331-1335). For the Gazi
Süleyman Pasha Bath of the same period, Evliya Çelebi says
there is nothing similar to it even in Ankara and İstanbul. The
iconic structure of Göynük's Victory Tower was built by Hurşit
Bey, the first district governor of the Republican era in 1923.
The shrine of Akşemseddin, which was built by the order of
Fatih Sultan Mehmet for his teacher, has the most beautiful
examples of the Ottoman wood carving. Shrines of Debbağ
Dede and Ömer Sıkkın are also open to the public. Historical
Arasta Bazaar is frequented by shoppers as Göynük is an ideal
destination for trekking enthusiasts. You can stroll among the
black pine forests, take a break in the nature of Lake Sünnet
and Lake Çubuk.
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Güdül

MAĞARALARIN GİZEMİ
Bir nehirin üç kolu içinden geçiyorsa, o yerin sarıçam ve
köknar ormanlarıyla hemhal olduğuna şaşmamak gerek.
Bolu Dağları’nın uzantısı olan sıradağların arasındaki
Sorgun Göleti ve Yaylası’nda da yeşilin her tonu bunu
adeta doğruluyor. Sakarya Nehri’nin bir kolu olan Kirmir
Çayı Vadisi’ndeki konumuyla Güdül, M.Ö. 2000’lere ait,
insan eliyle kayalara oyulmuş mağaraları, taş mimarinin
ahşapla uyum içinde varolduğu asırlık evleri, minyatür
kanyonu ve kendine özgü peri bacalarıyla, heyecan verici
bir keşif. Çayın hemen karşısında, su boyunca kayalara
oyulmuş mağaralara ulaşmak için uzanan asma köprüden geçmek için insan sabırsızlanıyor. İnönü Vadisi’nde
erken Hristiyan dönemi kiliseleri var. Hristiyanlığın
yayıldığı sırada, ilk Hristiyan Romalılar’ın mağaralarda
saklandığı haç işaretlerinden anlaşılıyor. Bizanslılar’ın
da ayak bastığı bu topraklar 1071’den sonra Anadolu
Selçukluları’nın hakimiyetine geçiyor.

MYSTERY OF THE CAVES
It should not be a surprise to see that a place is identified with
yellow pine and fir forests when three arms of a river passes
through it. Among the mountain range, which is the extension
or the Bolu Mountains, Sorgun Lagoon and Plateau confirm it
with all the tones of green. An arm of the River Sakarya, Güdül
is an exciting discovery with its position in the Kirmir Brook
Valley, its caves carved into the rocks by humans dating from
the 2000s BC, its centuries old houses where stone architecture
is in harmony with wood, its miniature canyon, and its unique
fairy chimneys. One becomes impatient to walk across the
drawbridge to reach the caves carved into the rocks along the
banks across the brook. There are early Christian period
churches in the İnönü Valley. The cross shaped carvings on the
walls of those caves give away that the first Roman Christians
were hiding in these caves during the spread of Christianity.
This land on which the Byzantines also set foot went under the
Anatolian Seljuks’ rule after 1071.

ALIŞVERİŞ / SHOPPING
Güdül bebekleri, iğne oyası çiçekler ya da Güdül leblebisi aklınızda olsun.

Ayaş

ŞİFA DAĞITAN YOLDAŞ
Gurmeler kulak versin; güveci, kapalı pidesi ya da bazlamasından bahsetmeden önce Ankara’nın sevimli ilçesi
Ayaş’a yapılacak övgüleri sıraya koymak gerek. Binlerce
yıldır kullanılan termal kaynakları, Roma dönemi hamamları ve Selçuklu kaplıcaları bugün hala şifa arayanların ajandasında yerini alıyor. Vadi içindeki ilçenin,
yeşilliği ve temiz havası da cabası. İyi Tarım uygulamaları yapılan ilçe, domatesi ile de meşhur. Tarihi İpek
Yolu üzerindeki Ayaş, Osmanlı’da da önemini yitirmemiş, ilim, sanat ve devlet idaresinde önemli kişiler yetiştirmiş. Mesela ismiyle camisi bulunan Bünyamin
Ayaşi Hazretleri... 15. yüzyıla tarihlendirilen Ulu Cami
de görmeye değer. Burayı solumak için, ister tarihi dokuya sahip sokak ve evlerini gezin ister Kumludoruk
Tepesi’nde yamaç paraşütüyle Ayaş’ı bir başka açıdan
seyredin.

Keep Güdül dolls, needlework flowers, and Güdül’s roasted chickpeas in mind.

A HEALING COMPANION
Gourmets pay attention; before talking about the stew cooked
in earthenware, stuffed pita, or bazlama bread, it is necessary to
put the praise out for Ayaş, a lovely district of Ankara. The
thermal springs used for thousands of years, the Roman baths,
and the Seljuk hot springs take place in the agenda of those who
seek healing. In addition to the district's location in the valley, its
greenery and fresh air are to crown it all. The district where good
agricultural practices are made is also famous with tomatoes.
Ayaş on the historical Silk Road has not lost its significance in the
Ottoman Empire and educated important people in science, art
and government administration. For example, Bünyamin Ayaşi
who has a mosque in his name... The Ulu Mosque, dated to the
15th century, is also worth seeing. Whether you explore the streets
and houses with historical textures or take a look at Ayaş from
another angle with paragliding at the Kumludoruk hill in order to
get to know this place.

ŞENLİK / FESTIVAL
Ayaş’ın dut ağaçları öyle boldur ki, her yıl haziranın son haftası Dut Festivali yapılır.
Mulberry trees are plenty in Ayaş so the Mulberry Festival is held in the last week of every June.
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Nallıhan

Beypazarı

RUHUNU KORUMAK
Ankara'ya 100 km mesafedeki Beypazarı’nın dokusuna, bir
zamanlar çocukların uçurtmalarını uçurdukları Hıdırlık
Tepesi’nden bakmalı. Konaklar, köklü gelenekler ve saray
mutfağı... Birçok tarihi konağın bulunduğu Alaaddin Sokak,
Beypazarı’nın en çarpıcı sokağı. Yöresel ürünlerin satıldığı
tezgahlarda Beypazarlı ev hanımlarının tarhana, ev makarnası, cevizli tatlı sucuk ve bazlama gibi ürünlerini tatmanın
yanısıra dolap içi banyoları, sofaları ve sandıklarıyla buraya
özgü tarzda döşenmiş pansiyon konakları ve müzeleri de
gezmek mümkün. 1928 yılına ait Rüstempaşa Okulu, bugün
Beypazarı Kent Tarihi Müzesi… 19. yüzyıla ait Abbaszade
Konağı ise Yaşayan Müze... Bir taş fırından bir yıl boyunca
tazeliğini koruyabilen, tereyağlı Beypazarı kurusu almak
için Demirciler Çarşısı’ndan yukarı doğru çıkarken sağda
klasik Osmanlı şehir içi hanları tarzındaki, 17. yüzyıla ait
Suluhan Kervansarayı dikkatinizi çekecektir. Çarşının sonunda, havuç lokumu dahil ilk kez tadabileceğiniz birçok
ürün satan, merak uyandıran dükkanlar sıralanmış. İmaret
Meydanı’nda, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını sergileyen dükkanlarda alışveriş yapmak mümkün.

KEEPING THE SPIRIT
You should look at the texture of Beypazarı, which is 100 km
away from Ankara, from the Hıdırlık Hill, where children used
to fly their kites once upon a time. Mansions, deep-rooted
traditions, and royal cuisine... Alaaddin Street, where many
historical sites are found, is the most stunning street of
Beypazarı. You can enjoy the products such as tarhana soup
mix, home-made pasta, churchkhela and bazlama bread sold by
the homemakers of Beypazarı on the stands and you can visit
the unique houses and mansions furnished in the traditional
style with bathroom closets, sofas, and chests. Rüstempaşa
School of 1928 is the Beypazarı Museum of City History today.
Abbaszade Mansion of the 19th century is the Living Museum.
While you are going up through the Demirciler (Blacksmith)
Bazaar in order to purchase buttery Beypazarı hardtack that
keeps its freshness for one year, the Suluhan Caravanserai of
the 17th century will attract your attention. At the end of the
bazaar, there are lively shops selling many products you can
taste for the first time, including carrot delights. In the İmaret
Square, it is possible to shop at the workshops exhibiting
handicrafts.

İPEK İĞNE OYALARININ İNCELİĞİNDE
Taptuk Emre’nin kızı Bacım Sultan, evlendiği gün ata
bindirilip damat evine götürülürken bir ağacın altına
oturup, ‘ben yolu yarıladım, damada söyleyin o da yolu
yarılayıp yanıma gelsin’ demiş ve ağacın altına gelen damatla kurdukları dergahta, ölünceye kadar birlikte yaşamışlar. Şair ve eren Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli Dergahı’nda bulunduysa da, Hacı Bektaş Veli’nin kendisini
Nallıhan’daki Taptuk Emre Dergahı’na gönderdiği biliniyor. Osmanlı dönemi eserlerinin de boy gösterdiği
Nallıhan’a, 1599 yılında, Osmanlı-İran antlaşmasından
dönerken uğrayan Nasuh Paşa, burada camiler ve hanlar
yaptırmış. Bunlardan biri 46 odalı, kagir Koca Han. Altındaki dükkanlarda el sanatları ve iğne oyaları satan
dükkanlar var. İpek Yolu’nun durağı Nallıhan’da kadınlar bugün de ipek iplikleri işleyip geçmişe yeniden hayat
veriyorlar. Nallıhan’a doğru yol üzerindeki Davutoğlan
Kuş Cenneti, Manyas’tan sonra Türkiye’nin en büyük
ikinci kuş cenneti. Çam ormanlarıyla kaplı Sarıçalı Dağı
zirvesine yakın bir çayırdan kıvrılarak geçen ve 50 metreden aşağı dökülen Uyuz Suyu Şelalesi’nin manzarası
seyre değer.

AS FINE AS A SILK NEEDLEWORK
Taptuk Emre’s daughter Bacım Sultan is put on the horseback
to be taken to the groom’s house the day they get married. On
the half way, she sits under a tree and says, “I came half way, tell
the groom to come half way to meet me.” She lives happily ever
after in the convent she builds under that tree with the groom
who does come half way. Although the poet and saint Yunus
Emre had been to the convent of Hacı Bektaşi Veli, it is known
that he was sent to the convent of Taptuk Emre in Nallıhan by
Hacı Bektaş Veli. Nasuh Pasha, who had stopped in Nallıhan,
rich with the Ottoman period structures, on his way back from
the Ottoman-Iran treaty in 1599, had ordered mosques and
trade buildings to be built in here. One of them is masonry Koca
Han with 46 rooms. The building has shops with street entrance
that sell handicrafts and needlework. Women are still working
with silk threads to reanimate the past at the stop of the Silk
Road, Nallıhan. The Davutoğlan Bird Paradise, which is located
on the way to Nallıhan, is the second largest bird paradise of
Turkey after Manyas. The landscape of the Uyuz Suyu Falls,
which falls from 50 meters passing through a meadow near the
summit of Mount Sarıçalı that is covered with pine forests, is
breathtaking.

LEZZET / TASTE
Kapama pilavı, bayram çöreği ve höşmerim denemeye değer yöresel tadlar.
Stew with rice, holiday biscuits, and cheese dessert höşmerim are the traditional flavors that are worth giving a try.

GELENEK / TRADITION
Beypazarlılar’ın, hoş bir felsefeleri var; dünyada hâlâ yapılacak bir şeylerin kaldığını vurgulamak için evlerinin üst
katlarını işlemeden bırakıyorlar.
People of Beypazarı have a nice philosophy; they leave the top floor of their homes unfinished to show that they still
have unfinished business left in this world.
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Mudurnu

AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN KALESİ
Mudurnu’nun tek şansı sınırları içinde, dünyaca ünlü
Abant Gölü’nün yer alması değil kuşkusuz. Mudurnu
esnafı tıpkı 150 yıl öncesindeki gibi, her Cuma esnaf
duası yapıyor, pirlerini anıyor, dürüst ve bereketli bir iş
için dua ediyor. Bu gelenekle UNESCO’nun dünya miras
alanları geçici listesinde yer alan Mudurnu’nun geçmişinde Ahilik kültürüyle yerleşen güçlü bir dayanışma
anlayışı var. Derin bir vadinin içine kurulu, bu eski Osmanlı yerleşimini ikiye bölen dere üzerindeki ahşap
köprülerden geçip konakların arasında dolaşırken, yüzyıl öncesinin saltanatı, estetiği ve sindirilmiş yaşam
kültürü hakkında kaydadeğer bir fikir ediniyor insan.
Kapıları, kapı kulpları, sofaları ve tavan göbekleriyle,
Armutçular Konağı ve Keyvanlar Konağı gibi asırlık aile
konakları yeniden soluk alıp veriyor. Konaklarda yapılan
kaşıksapı, cevizli ekmek ve ev baklavası gibi tadları ve
meşhur Saray Helvası’nı da tatmalı. Meydandaki Yıldırım Beyazıt Camii’yi, hemen yanındaki hamamı ve depremin ardından restore edilen üç katlı saat kulesini atlamayın. Doğaya kavuşmak için; Şeyh-ül Ümran Tepesi, Karamurat Gölü, Sülüklügöl, Akkayalar Travertenleri var.

THE FORTRESS OF AHI CULTURE
Having the world famous Lake Abant within its borders is not
the only good fortune of Mudurnu. Merchants of Mudurnu
every Friday recite their merchant prayers for honest and
prosperous business and remember their masters, just as they
used to do 150 years ago. Entering the UNESCO’s Intangible
World Heritage List with this tradition, Mudurnu’s past has an
understanding of a strong unity which is ingrained by the Ahi
culture. You get a remarkable idea about the sultanate,
aesthetics and life culture of the centuries ago, while you are
walking among the mansions, passing through the wooden
bridges on the stream dividing this old Ottoman settlement into
two. Centuries-old family mansions such as Armutçular
Mansion and Keyvanlar Mansion are breathing once again with
their doors, door handles, sofas and ceiling roses. Tastes like
kaşıksapı, walnut bread, and homemade baklava made in the
mansions, and the famous Saray Halva are to be tasted. Do not
skip to see the three-story clock tower, which is restored after
the earthquake, the Yıldırım Beyazıt Mosque in the square, and
the bathhouse next to it. To reach nature; There are Sheikh-ul
Umran Tepesi, Karamurat Lake, Sülüklügöl, Akkayalar
Travertens.

SAĞLIK / HEALTH
Mudurnu, Sarot ve Babas başta olmak üzere birçok termal su kaynağına sahip
It has many thermal springs notably Mudurnu, Sarot and Babas.

Sapanca

GÖLÜN İHYA ETTİĞİ...
İstanbul’dan uzaklaşmak isteyenler için bir nefes; Sapanca... Sapanca Gölü, doğa turizminin belkemiği. Göl
çevresinde tam 69 kuş türü belirlenmiş. Esentepe’den
gölü seyretmeyi de ihmal etmemeli. Otel, restoran ve
kamp alanlarıyla göl çevresi Sapanca’nın en canlı yeri.
Ormanın içinden geçerek varılan İstanbuldere köyünde
ise serpme kahvaltı ya da alabalık ziyafeti olmazsa olmaz. Osmanlı veziri Hasan Fehmi Paşa tarafından, Mahmudiye köyünde yaptırılan bezemeli Hasan Fehmi Paşa
Camii (1885) ve özgün yapısını koruyan Rahime Sultan
Camii (1892) görülmeye değer. Tarih boyunca Frigyalılar,
Bitinyalılar, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar'ın yerleşim yeri olarak kullandığı Sapanca'daki tarihi yapılar arasında Bizans döneminden kalma lahit ve mezar taşlarının
yanısıra Kurtköy Köyiçi mevkiinde, son Bitinya kralının
saklanmak için yaptırdığı kalenin kalıntıları da var.

THE ONE THAT WAS REJUVANATED BY THE LAKE...
A break to take a fresh breath for those who want to get away
from İstanbul; Sapanca. Lake Sapanca is the backbone of
nature tourism. A total of 69 bird species have been identified
around the lake. Do not skip to watch the sun from Esentepe.
The lake area with its hotels, restaurants, and campgrounds is
the liveliest place in Sapanca. Having a continental breakfast or
a trout feast is a must in the village of İstanbuldere, which is
reached through the forest. Built in Mahmudiye village by
Hasan Fehmi Pasha, an Ottoman lecturer, the Hasan Fehmi
Pasha Mosque (1885) and the Rahime Sultan Mosque (1892),
which preserved its original structure, are worth seeing. There
are sarcophagi and gravestones dating from the Byzantine
period, as well as the remains of the castle, built by the last
Bithynia king, in order to hide, among historic structures in
Sapanca that the Phrygians, Bithynians, Romans, Byzantines,
and Ottomans used as settlements throughout history.

AKTİVİTE / ACTIVITY
Balık tutmak, yüzmek ya da çevresinde gezinti yapmak Sapanca Gölü’nün zevkli aktiviteleri.
Fishing, swimming or walking around Lake Sapanca is among the pleasant activities.
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Taraklı

GEÇMİŞİN HAKKINI VERMEK
Taraklı’nın karakteri, arnavut kaldırımı sokakları, cumbalı, renkli evleri… İçinden Göynük Deresi’nin aktığı,
ormanlarla çevrili, havası rutubetsiz ve tertemiz olan
Taraklı’da birçok konak artık turistleri ağırlıyor. Geçmişten hoş bir detay; yük taşıyanların soluklanmaları
için dinlenme taşları var. 16. yüzyılda Tarihi Hamam’ın
buharıyla ısıtılan, Mimar Sinan’ın eseri Kurşunlu Camii,
yatırlar ve Osmanlı hamamları görmeye değer. Yunus
Paşa Çarşısı Sokak’ta eski haline kavuşmuş dükkanlar
var. Asırlar önceki halini koruyabilmiş bir de arastası;
Orhangazi ve Yunus Paşa çarşıları... Küçükhan’da yöresel ürünleri ve yerel yemekleri tatmak mümkün. Burada
özgün yemek Nohutlu Mantı. Buraya ismini veren ve
şimşir ağacından ya da manda boynuzundan yapılan tarakları bulmak zor ancak ağaç oyma el işleri yeniden
canlanıyor. Taraklı’ya 10 km mesafedeki Kemaller köyünde kaşık yapımı sürüyor. 1900’lü yıllarda Taraklı
kaşıkları Paris’te sergilenmiş. Yusuf Bey Mahallesi’nde
yedi asırlık bir çınar ağacı var. Osmanlı devleti topraklarına kattığı her yerleşimde çınar ağacı dikerdi.

GIVING THE PAST ITS DUE
Taraklı’s character is its cobble stoned pavements, colorful
houses with balconies. Many mansions now rent rooms to
tourists in Taraklı, where the Göynük Stream passes,
surrounded by forests, with its clean and fresh air. A nice
detail from the past; there are resting stones on the streets so
those who carry a load can rest. The Kurşunlu Mosque, built
by Mimar (architect) Sinan, heated by the steam of the
Historical Hamam in the 16th century, the Ottoman baths,
and tombs are worth seeing. There are shops in Yunus Paşa
Çarşısı Street that have been restored. Bazaars that were able
to protect the past for centuries; Orhangazi and Yunus Pasha
bazaars... It is possible to taste local products and local dishes
in Küçükhan. The unique dish of this place is called Nohutlu
Mantı (ravioli with chickpeas). It is hard to find combs made
from the boxwood or buffalo horn, but the wood carving craft is
reviving. Spoon making continues in the village of Kemaller, 10
km away from Taraklı. In the 1900s, Taraklı spoons were
exhibited in Paris. In the Yusuf Bey Neighborhood, there is a
plane tree which is seven centuries old. The Ottomans used to
plant plane trees for every settlement added to the territory.

DOĞA / NATURE
Geyve-Taraklı-Göynük kaydadeğer bir trekking rotası. Baharda, 21 km mesafedeki Karagöl Yaylası’na köylerden akın oluyor.
Geyve-Taraklı-Göynük is a notable trekking route. The villagers swarm the Karagöl Plateau, which is 21 km away, in the spring.

Geyve

DOĞAL GEÇİT
Nüfusunun yüzde 70’i tarımla uğraşan ve Türkiye’nin
önemli ayva yetiştiricilerinden olan Geyve için Sakarya
Nehri ovadaki tarımın can suyudur. Yıldırım Beyazıt ve
Yavuz Sultan Selim’in doğu seferlerine giderken Sakarya
Nehri üzerindeki Ali Fuat Paşa Köprüsü’nü kullandığı
biliniyor. Evliya Çelebi’nin de buradan geçerek Geyve-Taraklı-Göynük-Mudurnu Nallıhan-Beypazarı güzergahını izlediği Seyahatname’sinden anlaşılıyor. Demiryolu ile telgraf ve telefon hatlarının geçtiği Geyve,
Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir noktaydı. Buna bağlı
olarak Kuvai Milliye Müzesi görülmeye değerdir. Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, Geyve savunması komutanlarından Ali Fuat Cebesoy’un mezarı, İkinci Beyazıt
Köprüsü, Çoban Kalesi, Kırcılar Kilisesi harabeleri Kurtbelen Kilisesi harabesi görülmeye değer. Maksudiye
köyü sınırları içinde bulunan Doğançay şelalesi bir tabiat
anıtı ve keyifli bir gezi alanı.

NATURAL PASSAGEWAY
The Sakarya River is the fountain of life for Geyve, an
important quince farmer of Turkey. 70 percent of its
population is engaged in agriculture. It is known that
Yıldırım Beyazıt and Yavuz Sultan Selim used the Ali Fuat
Pasha Bridge over the Sakarya River on their way to the
eastern campaigns. Evliya Çelebi had crossed this bridge and
followed the Geyve-Taraklı-Göynük-Mudurnu-NallıhanBeypazarı route according to his Seyahatname. Geyve, where
railway and telegraph lines and telephone lines passed, was
an important point in the War of Independence. In this
respect, the Kuvai Milliye Museum is worth seeing. The
grave of Ali Fuat Cebesoy, a hero of the War of Independence
and a Geyve defense commander, the Second Beyazıt Bridge,
the Çoban Castle, the Kırcılar Church ruins, and the
Kurtbelen Church ruins are worth seeing. Located within the
borders of Maksudiye village, Doğançay Falls is a monument
of nature and a pleasant excursion area.

NOSTALJİ / NOSTALGIA
Sinema filmlerinde boy gösteren ve ikinci derece doğal sit alanı olan tarihi Doğançay Tren İstasyonu görülmeye değer.
The historical Doğançay Train Station which is the background of some motion pictures is a second degree conservation
area and is worth seeing.
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GÜZEL GÖZLER, GÜZEL YÜZ...
BİRKAÇ ESTETİK DOKUNUŞLA GÖZLERİNİZİN DOLAYISIYLA YÜZÜNÜZÜN GÜZELLİĞİNİ TEKRAR
KAZANABİLİRSİNİZ.

BEAUTIFUL EYES, BEAUTIFUL FACE…
YOU CAN REGAIN THE BEAUTY OF YOUR EYES, THEREFORE YOUR FACE, THROUGH A FEW
AESTHETIC TOUCHES.

TÜRKAN BALABAN

Yaşımız ilerledikçe özellikle hassas bir bölge olan göz
çevresindeki kas ve deri dokusu yer çekiminin de etkilisiyle aşağı doğru sarkar. Göz etrafındaki yağı tutan
sağlam yapı gevşer. Bu da torbalanmış bir görüntü yaratır. Sadece yaş ilerlediğinde değil, uykunuzu yeteri derecede alamadığınızda; sürekli bilgisayar ve tablet ekranlarına baktığınızda da gözleriniz bu durumdan etkilenir. Yüzümüzün canlılığının adeta kaybolduğunu hissederiz aynaya bakınca. Göz kapağı sarkması, kaz ayağı
çizgileri, göz altı torbaları ve göz kenarlarında oluşan
kırışıklıklar adeta yaşımıza yeni yaşlar ekler. Oysa cerrahi ya da cerrahi olmayan birkaç küçük dokunuşla yüzümüzün kaybolan ışıltısını, gözlerimizin güzelliğini
tekrar kazanabilmek mümkün. Ancak göz bölgesinin
hassas oluşu; cilt yapısının inceliği göz çevresinin daha
çabuk yıpranmasına yol açtığı gibi tedavileri de zorlaştırabiliyor. Bu yüzden göz çevresine yaptıracağınız müdahaleleri uzman doktorlara danışmanızda fayda var.
Göz ve göz çevresine yapılacak küçük estetik ve işlevi
yüksek operasyonlarla yüzümüze tekrar canlılık katabilmenin yollarını ise şöyle anlatmak mümkün.
Sürekli tablete bakmak gözü yaşlandırıyor
Gözlerin sadece ilerleyen yaş, jest ve mimikler dolayısıyla kırışıp torbalanmadığını yani yaşlanmadığını dile getiren Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel,
şunları söylüyor: “Yaşın, sürekli kullanılan jest mimiklerin gözlerin yaşlanmasına, torbalanmasına doğal bir etkisi var ama günümüz dünyasında bunlar tek sebep değil.
Uykusuzluk, aşırı kafein tüketimi, bilgisayar, tablet ekranları, TV karşısında uzun saatler geçirmek, gözleri yeterince dinlendirmemek, dengesiz ve yetersiz beslenmek
de gözlerimizi ve göz çevremizi yıpranmış gösterir.”
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As we age, the muscular and skin tissue around the eyes,
which is a particularly sensitive area, sags due to gravity.
The solid structure that holds the fat around the eyes
loosens. This creates a bagged image. Not only with the
age, but when you do not get enough sleep and when you
look at computer and tablet screens constantly, your
eyes become affected. When we look into a mirror, we
feel that the vibrancy of our face has almost disappeared.
Drooping eyelids, crow's feet, under eye bags, and
wrinkles around the eyes add years to our age.
However, with a few minor surgical or non-surgical
touches, it is possible to regain the beauty of our eyes
and our vanishing glow. The sensitivity of the eye area
and the thinness of the skin structure can cause the eye
area to wear out more quickly, making treatment more
difficult. Therefore, the medical attention around the
eye area should be performed by an expert physician
only. It is possible to tell how to add vibrancy to our face
with small aesthetic and functional operations to be
made around the eye area.
Looking at a tablet screen for a long time ages our
eyes
Expressing that the eye area is not wrinkled only due to
age, gestures and mimics, President of Turkish Plastic
Reconstructive and Aesthetic Surgery Association and
Plastic Surgery Specialist Prof. Dr. Akın Yücel says,
"Age and gestures that are constantly used have a
natural effect on the aging and bagging of the eyes, but
these are not the only reasons in today's world. Insomnia,
excessive caffeine consumption, looking at computer,
tablet screens, long hours in front of the TV, not letting
our eyes rest enough, unbalanced diet, and malnutrition
make our eyes and eye area look worn out."
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Göz altı morlukları
“Göz çevresinde en sık görülen sorunlar gözaltı morlukları, gözaltı torbaları ve göz çevresi kırışıklıklarıdır. Hastada bu sorunlar mevcutsa, hasta cerrahi
operasyona yönlendirilmelidir. Göz altında çökmeler
ise yağ dokusu enjeksiyonu ile yükseltilebilmektedir.
Sadece renk değişikliği mevcutsa; bu bölge renginde
açılmaya neden olabilecek göz çevresine özel kimyasal peeling uygulamaları yapılabilir. Beraberinde uygulanacak lazer kombinasyonları, tedavi başarısını
artırır.”
Yağ enjeksiyonu da yapılıyor
“Morluğa sebep olan ciddi bir bağ dokusu kaybı mevcutsa,
yukarıdaki tedavi seçeneklerine ek olarak, göz çevresine
özel yapılacak radyofrekans dalga tedavisi ile buradaki bağ
dokusu kuvvetlendirilir. Ayrıca göz çevresine uygun hyalüronik asit veya kişinin kendi yağları kullanılarak tatbik
edilen yağ enjeksiyonu tedavi seçenekleri arasında düşünülebilir. Her iki durumda da destek tedavisi olarak göz
çevresi ile beraber tüm yüze yapılacak olan PRP uygulaması hem yüzde hem göz altında belirgin bir canlılık sağlar.”
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Dark circles under eyes
"The most common problems around the eye are dark
circles, under eye bags and wrinkles. If the patient has
these problems, the patient should be directed for a
surgical operation. The sagging under the eyes can be
elevated by injection of fat tissue. If only a color change
exists, special chemical peeling applications can be made
around the eye area which may lighten the skin color in
this region. A combined treatment with the use of lasers
increases the success of the treatment."
Fat tissue injection is also done
"If there is a serious loss of connective tissue that causes
the dark circles, in addition to the above treatment
options, the connective tissue is strengthened by radiofrequency wave therapy, which is performed specifically
for the eye area. Also, hyaluronic acid suitable for the eye
area or fat injections administered using one's own fat
can be considered as treatment options. In both cases, the
PRP application to the entire face, together with the eye
area as a supportive treatment, provides a significant
boost to both the face and under the eyes."

SAĞLIK / HEALTH

Gülmek güzel de kaz ayakları olmasa!
Göz çevresi problemlerinin en başında göz kenarlarındaki
kaz ayağı denilen kırışıklıkların geldiğini ifade eden Prof.
Dr. Yücel, cerrahi olmayan estetik uygulamalarla bu sıkıntıların rahat çözülebileceğini şöyle ifade ediyor: “Genetik
faktörler, güneşte çok fazla kalmak ve sigara içmek gibi bazı
alışkanlıklar yüzdeki çizgilerin ortaya çıkışını hızlandırabilir. İyi bir göz çevresi bakımı bu süreci geciktirebilir. Ayrıca
uygulandığı bölgede kasların hareketini geçici olarak donduran botoks, belirgin kırışıklıkların oluşumunu ertelemektedir. Derin kırışıklıklar için ise hylüronik asit dolgularla derin kırışıklıkları tek tek doldurulabilir.
Yüz gençleştiren göz kapağı cerrahisi
Göz kapağı cerrahisinin dünyada ve ülkemizde en sık
yapılan yüz gençleştirme işlemi olduğunu söyleyen
Plastik Cerrahi Umanı Prof. Dr. Yücel, göz kapağı estetiğinin genelde 35 yaş sonrasında yapıldığını belirtiyor.
Yücel, “Ancak üst kapak yapısı ailesel olarak fazla etli ve
düşük olan hastalarda ve alt kapakta belirgin torbalanması olanlarda daha erken yaşlarda da ameliyat gerçekleştirilebilir. Torbalı ya da sarkık göz kapaklarına sahip,
fiziksel olarak sağlıklı, psikolojik olarak buna hazır hastalara bu operasyon uygulanabilir. Özellikle üst göz kapağı
ameliyatları erkek hastalar tarafından çok talep edilen bir
girişimdir. Üst kapaklar tek başına yapılacaksa lokal
anestezi yeterli olabilir ve yaklaşık 45 dakika sürer. Alt
kapaklar yaklaşık 1,5 saat sürer. Hastalar genellikle aynı
gün evlerine gönderilir.” diyor.

KIRIŞIKLIĞI ÖNLEYICI TEDBIRLER
PRECAUTIONS TO PREVENT WRINKLES
E vitamini içerikli nemlendiriciler kullanmak
Using moisturizers that contain vitamin E
Bol bol su içmek
Drinking plenty of water
Yaz kış güneş koruyucu kullanmak
Using sun protection both in summers and winters
Cilt bakımı ve peeling gibi uygulamaları yaptırmak
Having skin care applications done such as peeling
Sigaradan uzak durmak
Quit smoking
En büyük yaşlanma nedeni olan stresten kaçınmak
Avoid stress, the biggest cause of aging
Sık kilo alıp vermemek, bilinçsiz diyetler
yapmamak
Often weight gain, unconscious dieting
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Smiling is good if there weren’t crow’s feet!
Expressing that crow's foot being among the primary
problems of the eye area Prof. Dr. Yücel tells that these
difficulties can be solved easily with non-surgical
aesthetic procedures: "Genetic factors, being exposed to
too much sunlight, and some habits such as smoking can
speed up the appearance of the lines in the face. A good
eye area care may delay this process. In addition, Botox
temporarily freezes the muscles in the region where it is
applied, delaying the formation of significant wrinkles.
Deep wrinkles can be filled one by one with hyaluronic
acid fillings.
Eyelid surgery that makes your face young again
Telling that the eyelid surgery is the most commonly
performed facial rejuvenation procedure in the world and
in our country, Plastic Surgeon Prof. Dr. Yücel states
that the eyelid aesthetic is usually performed on people
over 35 years of age. Yücel said, "However, the patients
with genetically droopy upper lid structure and those
with significant bags on the lower lids may have the
surgery at an earlier age. This operation can be performed
on a physically healthy, psychologically prepared patient
with under eye bags or sagging eyelids. In particular,
upper eyelid surgery is a procedure in demand by the
male patients. Local anesthesia may be sufficient if the
upper lids are to be done alone, and it will take
approximately 45 minutes. Lower lids last about 1.5
hours. Patients are usually sent home the same day."
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LEZZETİN
EN GELENEKSEL HALİ…
BY ADALI’NIN MUTFAK ŞEFİ İBRAHİM ÇELİK, KONUKLARINI TÜRK VE OSMANLI MUTFAĞININ
EN GÖZDE SPESİYALLERİYLE BULUŞTURUYOR.

THE MOST TRADITIONAL STATE OF TASTE
KITCHEN CHEF OF BY ADALI İBRAHİM ÇELİK HAS HIS GUESTS MEET WITH THE MOST
FAVORITE SPECIALS OF THE TURKISH AND OTTOMAN CUISINES.

SELİN AKGÜN

İstanbul Ataşehir’de hizmet veren By Adalı’nın Bolu
Mengenli mutfak şefi İbrahim Çelik, Türkiye’nin en
deneyimli şeflerinden biri. Baba mesleğini devam ettiren ve 44 yıldır yemek yapan Çelik; Türk, Osmanlı,
Balkan, Fransız ve Rus mutfaklarında uzmanlaştı. Çelik,
By Adalı’da geleneksel lezzetlerimizi yeni nesil ile buluşturma misyonuna yatırım yaparak ilerliyor.
44 yıllık birikimle fark yaratıyor
1974 yılından bu yana yemek sektöründe hizmet veren
İbrahim Çelik, Türk ve Osmanlı mutfağının unutulan
lezzetlerini ölümsüzleştiriyor. Osmanlı, Balkan, Fransız
ve Rus mutfaklarının seçkin lezzetlerini hedef kitlesine
sunan Çelik, 1975 yılında Gümüşsuyu’ndaki İstanbul
Teknik Üniversitesi’nde aşçı yardımcısı oldu. 19761983 yılları arasında birçok restoran ve otel zincirinin
mutfaklarında çalışan Çelik, 1983-1986 yılları arasında
ise İsviçre Cenevre’de Türk ve İsviçre mutfaklarında
mutfak şefi olarak görev yaptı. 1993-2015 yılları arasında ise uluslararası otel ve restoranların mutfak koordinatörlüğünü yürüttü. Uluslararası Jüri Sertifikası’na sahip
olan Şef İbrahim Çelik, her sene İstanbul’da düzenlenen
Uluslararası Mutfak Günleri Festivali’nin de jüri üyesi...
2008-2012 yılları arasında Aşçılar Derneği başkanlığını
ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu başkan yardımcılığını yürüten Çelik, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp
Fakültesi’nde ve İstanbul Kitchen Academy’de mutfak
eğitmeni olarak ders veriyor. Dünden bugüne Ziya Restoran, Uludağ’da Beceren Otel, Marmaris’te Martı Otel,
Kuşadası’nda İmbat Otel ve İstanbul’da Maçka Oteli’nde
görev yapan Çelik, Brifing Turizm Oteller Zinciri’nin
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FERHAT MAKASÇI

İbrahim Çelik of Mengen, Bolu, the kitchen chef of By Adalı
that has been serving in Ataşehir, İstanbul, is one of
Turkey’s most experienced chefs. Çelik, who has taken over
the business after his father and has been cooking for 44
years, has been experienced in Turkish, Ottoman, Balkan,
French, and Russian Cuisines. Çelik advances by investing
in the mission of having our traditional tastes meet with the
new generation in By Adalı.
He is making a difference by his 44 years of experience
İbrahim Çelik, who has been serving in the dining sector
since 1974, makes the Turkish and Ottoman cuisines’ forgotten
tastes immortal. Presenting the outstanding dishes of the
Ottoman, Balkan, French, and Russian cuisines to his target
clients, Çelik became an assistant cook at İstanbul Technical
University in Gümüşsuyu in 1975. Çelik, who had worked in
many restaurant and hotel chain kitchens between 1976-1983,
worked as a kitchen chef in Turkish and Swiss kitchens in
Geneva, Switzerland between 1983-1986. He was the kitchen
coordinator of the international hotels and restaurants between
1993-2015. Chef İbrahim Çelik, who has an International Jury
Certificate, is also a jury member of the International Kitchen
Days Festival,which has been organized annually in İstanbul.
Çelik, who has conducted the presidency of the Assembly of
Cooks and the vice presidency of the Turkish Cooks and Chefs
Federation, has been teaching lessons as a kitchen trainer in
İstanbul University Çapa Faculty of Medicine and İstanbul
Kitchen Academy. Çelik has also worked at Ziya Restaurant,
Beceren Hotel in Uludağ, Martı Hotel in Marmaris, İmbat
Hotel in Kuşadası, and Maçka Hotel in İstanbul. He also
worked as a kitchen coordinator for the Brifing Tourism Hotels
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mutfak koordinatörlüğünü de üstlendi. Armada Oteli’nden emekli olan Çelik, 2001-2015 yılları arasında Zarifi
Restaurant’ta görev yaptı. İstinyePark’ta açılan Osmani
Restaurant’ın da mutfak danışmanlığını yürüttü.

Chain. Retired from Armada Hotel, he worked in Zarifi
Restaurant between 2001-2015. He worked as a kitchen
adviser in Osmani Restaurant, which was opened in
İstinye Park.

Adeta bir mutfak okulu
İbrahim Çelik, Haziran 2015’ten bu yana geleneksel yemek kültürümüzün unutulan lezzetlerini, By Adalı’da
yeni nesil ile buluşturuyor. ‘Yeni Nesil Esnaf Lokantası”
sloganıyla yola çıkan By Adalı; Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini, unutulan tatlarını ve saray mutfağı
kültürünü Ataşehir’in sıcak atmosferi ve modern mimarisi ile sunuyor. By Adalı’da alakart seçenekler olsa
da her gün 9 çeşit yemek, 4 çeşit zeytinyağlı ve 3 çeşit
tatlı mutlaka bulunuyor. Osmanlı ve Türk mutfağına
has yöresel lezzetlerden de her gün 2 spesiyal menüde
yer alıyor. Şeyhmilmus, kaşkarikas, ballı patlıcan, file
bademli patlıcan çorbası, ayazda kurutulmuş Kars kazı
palazı, borani, kaldırık, mutancana, işkembeli nohut,
bademli, etli ve safranlı Osmanlı pilavı, keşkek, Çerkez
tavuğu, tahinli kabak tatlısı, kaymaklı ayva tatlısı gibi
geleneksel lezzetleri özenle hazırlayan Çelik, Türk ve
Osmanlı mutfağının en beğenilen spesiyallerini ölümsüzleştiriyor. Şevketi bostan, diken ucu gibi özel otları,
yöresinden taze taze toplattıklarının altını çizen Çelik,
özellikle kış mevsiminde bakliyat ağırlıklı spesiyaller

Almost like a kitchen school
İbrahim Çelik has the forgotten tastes of our traditional
dining culture meet with the new generation at By Adalı
since June 2015. Making the slogan of “New Generation
Traders’ Cafeteria” its starting point, By Adalı presents the
traditional dishes and forgotten tastes of the Turkish
cuisine and the dining culture of the palace combined with
the warm atmosphere of Ataşehir and a modern architecture.
Although By Adalı offers a la cart options, every day 9 hot
and 4 cold dish, 3 dessert options are available. Also, 2
specials among the unique traditional tastes of the Ottoman
and Turkish cuisines take place in the menu every day.
Preparing traditional dishes with care such as şeyhmilmus,
kaşkarikas, honey eggplant, eggplant soup with sliced
almonds, Kars goose dried in frost, borani, kaldırık,
mutancana, chickpeas with tripe, Ottoman rice dish with
beef, almonds, and saffron, keşkek, Circassian chicken,
pumpkin dessert with tahini, and quince dessert with cream
of milk, Çelik makes the favorite specials of the Turkish and
Ottoman cuisines immortal. Highlighting that they have
some special herbs such as milk thistle picked from their home

ŞEF İBRAHİM ÇELİK’TEN ETLİ ENGİNAR DOLMASI (4 KİŞİLİK)
STUFFED ARTICHOKES WITH BEEF RECIPE BY CHEF İBRAHİM ÇELİK (FOR 4)
Malzemeler: 4 enginar, 600 gram dana kuşbaşı et, 2 adet
soğan, 1 adet domates, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 adet
kırmızıbiber, 4 diş sarımsak, tuz, karabiber, 1 limon suyu, 1
limon kabuğu rendesi, 2 çorba kaşığı tereyağı ve asma yaprağı.
Hazırlanışı: 1 adet soğanı ince kıyıp zeytinyağında kavurun. Ardından enginarları ilave edin. 1 limon sıkıp tuzunu
ekleyin. Sıcak su koyup 25 dakika pişirin. Dana kuşbaşı
etleri önceden yarım saat haşlayın. Ayrı bir tencerede
ince kıyılmış soğan ve sarımsağı tereyağı ile kavurun.
Sonra etleri ilave edin. Salçayı ekledikten sonra güzelce
karıştırın. Domates ve kırmızıbiberi ilave edin. 1 limon
kabuğu rendesi ekleyin. Tuz ve karabiberi koyduktan
sonra etlerin üzerini kapatacak kadar sıcak su ilave edip
20 dakika pişirin. Enginarın ortasına et soteden koyun.
Tuzu alınmış ve haşlanmış asma yapraklarıyla enginarı
kaplayın. Enginarı haşladığınız suyla, etleri sotelediğiniz
suyu birleştirin. Fırın tepsisine aldığınız enginar dolmalarının üzerinde gezdirin. Üzerini folyo ile kapatıp 180
dereceli fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.
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Ingredients: 4 artichokes, 600 grams of veal cubes, 2
onions, 1 tomato, 1 tbsp of tomato paste, 1 red pepper, 4
cloves of garlic, salt, pepper, juice of 1 lemon, zest of 1
lemon, 2 tbsp of butter, grape leaves.
Directions: Fine slice 1 of the onions and saute with olive
oil. Add the artichokes. Squeeze 1 lemon add its juice and
add salt. Add hot water and cook for 25 minutes. Boil the
meat for half an hour beforehand. In a separate pot, saute
the fine sliced onions and garlic with butter. Add the
meat. Add the tomato paste. Stir well. Add the tomato
and red pepper. Add the lemon zest. After adding salt
and pepper, add hot water until it covers the meat. Cook
for 20 minutes. Fill the artichokes with beef saute. Cover
the artichokes with grape leaves that are boiled and freed
of salt. Combine the water that you boiled the artichokes
in and the water that you boiled the meat. Place the
stuffed artichokes onto an oven tray and pour some of
that stock on the artichokes. Cover the tray with
aluminum foil and bake for 20 minutes in a 180 degree
oven. Enjoy!
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region, Çelik states that they prepare specials focusing on
legumes for winter. İbrahim Çelik works with chef Murat
Akbulut in By Adalı. Çelik, who expressed that By Adalı works
almost like a kitchen school, says, “Right now, we have two
interns who are still studying. Theory and practice have been
intertwined here. I try to teach them the secrets of cooking from
A to Z in a correct way. I value slicing the right way and hygiene.”

Kaşkarikas

hazırladıklarını belirtiyor. İbrahim Çelik, By Adalı’da şef
Murat Akbulut ile birlikte çalışıyor. By Adalı’nın adeta bir
mutfak okulu gibi çalıştığını ifade eden Çelik, “Şu an iki
okullu stajyerimiz bulunuyor. Teori ve pratik bu arada iç içe
geçmiş durumda. Onlara yemek yapmanın püf noktalarını
A’dan Z’ye doğru bir şekilde öğretmeye çalışıyorum. Doğrama stilleri ve hijyene de büyük önem veriyorum.” diyor.
Kaliteden ve yöresel tatlardan ödün vermiyor
By Adalı’ya her sabah 09.00’da gelen İbrahim Çelik,
12.00’ye kadar tüm yemekleri hazırlamış olduklarını ifade
ediyor. Öğlen servisi saat 14.00’e kadar tüm hızıyla devam
ediyor ve mekan 21.00’de kapanıyor. Her spesiyalin kendine has, standart bir sunumunun olduğunu dile getiren
Çelik, konukların farklı tercihleriyle bu sunumu değiştirmelerini, lezzet kombinasyonu açısından çok doğru bulmuyor. Yemek yaparken kaliteden asla ödün vermeyen
İbrahim Çelik, etleri Balıkesir ya da Trakya’dan getirtiyor.
Organik pazarları da yakından takip ediyor. Galeta ununu
bile kendisi yapıyor. Düzenli olarak Tokat yaprağı da getirtiyor. Yemek yapmanın ve farklı mutfaklarda uzmanlaşmanın önemli bir emek ve deneyim gerektirdiğini ifade
eden İbrahim Çelik, “3-4 farklı spesiyal biliyor olmanız,
dünya mutfağında uzmanlaştığınız anlamına gelmiyor.
Türk mutfağında 44 yıldır çalışan biri isim olarak her gün
yeni ve farklı deneyimler kazanıyorum. Fransız ve Türk
mutfaklarını gerçekten çok seviyorum. Yaptığım spesiyallerin beğenilmesi ve beğeninin dile getirilmesi beni inanılmaz mutlu ediyor. Fransız mutfağında en keyif alarak
yaptığım spesiyal ise yağsız kıymadan yapılan steak tartar.” yorumunda bulunuyor.
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Does not compromise on quality and local tastes
Arriving in By Adalı every morning at 9am, İbrahim Çelik
expresses that they get everything ready by noon. Lunch
service continues until 2pm with a high pace and the place
closes at 9pm. Every special has its unique way of being
served. Çelik does not find it right to change the way they
present their dishes depending on the customer’s various
preferences in terms of flavor combination. İbrahim Çelik,
who does not compromise on quality while cooking, has
meats brought from Balıkesir or the Thrace region. He
follows closely the organic markets. He makes even his own
bread crumbs. He keeps Tokat grape leaves regularly in
stock. İbrahim Çelik, who expresses that spending significant
effort and having great experience are necessary to cook and
specialize in various cuisines, says, “Knowing how to cook
about 3-4 specials does not mean that you are specialized in
the world cuisine. As a person who has been working in the
Turkish cuisine for 44 years, I gain new and different
experiences every day. I really like the French and Turkish
cuisines. I become incredibly happy when my dishes are
liked and they give me credit for it. The special from the
French cuisine that I love to make is steak tartar which is
made from none fat ground beef.”
Körili nohutlu semizotu
Water crest with curry and chickpeas

GEZİ / TRAVEL
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İNANCIN VE ENERJİNİN ÜLKESİ

THE LAND OF FAITH AND ENERGY: INDIA

HİNDİSTAN
BERİL ŞEN
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Hindistan, her gezginin tatması gereken bir hayat deneyimidir. Burası, renkleri daha da parlatan sıcağı; ağzına kadar
yolcu ve hayvan dolu, yanardöner kamyonları; sokak yiyeceklerinin merak uyandıran kokuları; görkemli saraylara
tezat hayat mücadelesi; çölü yeşerten şenlikleri; kısacası
tüm ikilemleriyle, duyuların sınırlarını zorlayan, başdöndürücü bir insan denizidir.

India is a life experience that should be enjoyed by all
travelers. This place is a dazzling sea of people with its heat
that makes colors shine better; its colorful trucks full of
passengers and animals up to the brim; attractive flavors of
the street foods; struggle of life to the contrary of the
magnificent palaces; with all its conflicts, pushing the
limits of all sensations in short.

Yeni bir enerji
Bu ülkenin neresine ayak basarsanız basın, eşsiz bir serüvenin başında ve farklı bir enerji sarmalının içinde olduğunuz hissine kapılacaksınız. Tarih burada başka bir yüzüyle
karşınıza çıkar. Efsane, masal ve mitler kulağınızdan hiç
eksilmezken, inanç hep başroldedir. Hindistan’ın, birçok
seyahat acentelerinin de üzerinde durduğu ve tur programlarından eksik etmediği, Delhi, Jaipur ve Agra gibi dünyaca
ünlü, popüler durakları vardır. Hindistan’a gitmek için plan
yapan birçok seyahat meraklısının bu kentleri görmek istemesi son derece doğaldır.

A new energy
Whichever direction you set foot in this country, you will
feel that you are at the beginning of a unique adventure and
in a different kind of energy spiral. History shows you a
different face here. Faith always plays the starring part as
the legends, myths, and fairy tales kept being whispered
into your ears. India has many popular distances such as
Delhi, Jaipur and Agra that so many travel agencies
emphasize and keep them regularly in their tour programs.
It is only natural for those who would like to visit India
wanting to see those provinces.
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Amber Fort

Sarayların pembe şehri
Bu kentlerden biri, ‘pembe şehir’ olarak da bilinen, büyüleyici Jaipur. Hindistan’ın gösterişli eyaleti Rajasthan'ın başkenti Jaipur, modernle gelenekselin keyifli bir karışımı. Ana
caddelerinde trafiğe karışan develerin çektiği yük arabaları
ve onlarla aşık atan çekçekler sizi şaşırtmasın. Tüm bu karmaşanın ortasında, yüksek kuleleri ve şehir saraylarıyla Jaipur, Rajasthan'ın içlerine ilerledikçe sizi ne denli büyülü bir
bölgenin beklediğine dair ipuçları verir. Kentin kalbinde
bulunan ve hala eski kraliyet ailesinin yaşadığı Şehir Sarayı;
ülkedeki gözlemevlerinin en meşhuru Kraliyet Gözlemevi
Jantar Mantar; kraliyet ailesi kadınlarının kentin ana caddesini ve çarşısını gözlemleyebilmeleri için inşa edilmiş, bal
peteği görünümlü saray Hawa Mahal; şehri sarmalayan kurak bir tepede, gözlerden uzak inşa edilmiş, ulaşımın fillerle
sağlandığı, masalsı ihtişama sahip kale Amber Fort görülmeye değer. Ayrıca efsanevi ‘bulunmaz Hint kumaşı’na
dokunabilmek için tekstil atölyelerinde bugün hala kullanılmakta olan el baskı tekniğini görmek de mümkün.

Hawa Mahal

Aşk için anıt
Bir başka ünlü durak da Agra. Burası, dünyanın en ünlü
ikonlarından Taj Mahal ile özdeşleşmiştir. 17. yüzyılda
Babür Hükümdarı Şah Cihan’ın karısı Mümtaz Mahal için
yaptırdığı Taj Mahal, belki de aşk için inşa edilmiş en abartılı eserlerden biri. Sabahın ilk ışıkları altında değerli taşlarıyla göz kamaştıran bu mermer anıt, her metrekaresinde
romantizm ve cesaret hikayeleri barındırır. UNESCO Dünya Mirası Listesine giren, Yamuna Nehri kıyısındaki Taj
Mahal olmasa, Agra’nın turist haritalarında yer almayacağını söylemek haksızlık olur. Babürlüler’in eski kale kenti
Fatehpur Sikri ile Şah Cihan’ın yaşamının son günlerinde
büyük oğlu tarafından hapsedildiği ve ölünceye dek penceresinden Taj Mahal’i seyrettiği odanın bulunduğu Agra
Kalesi de görülmeye değer.
İslamın izi
Yurtdışına uçak, gemi, nehir ve tren turları düzenleyen
RAYTUR (www.raytur.com.tr), popüler destinasyonların yanı sıra, programına Hindistan rotalarında pek
rastlanmayan yeni bir durak eklemiş: Serhend (Sirhind). Hindistan’ın birçok şehrinde Müslümanlar’ın
günümüze kalmış eserlerine rastlamak mümkün. Kuzey Hindistan’ın Pencap eyaletinde bulunan Serhend’e; Delhi’den Şandigar’a (Chandigarh) yapılan bir
saatlik uçuşun ardından bir saatlik kara yolculuğuyla
ulaşılıyor. Burada İslâm'ın izleri belirgin bir şekilde
hissediliyor. Bu küçük yerleşimde nüfusun çoğunluğu
Sih. Sadece yüzde 2 oranında olan Müslümanların birçoğu, İmam-ı Rabbani Hazretleri’nin dergahı ile türbesi
yakınında bulunmak, dergaha bir zarar gelmesini engellemek ve hatırasını devam ettirmek için burada yaşıyor.
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Taç Mahal / Taj Mahal

Pink city of the palaces
One of those cities is the mesmerizing Jaipur, also known as the
“pink city.” The capital of Rajasthan, a dashing state of India,
Jaipur is a pleasant mixture of modern and traditional. Don’t
be surprised by the cargo carriages drawn by camels and the
rickshaws that keep up with them on the main roads within the
traffic. Jaipur with its rising towers and palaces, right in the
middle of this chaos, gives you the clues of the large region
waiting for you as you advance towards the center of Rajasthan.
The City Palace, where the old royal family still lives, located
in the heart of the city; the most famous one among the
observatories located in the country, the Royal Observatory
Jantar Mantar; a palace built to enable the female members of
the royal family to observe the main street and bazaar of the
city, Hawa Mahal; a fortress settled on a barren hill that
envelopes the city far from the eyes and the transportation is
enabled by elephants with a fairy tale magnificence, Amber
Fort are worth seeing. It is also possible to see the hand printing
technique which is still in use today at the textile workshops,
and meanwhile you can touch the legendary Indian fabrics.
A memorial dedicated to love
Another famous stop is Agra. This place is identified with one
the most famous world icons, Taj Mahal. Taj Mahal, which
was built for Mumtaz Mahal, the wife of Shah Jehan, the Babur
Empire(Mughal), in the 17th century, is maybe one of the most
exaggerated works built for love. This marble mausoleum looks
striking with its precious gems shining in the early light of the
morning, keeping the stories of romance and bravery in every
inch of it. It would not be correct to tell that if it weren’t for Taj
Mahal, in the UNESCO’s World Heritage List and located in
the side of the River Yamuna, Agra would not take place in
touristic maps. The Castle of Agra, where Shah Jehan was
imprisoned by his son in the final days of his life in a room
where he had watched Taj Mahal until his death is located, and
the old fortress town of the Babur empire, Fatehfur Sikri are
worth seeing.
Traces of Islam
RAYTUR (www.raytur.com.tr) that organizes flights, cruises,
river, and train tours to foreign countries added a new
destination, which is not seen often in popular Indian
routes, to its program: Sirhind. It is possible to come across
to many Islamic works in many of the Indian cities. You can
reach to Sirhind, located in the Punjap state of North India,
by land after one hour of ride following a flight that takes an
hour to Chandigarh from Delhi. The traces of Islam is felt
significantly here. Sikhs form the most of the population.
Most of the Muslim population, which is 2 percent, live here
to protect the shrine of İmam-ı Rabbani and to be close to
his convent and his shrine to maintain his memory. Muslims
from all over the world come here to visit his shrine.
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İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin türbesi
The İmam-ı Rabbani's shrine

Ayrıca tüm dünyadan Müslümanlar İmam-ı Rabbani HazMany Muslims left this place due to the disorder caused by the
retleri’ni ziyaret için buraya geliyor. İngiliz yönetimi ve
British Rule, especially by the WWI, and the partition of India
özellikle I. Dünya Savaşı sırasında çıkan karışıklıklarda
and Pakistan played a role in migrations as well. Raised in India
birçok Müslümanın burayı terketmesinin yanı sıra Pakisand given the epithet ‘el-Fârûk’ because he was among the
tan-Hindistan ayırımında da göçler olmuştu. Hindisdescendants of Ömer ibn Hattab, the great scholar İmam-ı
tan’da yetişmiş, Ömer ibn Hattab'ın soyundan
Rabbani (1564-1624), Sheikh Ahmed-i Faruki
geldiği için ‘el-Fârûk’ lakabını almış, büSerhendi, and other ww are buried here.
RAYTUR,
yük âlim İmam-ı Rabbani Hazretleprogramına,
ri’nin (1564-1624) türbesi başta
Revisionist of the second
Hindistan
rotalarında pek
olmak üzere Şeyh Ahmed-i Farumillennium
rastlanmayan yeni bir durak
ki Serhendi ve diğer alimlerin
Sikhs who captures Sirhind that
eklemiş: Serhend. Tüm dünyadan
kabirleri de burada.
had been ruled by Islam for long
Müslümanlar İmam-ı Rabbani
years kills the governor of
Hazretleri’ni ziyaret için buraya geliyor.
Sirhind, Vezir Han in 1710.
İkinci bin yılın müceddidi
Uzun yıllar İslâm egemenliAlthough the Mughals regain
ğinde olan Serhend’i 1710’da
the power, the Sikh population
RAYTUR has added a new destination
ele geçiren Sihler, Serhend vaincreases
with every passing day.
to their itineraries that is not seen
lisi Vezir Han'ı öldürüyorlar.
The
population
of the town also
among the popular Indian routes:
Babürler, idareyi yeniden ele alsa
increases and the city becomes
Sirhind. Muslims from around
da Sih nüfus her geçen gün artıwealthier by means of the income
the world are coming
yor. Ekber Şah zamanında, buraya
endowed during the rule of Ekber
here to visit İmam-ı
bağlanan gelirler sayesinde kentin nüShah. According to the documents, there
Rabbani.
fusu artıyor, kent zenginleşiyor. Belgelere
were about 360 works such as mosques, inns,
göre, en iyi zamanında, cami, han, hamam, kerhammams, caravanserai, and gardens during the
vansaray ve bahçelerin bulunduğu çok azı sağlam olarak
best times of the city and few of them were able to survive
bugüne kalabilmiş 360’e yakın eser varmış. Ekber Şah'ın İsuntil today. Thanks to İmam-ı Rabbani, who fights against the
lâmı bozma ve yeni bir din oluşturma girişimlerine karşı
attempts of Ekber Shah to break Islam and create a new religion,
mücadele veren İmam-ı Rabbani’nin sayesinde Dîn-i İlâhî
this new formation called Dîn-i İlâhî does not become popular.
adlı bu yeni oluşum fazla yaygınlaşmıyor. İmam-ı Rabbani,
Although İmam-ı Rabbani was a member of the Nakshbandi
Nakşibendî tarikatı mensubu olmasının yanında Kadiriyye,
order, he was respected by the other sects such as Qadirriya and
Çeştiyye gibi diğer tarikatlar arasında da saygın bir yere saCestiyye. According to a large part of Ehl-i Sünnet (followers of
hip. Ehl-i Sünnet'in büyük bir kısmına göre ikinci bin yılın
Sunnah), he is accepted as the second millennium’s revisionist
müceddidi ve müçtehid kabul ediliyor. İslâm hükümleri ile
and interpreter of the Islamic law. He was also known as ‘Sıla’
tasavvufu birleştirmesinden dolayı ‘Sıla’ ismiyle de anılıyor.
because he united Islamic commands and mysticism.
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Capitol Complex

140 bin evliya
İmam-ı Rabbani Hazretleri’nin dergahının kapısından girince misafirhaneler var. Biraz ileride de, Afganistan sultanı Şah-ı Zaman tarafından yaptırılmış, girişi etkileyici,
Hazreti Müceddid'in türbesi bulunuyor. Oğulları Muhammed Sadık ve Muhammed Sa'id de babalarıyla aynı türbedeler. Îmâm-ı Rabbani’nin türbesinin yanı sıra üçüncü oğlu
Muhammed Masum-i Faruki Hazretleri’nin türbesi de
burada bulunuyor. Üç ciltlik Mektubat-ı Masumiye kitabının yazarı Muhammed Masum-i Faruki, 140 bin evliya
yetiştirmiş, 7 bin talebesine hilafet vermiş bir kişi. Sultan
Alemgir Evrengzib'in hocası, Mektubat-ı Seyfiyye isimli
kitabı bulunan oğlu Seyfeddin-i Faruki Hazretleri’nin türbesi de bu alanda ziyaret edilebilir. 10 dakikalık bir mesafede ise İmam-ı Rabbani Hazretleri’nin babası Abdülehad
Hazretleri’nin türbesi var. Lahor-Delhi yolu üzerinde ÂmHas Bağı olarak bilinen, hem sultanın hem de halkın kullanması için bir kervansaray bulunuyor.

140 thousand saints
There are guesthouses when you enter through the gate of
İmam-ı Rabbani’s convent. The shrine of the Revisionist is
a little bit farther. It was built by the order of Shah-ı
Zaman, the Sultan of Afghanistan. The entrance is
impressive. His sons Muhammed Sadık and Muhammed
Sa'id share the same shrine with their father. Besides, the
shrine of Îmâm-ı Rabbani, the shrine of his third son,
Muhammed Masum-i Faruki is also here. The author of
the Mektubat-ı Masumiye, which has three volumes, had
raised 140 thousand saints and 7 thousand students. The
teacher of Sultan Alemgir Evrengzib, the author of
Mektubat-ı Seyfiyye, Seyfeddin-i Faruki’s shrine can also
be visited in this area. İmam-ı Rabbani’s father,
Abdülehad’s shrine takes place in about 10 minutes of
distance. There is a caravanserai known as Âm-Has
Vineyard on Lahor-Delhi way, built for the use of both the
sultan and the people.

İlk planlı şehir
Hindistan, inanç söz konusu olduğunda mimarlık ve tarih
açısından da ayrı bir zenginliğe sahip. Taj Mahal'den Mumbai'nin nefes kesen gökdelenlerine, yapılardaki haşmetin
sınırı yok. Şandigar da kendine özgü, mimari açıdan dikkate değer bir yerleşim. Burası, ülkenin ilk planlı şehirlerinden. Ancak burada ne antik kentlere, ne İngiliz sömürge
binalarına ne de çağdaş yapılara rastlamanız söz konusu
değil. Burası İsviçreli mimar Charles Edouard Corbusier’nin (Le Corbusier) başı çektiği ekip tarafından tasarlanan ülkenin ilk planlı şehirlerinden biriydi. Kentteki Capitol Complex, bu muhteşem modern binalara dikkati çekerek, 2016’da UNESCO Dünya Mirası Listesine dahil edildi.

The city with two plans
India is rich in terms of architecture and history when it
comes to faith. There is no limit to the majesty of the
structures from Taj Mahal to Mumbai’s breathtaking
skyscrapers. Chandigarh is a unique settlement in terms of
architecture. This is among the first planned cities of the
country. However, it is not possible to see any ancient
cities, colonial British buildings or modern structures. The
plan of this city was designed by a team led by the Swiss
architecture Charles Edouard Corbusier (Le Corbusier).
Capitol Complex in the city was included in the UNESCO’s
World Heritage List in 2016 by drawing attention to these
majestic modern buildings.
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SPORSEVERLER YEPYENİ
DENEYİMLER PEŞİNDE

DÜNYANIN EN POPÜLER SPOR MERKEZLERİ, DENEYİM VE LÜKS ODAKLI
STRATEJİLERLE NASIL FARKLILAŞIYOR?

FITNESS LOVERS ARE AFTER NEW EXPERIENCES
HOW DO THE MOST POPULAR FITNESS CENTERS OF THE WORLD MAKE A
DIFFERENCE VIA THE EXPERIENCE AND LUXURY ORIENTED STRATEGIES?
SELİN AKGÜN

Sağlıklı yaşamın en önemli sırrı, sporu hayatımızın merkezine yerleştirebilmek. Tabii bu noktada spor yapmanın
da bir ekonomisi olduğu unutulmamalı… Eğer spor salonuna gidecekseniz, bütçenize göre bir yer seçmeye çalışırsınız. Peki, dünyanın en lüks spor merkezlerinde hedef
kitleye nasıl bir yaşam stili sunulduğunu hiç merak ettiniz
mi? Raillife okuyucuları için kişiye özel soyunma kabinlerinden profesyonel eğitmenlere kadar farklı hizmetler sunan dünyadaki en popüler spor merkezlerini araştırdık.
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The most important secret of a healthy life is to be able to place
sports in the center of our lives. We should not forget that
doing sports at this point has also an economy. If you are going
to go to a gym, you are going to choose a place according to
your budget. Have you ever wondered what kind of a lifestyle is
offered to the target audience in the most luxurious fitness
centers in the world? For Raillife readers, we searched the most
popular fitness centers in the world, offering different services
from private lockers to professional trainers.

Dövüş sanatlarında iddialı
Tayland’daki Tiger Muay Thai spor salonu, dünyada dövüş sanatları kategorisinde hizmet veren en lüks spor salonlarından biri… Eğitim ve lüks açısından Tiger Muay
Thai’nin standartlarına uygun bir merkez bulmak son derece zor. Bu merkez, dövüş sanatları için mükemmel bir
eğitim ortamı sunuyor. Tiger Muay Thai’deki tüm eğitim
programlarından ve kişiye özel beslenme programlarından
faydalanıp VIP listeye dâhil olmak istiyorsanız, 3 ay için 32
bin TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Muay Thai, Krabi
Krabong, Muay Boran, Western Boxing, Jiu Jitsu gibi dersler de büyük talep görüyor.

Prominent in martıal arts
The Tiger Muay Thai Training Camp in Thailand is one
of the most luxurious gyms serving in the martial arts
category in the world. It is extremely difficult to find a
center that meets Tiger Muay Thai's standards of
training and luxury. This center offers an excellent
training environment for martial arts. If you want to be
included in the VIP list to benefit from all training
programs and personalized nutrition programs in Tiger
Muay Thai, you have to be willing to pay 32 thousand TL
for 3 months. Muay Thai, Krabi Krabong, Muay Boran,
Western Boxing, Jiu Jitsu are also in great demand.

Farklı antrenman seçenekleri
Kaliforniya’da hizmet veren Gold’s Gym, büyüklüğü ve
aktiviteleriyle Amerikalıların en gözde spor merkezlerinden biri… Spor salonunun online müşteri yorumları da bu
spor merkezinin ne kadar popüler olduğunu açıkça gösteriyor. Spor salonu; güç makineleri, özel spor odaları ve
kardiyo ekipmanları ile dünyanın en gelişmiş spor aktivitelerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. 3 katlı spor salonunda ABD’nin en iyi ve deneyimli kişisel eğitmenleri çalışıyor. Bu arada hemen hatırlatalım; merkezin manzarası
spor yapmayı çok daha farklı bir konuma taşıyor. Gold’s
Gym’e en düşük üyelik ücreti ise yıllık 10 bin dolardan
başlıyor. Bireysel antrenmanların yanı sıra grup antrenmanları da ilgiyle takip ediliyor.

Various exercise categories
Serving in California, Gold's Gym is one of the most
popular fitness centers of the Americans with its size and
activities. Online customer reviews of the gym clearly
show how popular this center is. The gym is the host of
some of the world's most advanced sporting activities as
well as power machines, private fitness rooms, and cardio
equipment. The best and the most experienced personal
trainers of the United States work in the 3-floor gym. In
the meantime, let's remind that the view of the center
carries fitness to a much different level. The lowest
membership fee for Gold's Gym starts from $10,000 per
year. In addition to personal training, group training is
followed with interest.
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Kişiye özel fitness programları
Londra’da bulunan Harbour Gym; kesinlikle İngiltere’deki
en lüks spor salonlarından biri… Harbour GYM’e yıllık
üyelik ücreti ise 20 bin dolardan başlıyor. Özel niteliklerle
kurulan bu spor salonunu, Prenses Diana gibi tanınmış
isimleri konuk etti. Harbour Gym, tam donanımlı spor
salonu ve stüdyosu, pilates dersleri, şelale havuzu, yüzme
havuzu, 13 tenis kortu, SPA’sı ve kliniği ile öne çıkıyor.
Tenis meraklılarının özel olarak tercih ettiği bu tesis, kişiye özel fitness programlarıyla da dikkat çekiyor.

Personal fitness programs
Located in London, Harbour Gym is definitely one of the most
luxurious gyms in the UK. The annual membership fee for
Harbour GYM starts from 20 thousand dollars. Established
with special qualities, this gym hosted well-known names such
as Princess Diana. Harbour Gym stands out with its fully
equipped gym and studio, pilates lessons, waterfall pool,
swimming pool, 13 tennis courts, SPA, and clinic. This facility,
which is especially preferred by tennis enthusiasts, also draws
attention with its personal fitness programs.

İnovatif bir ekip eğitim modeli
ABD’nin en lüks spor salonlarından biri de Equinox. Seçtiğiniz kişisel antrenör ve sınırsız eğitim oturumları kapsamında Equinox’a üye olmak için yılda 20 bin doların üzerinde bir ücreti gözden çıkarmanız gerektiğini hatırlatalım. Spor salonu, hedef kitlesine gelişmiş sağlık değerlendirmesi ve kişisel fitness koçlarını içeren inovatif bir ekip
eğitim modeliyle hizmet sunuyor. Lüks spor markalarının
da dikkatini çeken Equinox, sporseverlere özel kabin gibi
farklı seçenekler vaat ediyor. Dans, pilates, yoga, boks,
cycling gibi spor dalları da büyük ilgi görüyor.

An ınnovatıve model of team training
Equinox is one of the USA's most luxurious fitness
centers. Remember that you have to pay over $20,000 per
year to become a member of Equinox within the scope of
choosing your personal trainer and unlimited training sessions.
The gym offers an innovative model of team training that
includes advanced fitness assessment and personal fitness
coaches to the target mass. Attracting attention to luxury sports
brands, Equinox also promises different options for sports fans,
such as private lockers. Sports branches such as dancing, pilates,
yoga, boxing, and cycling are also attracting great interest.
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Eğlence ve spor bir arada
Sırbistan’da bulunan Wellness Sky Gym, dünyanın en
lüks spor salonlarından biri. Spor salonunun muhteşem
manzarasına baktığınızda, dünya standartlarının ne kadar
üstünde olduğunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Wellness
Sky Gym, Sırbistan’ın en seçkin eğlence binalarından birinde yer alıyor. Burası, aklınıza gelebilecek tüm spor aktivite ve hizmetleri ile dev bir eğlence merkezini andırıyor.
Üyelik ücretleri ise 1, 3 ya da 6 yıllık kayıt seçeneğine göre
farklılık gösteriyor.

Entertainment and sports together
Located in Serbia, Wellness Sky Gym is one of the most
luxurious fitness centers in the world. When you look at
the spectacular view of the gym, you can see that it is so
much better than the world standards. Wellness Sky Gym
is located in one of the most exclusive entertainment
buildings in Serbia. It resembles a gigantic entertainment
center with all the sporting activities and services you
can think of. Membership fees vary according to the 1, 3
or 6-year packages.

Tenis meraklılarının buluşma noktası
The Houstonian Club, ABD’nin en çok tercih edilen spor
salonlarından biri olmayı hedef kitlesine sunduğu farklı
hizmetlere, büyüklüğüne ve sosyal olanaklarına borçlu…
Tenis meraklılarının buluşma noktası olarak ünlenen The
Houstonian Club bünyesinde 8 tenis kortu, 3 yüzme havuzu ve 1 boks sahası bulunuyor. ABD’deki en lüks jimnastik egzersiz salonuna ev sahipliği yapan The Houstonian Club’ın yıllık üyelik ücreti ise 24 bin dolar. The
Houstonian Club’ı rakiplerinden ayıran en önemli fark
ise sporseverlere gerçekten farklı bir yaşam stili sunması. Tüm üyelere spor, eğlence ve sağlıklı yaşamın iç içe
geçtiği bir egzersiz planlaması yapılıyor.

Meeting point of the tennis enthusiasts
Being one of the most preferred fitness centers of the
USA, The Houstonian Club owes it to the different
services, the size, and the amenities that it offers to its
target audience. The Houstonian Club, renowned as the
meeting point of tennis enthusiasts, has 8 tennis courts,
3 swimming pools and 1 boxing court. The Houstonian
Club, which has the most luxurious gymnastic exercise
hall in the US, costs $24,000 a year. The main difference
that distinguishes The Houstonian Club from its
competitors is that it offers a truly different lifestyle to
sports fans. All members receive an exercise plan that
intertwines sports, entertainment, and healthy lifestyle.
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24 saatlik stres düzeyi analiz ediliyor
Eğer iş hayatında aktif bir sorumluluğa sahipseniz, stres ne
yazık ki her zaman yanı başınızda. Trafik varken bir toplantıya yetişmeye çalışmak, projeleri verilen son tarihe göre tamamlamak, şirketin geleceği ile ilgili çok önemli bir konuda
risk alarak doğru kararı vermek… Neredeyse her gün buna
benzer pek çok olay yaşıyoruz. Karşılaştığımız zorlukları
çoğu zaman problemsiz çözsek de bu süreç zarfında yaşadığımız gelgitler, bize stres olarak geri dönüyor. Bu nedenle iş
dünyasının farklı yaşam koçlarından destek aldıkları, zihinlerini dağıtmak için farklı spor dallarına yöneldikleri görülüyor.
Konuşmak zihni rahatlatırken, egzersiz yapmak ise bedeni
şarj ediyor. Ama bazen ne yaparsanız yapın sizi esir alan stresin üstesinden gelemeyebilirsiniz. Hatta bu süreci uyku sorunları, göğüs ağrısı, yorgunluk, unutkanlık, tahammülsüzlük ya da çarpıntı gibi sağlık problemleri de takip etmeye
başlayabilir. Heart Rate Variability (HRV) ile stres ölçümü,
tam da bu noktada devreye giriyor. Australian Research
Council’in sponsorluğunda Brisbane’de bulunan Queensland
Teknoloji Üniversitesi tarafından 2010’lu yıllarda geliştirilen bu yöntem, Türkiye’de 2016’dan bu yana Gentest
Enstitüsü tarafından kullanılıyor. Danışanın vücuduna
24 saatliğine bağlanan HRV cihazından alınan sonuçlar
ile çıkan spektrogram analiz edilerek danışanın gün içine
yayılmış olan stres düzeyi, uyku kalitesi, enerji düzeyi ve
daha birçok fizyolojik özellikleri belirleniyor.

ARTIK STRESİN DE FOTOĞRAFI
ÇEKİLİYOR
HEART RATE VARIABILITY (HRV) YÖNTEMİ İLE STRES ÖLÇÜMÜ ÇALIŞMALARINA EN ÇOK
TEKSTİL, OTOMASYON VE FİNANS SEKTÖRÜ İLGİ GÖSTERİYOR.

NOW STRESS CAN BE PHOTOGRAPHED, TOO
MOSTLY THE TEXTILE, AUTOMATION, AND FINANCE SECTORS SHOW INTEREST IN STRESS
MEASUREMENT STUDIES THAT ARE DONE THROUGH THE HEART RATE
VARIABILITY (HRV) METHOD.
SELİN AKGÜN
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Objektif sonuçlar öne çıkıyor
HRV ile stres ölçümü yönteminin, iş dünyasına nasıl bir
yol haritası sunduğunu Gentest Enstitüsü Direktörü Dr.
Serdar Savaş’tan dinledik. Sistemi 1 yıl kadar incelediklerini ve ön testleri yaptıklarını ifade eden Savaş, Gentest
Enstitüsü’nün Autonom Talent tarafından bir ‘Center of
Excellence’ yani mükemmeliyet merkezi seçildiğini belirtiyor. Savaş, HRV tekniğinin nasıl bir metodolojiye sahip
olduğunu ise şöyle anlatıyor: “Stres, her birey için belli ölçüde olması gereken duygusal bir durum olarak özetlense
de uzun süre maruz kalındığında kalp krizi, inme, kanser
gibi farklı hastalıklara yol açabiliyor. Kişinin genetik yapısına uygun stres yönetimi ise tüm bu riskleri en aza indiriyor. Bugüne kadar stres, psikologların yüz yüze yaptığı
görüşmeler ve uyguladıkları anketlerle ölçülmeye çalışılıyordu. Ama bu ölçümler subjektif değerlendirmelere dayanıyor ve matematiksel kesinlik içermiyordu. Bunlardan
pratik bir fayda elde etmek de her zaman mümkün olmuyordu. Şimdi elimizde ileri teknolojik bir yöntem var. Kişinin 24 saatlik sinir sistemi aktivasyonunu ölçüyoruz. HRV
tekniğiyle, stresin fotoğrafını çekiyoruz. Bu yöntem, objektif ve tamamen matematiksel sonuç veriyor. HRV, bireyin iki kalp atışı arasındaki süreyi ölçen ve buna dayalı
olarak ‘sempatik-parasempatik’ sinir sistemi aktivasyonunu matematiksel olarak ortaya koyan bir yöntem.”

24-hour stress level is analyzed
If you have an active responsibility in business life, stress
is always besides you. Trying to catch a meeting just in
time despite traffic, making your deadlines, taking a risk
to make the right decision that will determine the future
of your company… We experience these types of events
almost every day. Although we solve many problems
smoothly, our ups and downs during the process get back to
us as stress. That is why we see the members of the business
world are now getting aid from life coaches and aiming towards
various sports branches to distract their minds. While chatting
relaxes the mind, exercising charges the body. However,
sometimes whatever you do does not work. You cannot handle
stress that captivates you. Moreover, this process might have
been followed by sleep problems, chest pain, fatigue,
forgetfulness, intolerance, and palpitation. Stress measurement
through the Heart Rate Variability (HRV) method gets into the
picture right here. The method, which was developed by Queensland
Technology University in Brisbane within the sponsorship of
Australian Research Council in 2010s, has been used by Gentest
Institute in Turkey since 2016. The stress level, sleep quality,
energy level, and many more physiological data of the client are
determined by the data obtained through an HRV device, which
remains strapped on the body of the client for 24 hours.
Objective results become prominent
We have listened to Gentest Institute’s Director Dr. Serdar
Savaş to learn what type of a road map the stress measurement
with the HRV method offers to the business world. Expressing
that they have observed the system for about a year and
performed preliminary tests, Dr. Savaş stated that Gentest
Institute is selected as a “Center of Excellence” by Autonom
Talent. Savaş explained us the methodology of the HRV
technique: “Although we can define stress as an emotional state
that is necessary for every individual at a certain level, it can also
cause various illnesses such as heart attack, stroke, and cancer
when experienced for a long time. Stress management that is
compatible with the individual’s genetic structure eliminates the
risks to a minimum. We have been trying to measure stress
through the information obtained from face to face appointments
with psychologists and surveys until today. However, these
measurements did not have mathematical accuracy or were
based on subjective evaluations. Achieving practical benefits
from the results was not always possible. Now we have a method
which is advanced technology. We measure the 24 hour nervous
system activity of the individual. We photograph the stress by
the HRV technique. This method is objective and gives
completely mathematical results. HRV is a method that
measures the time length between two heart beats of the
individual; therefore, revealing the “sympatheticparasympathetic” nervous system activation mathematically
based on that.”
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Farklı şikâyetlerle geliniyor
İş dünyasının stres ölçüm testine büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Serdar Savaş, “İş insanları aldıkları olumlu sonuçlardan sonra Gentest’i arkadaşlarına öneriyor.
Kimi zaman HRV cihazı takabilmek için insanları sıraya
koymamız gerekiyor. İş dünyasından danışanlarımız
bize göğüs ağrısı, yorgunluk, unutkanlık, tahammülsüzlük, uyku sorunları, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol,
çarpıntı gibi şikâyetlerle geliyor. Sıfırdan başlamış ve
zirveye yükselmiş iş insanları, sağlıklarının değerini
daha çok biliyor. Hemen her sektörden danışanımız var.
Bununla birlikte tekstil, otomasyon ve finans sektörünün ilgisi biraz daha fazla diyebiliriz.” diyor. Uzman
psikologların stres ölçümü yaptırmak isteyen kişiyle bir
saatlik ön görüşme gerçekleştirdiğini vurgulayan Savaş,
sözlerine şöyle devam ediyor: “Daha sonra bu kişiye, 24
saat boyunca vücudunda taşıyacağı holter cihazına benzeyen bir HRV cihazı bağlanıyor. Ardından danışanımız,
gününü istediği gibi geçiriyor. Ertesi gün cihaz alınıyor.
Kayıt altına alınan HRV diagramları ileri teknolojik yazılımlarla analiz ediliyor ve bireyin raporu hazırlanıyor.
Bu raporu hekimimiz ve uzman psikoloğumuz, kişiye
ayrıntılı bir şekilde açıklıyor ve stresini yönetmesi için
yapması gerekenler konusunda eğitim veriyor.”

People come with various complaints
Expressing the great interest of the business world in the
stress measurement test, Serdar Savaş said, “Members of
the business world recommend the test to their friends after
the great outcome that they receive. Sometimes, we even get
to put people in line to strap the HRV devices. Our clients
from the business world come to us with complaints such as
chest pain, fatigue, forgetfulness, intolerance, sleep
problems, high blood pressure, high cholesterol, palpitation.
Business people who started from the bottom and made
their way to the top are more aware of the value of their
health. We have clients from almost every sector. However,
we can tell that the textile, automation, and finance sectors
are more interested in this method.” Emphasizing the one
hour preliminary meeting between a specialized psychologist
and an individual who wants to have a stress measurement,
Savaş continues to his words: “Later, we strap an HRV
device, which resembles a holter device and will be carried
on for 24 hours, to the body of this individual. Our client
spends the day as he wishes. Next day, we remove the device.
We analyze the HRV diagrams recorded and prepare a
report for the client. Our physician and psychologist explain
the report in detail to our client and trains him to manage
stress.”
Gentest Enstitüsü Direktörü Dr. Serdar Savaş
Gentest Institute’s Director Dr. Serdar Savaş
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KLASİK VE MODERN
TASARIMLARIN YORUMCUSU

ÇİN’DEN HİNDİSTAN’A KADAR FARKLI ÜLKELERDE EBRU SANATINI İCRA EDEN KUBİLAY ERALP
DİNÇER, KLASİK EBRU ÇALIŞMALARININ YANI SIRA İNOVATİF TASARIMLARA DA İMZA ATIYOR.

INTERPRETER OF THE CLASSIC AND MODERN
DESIGNS
PERFORMING THE ART OF MARBLING IN VARIOUS COUNTRIES FROM CHINA TO INDIA, KUBİLAY
ERALP DİNÇER IS CREATING INNOVATIVE DESIGNS AS WELL AS CLASSIC MARBLING WORKS.

SELİN AKGÜN

FERHAT MAKASÇI

Hong Kong, Çin, Hindistan gibi dünyanın farklı noktalarındaki kurum ve üniversitelerle iş birliği yapan ebru sanatçısı Kubilay Eralp Dinçer, hem klasik ebru sanatını
icra ediyor hem de ebru sanatına modern bir bakış açısıyla yaklaşarak bu zanaat dalının çok daha geniş kitlelere
yayılmasına önayak oluyor. Dinçer, body marbling yani
vücut ebrusu çalışmalarının yanı sıra black light’ın kullanıldığı, ebru ve teknolojinin iç içe geçtiği farklı projelere
de imza atıyor. Dinçer’in orta ve uzun vadeli hedefi ise
öncelikle Orta Avrupa’da ebru malzemelerinin satıldığı,
ebru workshop’larının düzenlendiği ve ebru konseptli
ürünlerin hedef kitleye sunulduğu dükkânlar açmak.

Kubilay Eralp Dinçer, who builds business associations with
institutions and universities in different parts of the world
such as Hong Kong, China, and India, is performing both the
classic art of marbling and approaching the art of marbling
via a modern point of view, leading this branch of crafts to
appeal to wider masses. Dinçer also carries out different
projects such as body marbling as well as other different
projects where the black light is used and marbling and
technology are intertwined. Dinçer's medium and long-term
goal is to open stores in Central Europe where supplies for
marbling is sold, and marbling workshops are organized and
marbling products are presented to the target group.

Ebru ve biyoloji arasındaki özel bağ
Ebru sanatçısı Kubilay Eralp Dinçer, ebru sanatını Türkiye sınırlarının dışına taşıyan farklı bir bakış açısına sahip.
Dünyanın farklı noktalarında düzenlenen fuar ve etkinlikler kapsamında ebru sanatına inovatif bir vizyonla
yaklaşan Dinçer, klasik ebru tasarımlarından ödün vermeden global kurumların farklı projeleri için teknoloji ile
iç içe geçen tasarımlara hayat veriyor. Türk Hava Yolları’nın Hong Kong uçuşlarının 10’uncu yıldönümü kapsamında farklı bir proje geliştiren Dinçer, Hindistan’da IIT
Bombay Üniversitesi’nin düzenlediği Mood Indigo Festivali’nde de öğrencilerle bir araya geldi ve ebru sanatı
workshop’ları gerçekleştirdi. Çin’deki Artron Art and
Culture Group ve Rusya’daki Saratov State University
kapsamında farklı ebru çalışmalarına imza atan Dinçer,
Cenevre’de düzenlenen Kızılhaç Balosu’nda da farklı bir

The special bond between the art of marbling and biology
Marbling artist Kubilay Eralp Dinçer has a different
perspective that carries the art of marbling out of the Turkish
borders. Dinçer approaches the art of marbling within the
scope of fairs and events held at different points of the world
and gives life to the designs which are intertwined with
technology for different projects of global institutions
without compromising on classic marbling designs. Dinçer,
who developed a different project within the 10th anniversary
of the Turkish Airlines flights to Hong Kong, got together
with students at IIT Bombay University's Mood Indigo
Festival and realized marbling art workshops. Dinçer, who
has been working on various marbling works within the scope
of Artron Art and Culture Group in China and Saratov State
University in Russia, also held a show at the Red Cross Ball in
Geneva. Dinçer, who has been involved in the art of marbling
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Türkiye ve dünya genelinde düzenlenen festival ve fuarlar kapsamında global kurumlardan davet alan ve bu etkinliklerde zaman zaman ebru workshop’ları düzenleyen
Dinçer, müzik festivali odaklı etkinliklerde ise body
marbling (vücut ebrusu) projeleriyle yani insan bedenine
uygulanabilen ebru motifli geçici dövme çalışmalarıyla
dikkat çekiyor.
Adrenali yüksek
Kubilay Eralp Dinçer, ebru sanatında nasıl bir metodolojiyle ilerlendiğini şöyle özetliyor: “Fırçaları gül dalından
hazırlıyoruz. En kalın at kılı için en yaşlı atların kuyruklarını tercih etmeniz gerekiyor. Teknenin başına geçtiğinizde öncelikle sıvıyı hazırlamalısınız. Sıvıyı hazırlamak
için bitkisel ve bitkisel olmayan malzemeler kullanılıyor.
Bu, yoğun ve yapışkan bir sıvı… Ebru sanatıyla uzun yıllardır ilgileniyor olsanız bile hava şartları, teknedeki sıvının ne zamandır kullanıldığı, sığır ödünün gücü, boyaların nasıl ezildiği gibi farklı bilinmeyenler bulunuyor.
Adrenali yüksek bir işten bahsediyoruz. Bazen bütün bir
gece uğraşırsınız ama ters giden bir şey olur ve tutmaz.
Ebru sanatı ile ilgilenmek, biriyle dost olmaya benziyor.
Karşılıklı birbirinizi tanımanız gerekiyor.”

gösteri düzenledi. Yaklaşık 12 yıldır ebru sanatıyla ilgilenen Dinçer, aslında Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu. Ebru sanatına gönül vermeden önce perakende ve turizm sektörlerinde yöneticilik yapan Dinçer’e, bu alana nasıl kaydığını sorduk ve şu yanıtı aldık:
“2006’da İstanbul Moda’da farklı alanlarda ders verdiğimiz bir atölyemiz vardı. Ben de hafta sonlarında bilim
dersi veriyordum. Bir gün ebru dersine ben de girdim. İlk
fırçayı vurdum ve boyalar suyun üstüne düştü. Yıllarca
mikroskopta gördüğümüz hücresel şekillerin birebir aynısı ile karşılaşınca çok şaşırdım. Boyalardaki toprak ve
su bileşenleri aslında yaşamın da ana bileşenleri… Ebru
ve biyoloji arasındaki bu ilişkiyi gözlemlerken bir de baktım ki 12 yıl geçmiş.”

for about 12 years, is actually a graduate of Marmara
University's Department of Biology. We asked Dinçer, who
had worked as a manager in the retail and tourism sectors
before giving his heart to the art of marbling, how he
switched to this area and here is his answer: "In 2006, we
had a workshop in Moda, İstanbul where we taught in
different fields. I was giving science lessons on weekends.
One day I gave the marbling lecture. I tapped the first brush
and the paint dropped on the water. I was very surprised to
encounter the exact same cellular shapes I have been seeing
through the microscope for years. The soil and water
components in the paints are in fact the main components
of life. While I was observing this relationship between the
marbling and biology, I realized that 12 years had past."

Farklı bir meditasyon
Ebru sanatıyla ilgilenmeye başlayınca turizm sektöründeki işinden ayrılan, ebru odaklı bir atölye açan, sonrasında ise bu işi Datça ve Marmaris’te sürdüren Kubilay
Eralp Dinçer, 2011’de İstanbul’a geri dönüyor. 7 yıldır
Kadıköy Rasimpaşa’daki atölyesinde hizmet veren Dinçer; klasik ebru çalışmaları ve workshop’ların yanı sıra
kumaş-deri üzerine farklı ebru çalışmaları yaparak çanta,
kemer gibi aksesuarlar tasarlıyor ve yurt dışına satıyor.
Desen odaklı çalışmaları ise İtalya’da büyük ilgi görüyor.

A different type of meditation
Kubilay Eralp Dinçer, who left his job in the tourism sector
and opened a workshop focusing on marbling and then
continued this work in Datça and Marmaris, returned to
İstanbul in 2011. Dinçer has been serving in his workshop at
Rasimpaşa, Kadıköy for 7 years, designing accessories such
as bags and belts using classic marbling works on fabricleather as well as different kinds of embroidery work. He
also sells them abroad. His pattern-oriented works are of
great interest in Italy. Receiving invitations from festivals
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and fairs held by global organizations in Turkey and
throughout the world, and organizing marbling workshops
in this events from time to time, Dinçer attracts attention
with its body marbling projects where a temporary tattoo of
a marbling pattern is applied to the human body in music
festivals.
Adrenalin is high
Kubilay Eralp Dinçer sums up how to progress in the art of
marbling: "We prepare brushes from rose branches. For the
thickest horse hair, you should choose the tails of the oldest
horses. When you go to the tub, you must first prepare the
liquid. Herbal and non-herbal materials are used to prepare
the liquid. This is a dense, sticky fluid... Even if you have
been dealing with the art of marbling for many years,
there are different variables, such as weather conditions,
how long the liquid in the tub has been in use, the
strength of the ox gall, and how the paints are smashed.
We're talking about a high adrenalin work. Sometimes
you struggle all night but something goes wrong and it
does not work. Dealing with the art of marbling is like
becoming friends with someone. You both need to get to
know each other."
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Workshop’lara yabancı öğrenciler de katılıyor
Kubilay Eralp Dinçer’in klasik ebru atölyelerine özellikle
yaz mevsiminde dünyanın dört bir yanından ebru meraklıları katılıyor. Bu atölyeler hakkında bilgi veren Dinçer,
“Özellikle kış aylarında 30-40 öğrencim olur. Yaz aylarında bu sayı yarı yarıya düşer. Ama bu kez ebru eğitimlerine Rusya, Ukrayna, Japonya gibi ülkelerden gelen öğrencilerim katılır. Ebru dersi alan öğrencilerin pratik yapabilmeleri açısından kendi evlerinde de tekne açmaları
gerekiyor.” diyor. 2018’de moda sektörüne daha fazla
yoğunlaşmak istediğini belirten Dinçer, yeni projelerini
şöyle özetliyor: “Moda sektörü odaklı çalışmaların yanı
sıra müzik festivalleri kapsamındaki body marbling çalışmalarına ağırlık vereceğim. Global markaların farklı
organizasyonlarında, değişik ebru odaklı projelerle yer
alacağım. Özellikle Kamboçya’dan farklı bir talep aldım.”
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Foreign students also participate in workshops
Marbling enthusiasts from all around the world attend
Kubilay Eralp Dinçer's classic marbling workshops, especially
in the summertime. Dinçer, who gave information about these
workshops, said, "I have 30-40 students, especially in the
winter months. In summer the number drops by half. But this
time my students from countries like Russia, Ukraine, Japan
participate in marbling training. It is necessary for the students
who take the marbling training to have a tub in their own home
in order to practice it." Dinçer, who wants to concentrate more
on the fashion sector in 2018, summarizes his new projects as
follows: "I will concentrate on body marbling works which are
included in music festivals as well as fashion sector oriented
works. I will take part in the various marbling-focused projects
in different organizations of global brands. I specifically
received a unique request from Cambodia."
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DÜNYA ÇAPINDA BİR MİRAS

ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ
A WORLDWIDE HERITAGE: ZEUGMA MOSAIC MUSEUM
BERİL ŞEN
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Akhilleus, bir ölümlü olan Teselya Kralı Peleus ile su tanrıçası Thetis’in oğludur. Ölümsüz annesi, Akhilleus’u da
ölümsüz kılabilmek için, onu ölüler diyarından geçen Styks
Nehri’ne batırır. Ancak bebeği topuklarından tutuğu için
orası zayıf noktası olarak kalır. Akhilleus, cesur bir savaşçı
olarak ünlense de, anne oğlunun Truva Savaşı’na gidecek
olursa öleceğini bilir. Bu yüzden kadın kılığına girerek Kral
Lykomedes’in Skyros Adası’ndaki sarayında kadınların
arasında saklanmasını ayarlar. Yunanlılar, Akhilleus olmadan, Truva Savaşı’nda şanslarının az olduğunu biliyordur.
Bunun üzerine Odysseus saraya satıcı kılığında girer ve çeşitli kumaş ve elbiseleri kadınların önüne döker. Aralarında
bir de kılıç vardır. Albenili kumaşları gören kızlar elbiselerle
ilgilenirken, Odysseus saraya bir saldırı varmış gibi, askerlerin, “Silah başına!” diye bağırmasını sağlar. Kızlar kaçışırken, Akhilleus elini kılıca atar... Bu olaydan sonra, Akhilleus
Truva Savaşı’na katılmak zorunda kalır. Savaşta Paris’in
yayından çıkan zehirli bir ok topuğuna isabet eder ve ölür.
Dünya çapında bir müze
Böylesine bir mitolojik hikayeyi layıkıyla anlatmak bir
yana bunu mozaiklerle tasvir etmek gerçek bir ustalık gerektirir. Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’ne dünyanın en nitelikli mozaik müzesi ünvanını kazandıran da
işte bu ustalıktır. Eylül 2011’de açılan müze, sadece koleksiyonuyla değil, yarattığı atmosferle de dünya çapında bir
sergi alanı oldu. Kent halkının yaşadığı ortam, Zeugma’nın
mimarisine sadık kalınarak, bire bir boyutlarda yaratıldı.
Adeta kentin en alt bölümünden başlayıp, teraslarından
yükselerek burayı geziyor duygusuna kapılıyorsunuz.
Kurtarma kazıları
Zeugma’nın akropolü, Fırat Nehri’nden 300 metre yüksekte bulunuyordu. Bugün Zeugma antik kentini gezenler
o tepelerin yamaçlarında duruyor olsalar da, Birecik Barajı’nın suları altında kaldığından kentin büyük bir kısmını
görmek mümkün değildir. Birecik Barajı’nın yapımı hızla
devam ederken 1996’da başlatılan kurtarma kazıları ivme
kazanır. Bazı önemli buluntulara rastlanınca baraj çalışmaları durdurulur. Mesela bugün üzerinde barajın ana gövde
duvarının yükseldiği Roma hamamında 39 parça mozaik
belgelenir ve Gaziantep Müzesi’ne taşınır. Zor şartlarda ve
aralıksız süren kurtarma kazıları sırasında arkeologlar
önemli bilgi ve belgelere ulaşırlar. Binlerce bulla (mühür
baskısı), özellikle de Çingene Kızı Mozaiği gibi dünyanın
dikkatini çeken birçok önemli eser gün ışığına çıkarılır.
Yaşamın aynası mimari
Müzede bulunan mozaiklerin büyük bir çoğunluğu, Greko-Romen dünyasının en önemli sosyalleşme kültürü ‘convivium’ların yani toplu bir eğlence biçimi olan yemek davetlerinin yapıldığı mekanların taban döşemeleri...
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Achilles was the son of Peleus, the King of Thessaly, who
was a mortal, and Thetis, the goddess of water. His immortal
mother dipped him in the river Styks while passing through
the underworld in order to make him immortal. However, he
was left with a vulnerable part because she was holding the
baby by his heels. Although Achilles was renowned as a brave
warrior, his mother knew that he would die if he had joined
the Trojan War. So, she arranged for him to hide, disguised
as a woman, in the King Lykomedes' palace in Skyros Island.
The Greeks were aware of the fact that if Achilles did not go
to war with them, their chance of winning would be small. So,
Odysseus entered the palace, disguised as a peddler and
spread out the fabrics and dresses in front of the women.
There was also a sword among the goods. While the ladies
who saw the fancy dresses showed interest in them, Odysseus
arranged the warriors to call out for "arms!" as if there was
an attack on the palace. While the girls were running around,
Achilles tried to grab the sword. Following this event, Achilles
had to join the Trojan War. He died during the war by a
poisoned arrow shot by Paris, which hit him on the heel.
A global museum
Let alone telling such a mythical story properly, depicting it
through the mosaics requires true mastership. This mastership
is what gains the world's most qualified mosaic museum title
to the Zeugma Mosaic Museum in Gaziantep. The museum
that was opened in September 2011 became a worldwide
exhibition not only with its collection but also with its
ambiance. The environment in which the people of the town
used to live was created faithfully in its original size. While
you are walking around, you get the feeling of that you are
walking around the town starting from the lower parts of it
and making your way up through the terraces.
Rescue excavations
Zeugma's acropolis was 300 meters above the Fırat
(Euphrates) River. Although visitors to the ancient city of
Zeugma today stand on the slopes of those hills, it is not
possible to see much of the city because it is under the
waters of the Birecik Dam. While the construction of the
Birecik Dam continued rapidly, the rescue excavations
initiated in 1996 gained momentum. When some important
finds were found, the construction works of the dam were
stopped. 39 pieces of mosaics, for example, that had been
found in the Roman bath where the main body wall of the
dam is raised today, were documented and moved to the
Gaziantep Museum. Archaeologists reached important
information and documents during the uninterrupted
rescue excavations done under difficult conditions.
Numerous artifacts that attract the attention of the world
such as thousands of glyphs and especially the Gypsy Girl
Mosaic were brought to light.
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Architecture, a mirror of life
The vast majority of the mosaics in the museum are the
floor installations for the places where the most important
socializing culture of the Greco-Roman world, 'convivium's
used to took place. They were a form of entertainment for
the masses where the meals served. The mosaics depict the
mimes, pantomime and dramas played after or during the
meals. The artists who were invited to the place were
performing popular mythical tales, significant dramas, and
comedies written by important writers, accompanied by
music and mime for the guests. If the guest, who was lying
down on a marble litter, was wealthy, his own servant used
to wait standing behind him. If the guest was middle class, a
servant of the homeowner used to wait on him. The wall
paintings, located in the dining rooms where the PerseusAndromeda mosaic was found in the Poseidon House, that
depict the standing servants are the proof of it. The Zeugma
houses must have been giving not only us today but also
their guests in the past many clues regarding their owners.
The decoration of the mosaics and wall paintings, themes of
which were chosen according to the homeowner’s knowledge
and taste, had been designed to demonstrate the
homeowner’s intellectual profundity, educational level, and
spiritual accumulation as well as his wealth.

Mozaikler, davetlerde yemek sırasında veya sonrasında
yapılan mim, pantomim ve tragedya oyunları ve bunların
konularıyla ilgili sahnelerini içeriyordu. Mekana çağrılan
sanatçılar, dönemin popüler mitolojik hikayelerini, önemli tragedya ve komedya yazarlarının eserlerini müzik ve
mim içeren bir performansla davetlilere sunuyordu. Klineler üzerine yatarak yemek yiyen konuk varlıklıysa, hemen arkasında kendi uşağı, orta halliyse evin kendi uşağı
ona hizmet etmek üzere ayakta bekliyordu. Poseidon
Evi’nde Perseus-Andromeda mozaiğinin bulunduğu yemek odalarındaki duvar resimleri üzerinde ayakta duran
hizmetli resimleri bunun önemli bir kanıtı. Zeugma evleri
kuşkusuz ev sahibi hakkında sadece bugün bize değil o
zamanlar da ziyaretçilere çok şey anlatıyordu. Dekorasyonu, ev sahibinin kendi bilgi ve beğenisine göre seçtiği
mozaik konuları ve duvar resimleri, davetlinin ev sahibinin entelektüel seviyesi, eğitimi ve ruhsal birikiminin yanı
sıra maddi varlığını da hissedeceği tarzda tasarlanıyordu.
Zeugma denince akla…
Müzenin en önemli eserleri kuşkusuz büyük boyutlu panolar değil. Labirent şeklinde tasarlanmış gizemli bir odada, karanlıkta bir çift etkileyici gözle karşılaştığınızda
bunu anlıyorsunuz. Gaziantep, Zeugma Antik Kenti ve
müzenin simgesi haline gelmiş, dünyayı büyüleyen bir
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When Zeugma is in mention…
The large dimension panels are not of course the most
important works at the museum. You become to realize that
when you run into a couple of impressive eyes staring at you in
the dark in a secret room designed as a labyrinth. This is a
mosaic that has become to mesmerize the whole world. It is
now symbolizing the Ancient city of Zeugma, Gaziantep, and
the museum. It is called Maenad, also known as the “Gypsy
Girl” mosaic. The historical artifact which is what is left of the
Maenad Villa’s 300 sqm dining room floor mosaic dating from
the 2nd century AD is recognized as Zeugma’s Mona Lisa. The
female figure in the mosaic is looking towards right. Her frizzy
hair is parted in the middle and tied by a scarf at her nape. She
is wearing large hoop earrings that are intertwined. The mosaic
is called the “Gypsy Girl” specifically for her braided hair
among the locals. During the 1998-1999 period, during the
rescue of the Belkıs ruins, most of the figures on the mosaic
floor where this depiction found by removing a column were
stolen by smugglers, but this piece survived luckily.
From under soil to daylight
Another striking floor mosaic is the “Wedding of Dionysos
and Ariadne…” In this impressive mosaic, musicians,
Maenads and child Eros are being depicted along with the
couple who sits in the middle. Six of the ten figures in the
mosaic were stolen from their protected places in 1998.
Today, the scene is completed by projecting the missing

mozaik bu; Maenad ya da daha yaygın adıyla ‘Çingene Kızı’
mozaiği… Maenad Villası’nın yemek odasının 300 metrekarelik taban mozaiğinden geriye kalan, M.S. 2. yüzyıl tarihli
parça, Zeugma’nın Mona Lisa’sı olarak da anılıyor. Mozaikte kadın figürü sağına doğru bakıyor. Kabarık saçları ortadan ikiye ayrılmış ve ensesinden bir eşarpla bağlanmış kadın, iç içe geçmiş iri halka küpe taşıyor. Mozaiğe, özellikle
saç örgülerinden dolayı halk arasında ‘Çingene Kızı’ deniliyor. 1998-1999 döneminde Belkıs harabelerinin kurtarılması sırasında, bir sütunun kaldırılmasıyla bulunan bu tasvirin yer aldığı mozaik tabandaki figürlerin çoğu kaçakçılar
tarafından çalınmış, ancak bu parça şans eseri kurtulmuş.
Toprağın altından gün yüzüne
Bir diğer çarpıcı taban mozaiği ise, ‘Dionysos ve Ariadne’nin Düğünü...’ Bu etkileyici mozaikte, ortada oturan
çiftle beraber müzisyenler, Menadlar ve çocuk Eros resmediliyor. Mozaikteki on figürden altısı 1998’de koruma altındaki yerlerinden sökülerek çalınmış. Bugünse eksik olan
bölümler, projektörle yansıtılarak sahne tamamlanıyor.
Müzenin bir başka ünlüsü de, müze içindeki her noktadan
görülebilen Savaş Tanrısı Ares (Mars)... Ve daha ne büyük
ustalıkla yapılmış eserler; bir divan üzerindeki Fırat Nehri’nin tanrısı Euphrates’in dirseğinin altındaki testiden Fırat
akar… Perseus Andromede’yi deniz canavarından kurtarır… Buğday başağı ve çiçeklerle taçlandırılmış, sol omuzunda bereket boynuzu ile toprak ve ürün tanrısı Demeter…
Samsatlı Zosimos imzalı ‘Kahvaltıdaki Kadınlar…’
Mühürlerin dili
Müzenin, Geç Hellenistik ve Erken Roma İmparatorluk
dönemi mühürcülük sanatının (gliptik) dünyadaki en büyük koleksiyonuna sahip olduğu düşünülüyor. Tapınaklardan, agoralardan, özel evlerden, kilerlerden ve lahitlerden çıkarılan ve dönemin siyasi durumu, ekonomisi, kültürü, etnografyası, fauna ve florası hakkında bilgi veren
mühür baskıların sayısı 100 bini buluyor. Antik dönemde
mühür baskıları, papirüs, tahta veya balmumu tablet, para
torbası, paket gibi posta gönderilerini, yiyecek içecek kaplarını, ahşap kutuları, değerli malların bulunduğu oda kapılarını, gümrük mallarını, veraset ve feragat belgelerini
mühürleme gibi çok amaçlı olarak kullanılıyormuş. Belgenin güvenliği dahil, belge ve objelerin birbirine karışmasını
önlemeye kadar kapsamlı bir kullanım alanı varmış. Zeugma mühür baskılarında tanrılar, tanrıçalar, krallar, mitolojik figürler, mitolojik hayvanlar, masklar, Roma imparatorları ve imparatoriçeler, düşünürler, özel şahıs büstleri,
mabetler, yazıtlar, bitkisel ve çeşitli semboller ve hayvanlar betimlenmiş. İpek Yolu’nun Zeugma’dan geçmesi ve
mevcut gümrük ile kentin gelişen ticaretini ve haberleşmedeki yoğunluğunu açık bir şekilde gözler önüne sermesi bu mühür baskıları daha da önemli kılıyor.

pieces. Another fame of the museum is the God of War Ares
(Mars) that can be viewed from every point inside the museum.
And so many more artifacts... The Fırat River (Euphrates) is
poured from a jug underneath the elbow of Euphrates, the God of
the Fırat River. Perseus rescues Andromeda from a sea monster.
Demeter, the god of soil and produce, carries a fertility horn on
his left shoulder and is crowned with flowers and ears of wheat.
The “Women at Breakfast” created by Zosimos of Samsat.
The language of glyphs
It is thought that the museum holds the largest collection of
glyphs dating from the Late Hellenistic and the Early Roman
Empire eras in the world. The number of glyphs that were
brought to light out of temples, private homes, cellars, agoras
and sarcophaguses, giving information on the political,
economical, and cultural states, fauna, flora, and ethnography
of the era, reaches to 100,000. In ancient times, glyphs were
used for many purposes such as sealing papyrus, wooden or wax
tablets, money sacks, mailing packages, food and beverage
containers, wooden boxes, room doors with valuable goods,
customs goods, inheritance and waivers. There was a wide
range of use, including security of the documents and prevention
of confusion between documents and objects. Zeugma glyphs
depict gods, goddesses, kings, mythical figures, mythical
animals, masks, Roman emperors and empresses, thinkers,
personal busts, temples, inscriptions, vegetal and various
symbols and animals. These glyphs are even more important in
terms of making clearly visible the customs and city's developing
trade and communication density at the time as the silk road
passed through Zeugma.
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DANİMARKA DEMİRYOLLARI
THE DANISH RAILWAYS
HAYDAR ERGÜLEN

Son yıllarda sık sık dile getiriyorum. Hayat ve yazı ilişkisi
hem doğal, yani organik, hem de tam bu nedenle, tıpkı bir
bahçe olan aşkın bakım istemesi gibi, çok özen, dikkat ve
bakım isteyen bir ilişki, bir ikili. Hem de hayat deyince, en
çok da zaman isteyen bir şey. Zaman ayırmak, yoksa da
zaman bulmak, yaratmaksa aşkın olmazsa olmazlarından,
yazının da öyle. Peki ya yoksa, bulamıyor, yaratamıyorsan
ne olacak? Cem Karaca’nın şarkısındaki gibi “Hep kahır hep
kahır” mı olacak?
Zaman bulamıyorsan zaman seni bulsun denir mi yoksa
zaman yoksulu biri olarak ben mi yakıştırıyorum? Her ne
halse, işte zaman, en çok da yazı zamanı beni de gelip olmadık yerlerde buluyor! Olmadık yer demek işin şakası! Oto-
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I often emphasize in recent years. The relation between life and
writing is natural, in other words it is organic, and for this
reason it requires care, attention, and maintenance just like the
garden of love does; it is a duo. In addition, when life is the
subject, it also requires time. Reserving time; if there is no time,
finding it, creating it; these are the necessities of love… Also the
necessities of writing… What happens if you cannot find it or
create it? Is it going to be “Always grief always grief” just like it
is in Cem Karaca’s song?
Can we tell that if you cannot find time, let time find you or am
I just being wishful as a person who is poor on time? Whatever
it is, time finds me, especially time to write, at the most
unexpected places! Defining it as an unexpected place is a joke

büs, metro, metrobüs, tramvay, dolmuş, vapur, motor,
uçak ve elbette trenler de benim yazı ve şiir araçlarım!
Yalnız benim mi, ben bunları şikayet gibi değil övünerek
söylüyorum, ama benim gibi gevezelik etmeden, işini sakince gören, yazıp çizen pek çok yazıcı olduğuna da eminim. Nereden mi biliyorum? Eski muharrirlerin dediği gibi,
artık o kadarı da meslek sırrı olsun!
Yolun yarısına geldik. Danimarka Demiryollarının Kopenhag’a giden trenine bindik. Tabletini çıkarmış, kah trenin
penceresinden manzaraya bakarak, kah gözleri uzaklarda
ama kendi içine dalmış, kah inip binen yolcuları süzerek
yazı yazan adamla karşılaştık. Her gün değil ama sık sık iş
için Kopenhag’a giden bu adam Peder Frederik Jensen’miş.
Yazarlığı okulunda okuyup öğrenmiş, hem habercilik yapıyor hem de roman ve öykü yazıyormuş.
Biz de açtık kitabı okumaya koyulduk: Danimarka Demiryolları (Dancadan Çeviren: Sadi Tekelioğlu, Kalem Kültür
Yayınları, Nisan 2018). Nermin Mollaoğlu adını duydunuz
mu? Edebiyat çevrelerinin, sadece Türkiye’nin değil pek
çok ülkeden şair, yazar ve çevirmenin de çok iyi bildiği bir
isim. Kalem Ajans’ın kurucusu, ITEF-İstanbul Tanpınar
Edebiyat Festivali’ni de hayata geçiren ve İstanbul’a örnek
uluslararası bir edebiyat festivali kazandıran Nermin, Türkiye’nin gönüllü kültür elçilerinden. Uzun yıllardır pek çok
yazarımızın yapıtlarının dünya dillerine çevrilmesi, tanınması, okunması ve sevilmesinden birinci derecede sorumlu kişi. Yurtdışında bir kaç yerde, ondan söz ettiler bana,
Tiflis’te örneğin. Daha 20 gün önce Semerkand yolundaydı
örneğin. Kitaba, edebiyata adanmış bir yaşam. Edebiyatımıza yaptığı katkılarla hatırlanacak bir isim. Tabii ekibiyle
beraber.
Danimarka Demiryolları’nın da aralarında olduğu birbirinden şahane 7 öykü kitabını Avrupa Birliği desteğiyle yayımlamış. Teşekkür ettik ve Danimarka Demiryolları ile
başladık. Birbirinden sert 25 öykü. Birinin adı “Little Turkey”, “Küçük Türkiye”, Kopenhag’da yaşayan bizimkiler
de var içinde. Öyküleri ‘şiirsel düzyazı’ diye nitelendirilmesine karşın, sanırım lirik olmaktan çok, epik, yalın ve
dolaysız olmalarıyla, bir de ekonomik oluşlarıyla ‘şiirsel’
diye adlandırılmış olmalı. Belki de iyi bir şiir kitabı gibi,
tüm şiirleri hemen okuma hevesi verdiği için de şiirle ilişkili olduğu söylenebilir.
Adında, içinde tren, demiryolu, gar geçen her şeyi çok severim, kitapsa okur, filmse izler, şarkıysa dinler, hele yolculuksa atlar giderim. Kim gitmez! Her ay Eskişehir’e gidiyorum, Danimarka Demiryolları’yla değil tabii, TC Devlet
Demiryolları’yla, yani yılda en az 7 kez gidip, 7 kez de dönüyorum İstanbul’a. Yurtdışında bindiğim trenleri de eklersem, yılda ortalama 20 kez biniyorum trene.
İyi kitaplar böyledir, yeni kitaplar için esin verirler, ama
trenler de kitapların, şiirlerin, öykülerin evveleski esin
kaynağı, hatta aracı değil midir?

of course! Bus, metro, metrobus, tramway, taxi, ferry, airplane,
and trains of course are my means of writing and poetry! Only
mine? I am telling you these without a complaint; I am actually
proud. However, I am sure that there are so many writers who
do their jobs quietly and without too much ado like I do. How do
I know this? Well, let it be the trick of the trade like the penmen
of the old used to say!
We are halfway through the way. We went on the Danish
Railways’ train that goes to Copenhagen. We came across to a
man who was holding his tablet, writing and looking at far
distances but certainly he was deep in thoughts and was eyeing
the passengers from head to toe. This man who travels for
business to Copenhagen not everyday but often was Father
Frederik Jensen. He had learned writing at its school. He has
been both a journalist and a story and novel writer.
We opened the book and began reading: The Danish Railways
(Translation from Danish: Sadi Tekelioğlu, Kalem Culture
Publications, April 2018). Have you ever heard of Nermin
Mollaoğlu? It is a well-recognized name by the literary circles
not only of Turkey but also by the many poets, writer, and
translators of various countries. The founder of the Kalem
Agency, the person who realized the ITEF-İstanbul Tanpınar
Festival of Literature, Nermin is among the Turkey’s volunteer
culture ambassadors. She is the person who has first degree
responsibility of having the works by many of our writers to be
translated into other languages, their recognition and
popularity around the world. I have heard of her name in a few
places abroad; in Tbilisi, for instance. She was on her way to
Samarkand about 20 days ago for instance. A life devoted to
books and literature. A name to remember by her contributions
to our literature. Along with her team, of course.
She had published 7 wonderful story books, including The
Danish Railways, with the support of the European Union. We
thanked her and started with The Danish Railways. 25 tough
stories, each tougher than the other. One is titled “Little
Turkey”. Our people who live in Copenhagen are in the book.
Although, the stories are described as “poetic prose” I believe
they are economic and more epic, plain, and direct than being
lyric. That must be why they are called “poetic” I guess. Maybe,
we can tell that it is related with poetry because it encourages
the readers to start reading right away as a good book of poems
would do. I love everything that mentions train, railway,
terminal. I read it if it is a book; I watch it if it is a movie; I listen
to it if it is a song; I am on my way if it is a journey. Who would
not be! I travel to Eskişehir every month, not by The Danish
Railways of course, by the TC State Railways, in other words, I
leave İstanbul at least 7 times and return at least 7 times per
year. I ride trains 20 times per year on average when I add those
I ride aboard.
Good books are like that; they offer inspiration for new books;
however, are not trains the source of, moreover, the means of
books, poems, and stories?
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ANADOLU İNSANINI CAN
DAMARINDAN YAKALAMAK

Mustafa Çiftçi

ÇİFTCİ ANADOLU İNSANINA ODAKLANMIŞ, ONUN HANGİ KURGU VE YÖNTEMLE ANLATILACAĞINI
ARAŞTIRMIŞ VE BULMUŞTUR.

CATCHING THE ANATOLIAN PEOPLE BY THE
VITAL POINT

ÇİFTCİ HAD FOCUSED ON THE ANATOLIAN PEOPLE; HE HAD RESEARCHED AND FIGURED OUT
WHICH METHOD AND FICTION TO USE WHILE TELLING ABOUT THEM.

ÖMER YALÇINOVA

Mustafa Çiftci’nin Bozkırda Altmışaltı’sı (2017, İletişim Yayınları) diğer hikâye kitapları Ah Mercimeğim,
Adem'in Kekliği ve Chopin gibi akıcı, okuyucuyu sarıp
sarmalayan, maceralarla dolu, renkli ve derinlikli hikâyelerden oluşur. Hikâyelerin konusu genellikle aşktır.
Bozkırda Altmışaltı’da aşk üzerinden insan anlatılmıştır. Mustafa
Çiftci’nin hikâyelerinde aşk adeta
bütün bir hayatı kapsayacak şekilde
yer alır. Onun aşktan söz etmesiyle
hayatı, insanı, toplumu, örf ve adetleri hatta siyaseti anlatması arasında
fark yoktur. Başka deyişle Çiftci, hayata aşk penceresinden bakar. Öyle
olduğu için onun hikâyelerinde okuduğumuz sadece acıklı bir aşk olayı
değil toplumun kendisidir. Mesela
kitapta 1990’lı yılların Türkiye’sini
de okuruz. O dönem insanlarının
alışkanlıkları, dikkatleri, aile yapısı
hikâyelerin arasından süzülüp gelir.
Hikayelerde aşk, olayları derleyip
toparlayan, hayatı bütün yönleriyle
yansıtan bir aynaya dönüşmüştür.
Hikâye kahramanları arasında benzerlikler yakalanabilir. “Ankara’daki
Evlatlar”ın Refet Efendi’siyle “Elif, Tina, Tolga”nın
Tolga’sı birbirine benzer. Aslında Refet Efendi’yle Tolga arasında bağlantı kurmak zor. Fakat her ikisi de aşkına kavuşamamış, bunun suçlusu olarak kendini görmüş,
hayatı boyunca yapmak isteyip yapamadığı şeylerin
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Mustafa Çiftci’s Bozkırda Altmışaltı (Sixty-six in a Moorland)
(2017, İletişim Publications) consists of flowing, enveloping,
adventurous, colorful and deep stories like his other story books
Ah Mercimeğim (Oh My Lentil), Adem'in Kekliği (Adam’s
Partridge) and Chopin. The subject of the stories is usually love.
Mankind is told over love in Bozkırda
Altmışaltı. Love in Mustafa Çiftci’s stories
is positioned in a way to cover almost a
whole life story. There is no difference
between him telling about love and telling
about life, human, society, traditions, and
even politics. In other words, Çiftci looks at
life through a looking glass of love.
Therefore, what we read in his stories is not
only a sad event of love but the society itself.
For instance, we also read about the 1990s’
Turkey in the book. The habits, attentions,
family structures of the people of the time
come to us filtered through the stories. Love
is transformed into a mirror that arranges
events and reflects life with all its aspects.
Resemblances among the characters of the
story can be caught. “Ankara’daki Evlatlar”s
Refet Efendi and “Elif, Tina, Tolga”s Tolga
resemble each other. In fact, it is hard to
make a connection between Refet Efendi
and Tolga. However, both of them could not unite with their
beloveds. They blamed themselves for that, carrying a burden of
the things that they wanted to do but could not. They are actually
intelligent and successful people. Refet Efendi had raised two
children and become a good husband to his wife. Tolga studied

ezikliğini taşımış, normalde gayet zeki ve başarılı kişilerdir. Refet Efendi iki tane aslan gibi evlat yetiştirmiştir, hanımına iyi bir koca olmuştur. Tolga mühendislik
fakültesini bitirmiş, yüksek lisansını Londra’da yapmıştır. Ama aşk söz konusu olunca her ikisinin de zayıf
yönleri ortaya çıkar. Çiftci, bu karakterler üzerinden
aşkın nasıl bir şey olduğunu da anlatmak ister. Aşk;
karşısında zayıf düştüğümüz, çaresiz kaldığımız, bunu
bildiğimiz halde elinden kurtulamadığımız bir varoluştur.
Çiftci hikâyelerini bize özgü kılan diğer bir özellikse,
kötülüğün işlenmemesidir. İşlememek de değil aslında
bu, kötülüğün her hareket ve olayın kökenine yerleştirilmemesidir. “Piç Sevi” veya “Bir İğne Bin Kuyu”daki
kötülük, kötülük olsun diye yapılmamıştır mesela. Birinin nedeni aşksızlık, diğerininkiyse aşırı sevmektir.
Modern kurgular kötülük olgusuna dayanır. Özellikle
nedensiz kötülük neredeyse yarım yüzyıldır bütün Batılı roman, film ve hikâyelerde tetikleyici unsur olarak
kullanılmaktadır. Öyle olduğundan olsa gerek artık kötülüğün işlenmediği kurgusal bir eser düşünülememekte; kurgunun olmazsa olmaz şartı sanılmaktadır. Çiftci’nin hikâyeleri bu görüş ve yargıları yerle bir eden bir
yapıya sahip. Çünkü her coğrafyanın insanını anlatmak
farklıdır. Çiftci Anadolu insanına odaklanmış, onun
hangi kurgu ve yöntemle anlatılacağını araştırmış ve
bulmuştur. Kötülük Türk hayatının bütününü kapsamaz ya da onların hareket ve düşüncelerinin kalkış noktasını oluşturmaz. Onlar aşkla, aşk nedeniyle, aşka dayanarak düşünür ve hareket eder. Bozkırda Altmışaltı
bunun en bariz göstergesi olan hikâyelerden oluşmuştur. Bozkırda Altmışaltı’daki hikâyelerin tamamı, okuyucuda ince bir sızı bırakmaktadır. Bunu kitabın genel
bir başarısı olarak belirtmemin sebebi; hikâyede de o
ince sızının anlatılmış olmasıdır.

engineering and received his master’s degree in London. But, when
love is in question, the weakest aspects of them both come
forward. Çiftci wants to tell what kind of a thing love is over these
characters. Love is an existence that we are weak and in despair in
the face of it, and although we are aware of these, we still cannot
escape its clutches. Another trait that makes Çiftci’s stories
unique to us is that they don’t treat evil. It is actually not treating
evil; it is not to place evil in the origin of every action and event.
Evil in “Piç Sevi” or “Bir İğne Bin Kuyu” is not done just to be evil.
It is because of non-existence of love in one story and extreme love
in the other. Modern fiction is based on the fact of evil. Especially,
ill will with no apparent reason has been used as a triggering fact
in all Western novels, movies, and stories for almost half a
century. A work of fiction where there is no evil exists is not
thought of any more and this must be why. It is thought that it
must be an indispensable condition of fiction. Çiftci’s stories has
a structure that destroys these views and judgments, because one
cannot tell about the people of different geographies in the same
way. Çiftci had focused on the people of Anatolia and researched
and figured out which fiction and which method to use while
telling about them. Malice does not cover the whole Turkish life or
it does not form the point of origin of their actions and thoughts.
They act out of love, because of love, and based on love. Bozkırda
Altmışaltı consists of stories that demonstrate it clearly. All of the
stories in Bozkırda Altmışaltı leave a little bit of pain in readers.
The reason that I state that as a general success of the book is that
the story also tells about that little bit of pain.

YAZARIN KITAPLIĞI
THE LIBRARY OF THE AUTHOR
Polinezya Hayatına Bir Bakış, Herman
✓Typee,
Melville, Yapı Kredi Yayınları
Typee: A Peep at Polynesian Life, Herman
Melville, Yapı Kredi Publications
Notları 1, Kemal Tahir, Bağlam Y.
✓Roman
Roman Notları 1, Kemal Tahir, Bağlam P.
Tarihi, Filibeli Ahmed Hilmi, Ötüken
✓İslâm
Neşriyat
İslâm Tarihi, Filibeli Ahmed Hilmi, Ötüken
Neşriyat
Kasidesi, Ahmet Can, Şule Yayınları
✓Yol
Yol Kasidesi, Ahmet Can, Şule Publications
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MODA / FASHION

JEAN
PANTOLON
MODASI

JEANS TREND
MELİKE BETÜL KUVEL

An indispensable of every season, age, and style, the crown
jewel of every wardrobe, jeans are now going beyond the
classic cuts especially with the ripped models. Which cuts
are in fashion this season? Let’s take a look at jeans
through the details of the 2018-2019 fashion!
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Son yıllarda zirvede olan yırtık jeanler bu sezon da
yerini koruyor. Yırtık jeani direk alabileceğiniz gibi
beğendiğiniz bir modele kendiniz de kesik
uygulayabilirsiniz. Kendi kesiklerinizi oluşturmanız,
zevkinizi konuşturabilmeniz ve yırtıkta sınırlarınızı
belirleyebilmeniz açısından avantajlı..

RIPPED
Ripped jeans that have been in fashion for the
recent years remain their position. You can
purchase a pair of ripped jeans or create your
own by ripping a pair of your choice on your
own. Making the rips on your own, having your
own style talk, and determining your own
borders, when it comes to ripped pants, are
advantageous.

AYŞE NUR AYGÜN

Her sezonun, her yaşın, her tarzın vazgeçilmezi;
gardıropların baş tacı olan jean pantolonlar, son
yıllarda, yırtık modelleri başta olmak üzere farklı
kesimleriyle, klasiğin dışına çıkmış modern
yorumlarıyla karşımıza çıkıyor. Peki bu sezon hangi
kesimler ön planda? Gelin Jean pantolonlara 20182019 detayları ile bakalım...

0

YIRTIK

ÖNÜ KISA
ARKASI UZUN

Artık pantolon
paçalarını dümdüz
kesmek oldukça
demode bir tercih...
Moda dediğimiz şey
sürekli değişir ve
kendini yeniler,
jeanlerdeki yenilik ise
bu sezon pantolon
paçasının önünün
kısa, arkasının biraz
daha uzun
kesilmesinden
geçiyor. Pantolona
farklı bir hava katan
bu kesimi
denemelisiniz.

SHORT FRONT,
LONG BACK
Straight-cut legs in
pants are out of fashion
now. What we call
fashion is always
changing and renewing
itself. What is new in
jeans this season is the
legs with short fronts
and long backs. You
should try this cut that
adds a different
appearance to pants.
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MODA / FASHION

HEM İSPANYOL HEM KISA

Sezonun bir diğer yorumu olan kısa
ve İspanyol paça modellerin de
kullanımı zor. Doğru bir seçim
yaptığınız zaman bu model sizi
modanın tam ortasına taşır. Yanlış
kullanımda ise moda kurbanı
olmanız kaçınılmaz... Yine ayakkabı
seçimine dikkat etmeniz bu parçayı
doğru taşımanız için önemli.

BOTH SHORT AND FLARED
The use of short and flared models,
another trend of the season, are
hard. When you make the right
combination, this model carries you
to the middle of this season’s
trends. However, if you make the
wrong selection, becoming a
fashion victim is inevitable. It is
important to choose the right
model of shoes with this model.
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Paçaları kesilmiş kısa jeanler, moda
olduğu kadar risklidir de! Eğer doğru
kullanmasanız sizi olduğunuzdan
daha kısa ve kilolu gösterebilir. Bacak
boyunuz uzun ise düz bir babet ya
da spor ayakkabı ile kullanabilirsiniz.
Eğer tam tersi durumda iseniz, bacak
boyunuzu kesmeyecek şekilde,
topuklu ayakkabıdan yardım
alabilirsiniz.

SHORT TRIMMED LEGS...

İŞLEMELİ

Yeni yeni çıkan işlemeli
jeanleri ister spor ister
şık parçalarla
kombinlemek mümkün.
İşlemeleri modelleri
direk satın
alabileceğiniz gibi
dolabınızdaki düz bir
pantolonu, kendi
seçtiğiniz armalarla,
annenizin sandığından
çıkarabileceğiniz
nakışlarla, inci veya
boncuklarla süsleyip,
trendi yakalayabilirsiniz.
Üstelik bu işlemeleri
sadece jean
pantolonlara değil, jean
ceketler, jean eteklere
de uygulayabilirsiniz.

PAÇALARI KESİK, KISA...

EMBROIDERED
Embroidered jeans that
are just coming out can
be combined with
casual or elegant
pieces. You can either
purchase a pair of
embroidered jeans or
make your own by
decorating a pair of
your choice from your
wardrobe with badges,
beads or embroideries
to catch the trend.
Moreover, you can use
the badges, beads, or
embroideries also with
your jean skirts and
jackets.

Jeans with short and trimmed legs
are in fashion but also risky to wear!
If you don’t use it the right way, they
might make you appear shorter and
heavier than you actually are. If you
have long legs, you can combine
them with a pair of babette or
sneakers. If you are the opposite,
you can wear high heels in a way
not to make your legs look short.
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AZ BÜTÇEYLE DEKORASYONUNUZA ZEVK KATIN
EV DEKORASYONUNUZU YENİLEMEK İSTİYORSUNUZ ANCAK ÖYLE BÜYÜK BÜTÇENİZ DE
YOK. AZ BÜTÇEYLE DEKORASYONUNUZU GÜNCELLEYİP FARKLILIK YARATABİLMENİZ İÇİN
PRATİK ÖNERİLER HAZIRLADIK…

ADD TASTE TO YOUR DECORATION ON A LOW BUDGET
YOU WOULD LIKE TO REFRESH YOUR HOME DECORATION; HOWEVER, YOU DO NOT
HAVE A LARGE BUDGET FOR IT. WE HAVE PRACTICAL IDEAS SO YOU CAN MAKE A
DIFFERENCE BY UPDATING YOUR DECORATION ON A LOW BUDGET.

ELA DEMİRCİLER

Hayatımızın en önemli parçası olan evlerimizde zaman
zaman yenilikler yapıp tazelenmek istiyoruz. Kimi zaman bunun için bütçemiz olabiliyor, kimi zaman da
tam tersi... Peki bu durumda dekorasyonumuza renk
katacak uygulamalar yapamaz mıyız? Tabii ki yapabilirsiniz! Az bütçe ile dekorasyonunuzda değişiklik yapabilmeniz için pratik öneriler hazırladık…

We occasionally enjoy refreshing the decoration of our
houses, which are important parts of our lives.
Sometimes, you do have the budget for it, but sometimes
it is the opposite. When this happens, can you still
make some colorful changes? Yes, of course, you can!
We have practical ideas so you can make changes in
your home decoration on a low budget.
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DEKORASYON / DECORATION

AYDINLATMA
Aydınlatmalarınızı yenileyip modern ve şık bir
aydınlatma modülü seçerek evinizin görünümünü
değiştirebilirsiniz. Örneğin; okuma koltuğunuzun
yanına alacağınız bir lambader ya da yatak odanızda yatağın iki yanına koyacağınız aydınlatma
ile fark yaratabilirsiniz. Aydınlatmada gün ışığını
tercih ederek evinizde daha sıcak bir ortam yakalayabilirsiniz. Tavan aydınlatması kullanıyorsanız
yerden ve duvardan aydınlatmaya geçip farklı
algı yakalayabilirsiniz.

PERDELER VE SÜS EŞYALARI
Günümüzde hesaplı ve şık perde bulmak
mümkün. Fark yaratmak istediğiniz odanızda
ya da evin tüm odalarında perdelerinizi değiştirerek yepyeni bir görünüme kavuşabilirsiniz.
Eve renk katmanın bir diğer yolu da duvarları
süslemekten geçiyor. Aile fotoğraflarınızı renkli
çerçevelerle süsleyip odanın bir duvarına asıp
anı köşesi oluşturabilirsiniz. İnsan fotoğrafı
istemeyenler doğa fotoğraflarını da kullanabilir.
CURTAINS AND DECORATIVE ITEMS
It is possible to find curtains that are both elegant
and priced suitably. You can capture a new look
by changing the curtains in the room or in all of
the rooms where you want to make a difference.
Another way to add color to your house is to use
wall decorations. You can create a corner out of
your memories by framing your family
photographs and hanging them on the walls. You
can even use nature photography, if that suits you
better.

LIGHTING
You can change the appearance of your house by
only renewing the lighting components, choosing a
modern and elegant lighting system. For instance, you
can make a difference by placing a lamp near your
reading chair or using bedside lamps in the bed room.
You can also capture a warm ambience by taking
advantage of the natural day light. If you have been
using ceiling lighting, you can capture a different
perception by switching to floor or wall lamwps.

YASTIKLAR VE AYNALAR
Evinizdeki kanepeleri değiştirmek yerine çok
sayıda yastıkla dikkat çeken değişiklik yaratabilirsiniz. Bu yılın modası olan büyük yapraklı kırlentlerden de tercih edebilirsiniz. Bu konsepti
yatak odanıza da uygulayabilirsiniz.
Dekorasyona hareket katan en ucuz parçalardan biri de aynalar. Evin her yerini aydınlatmak,
renk oyunları yapmak, alanlarınızı daha büyük
göstermek için aynalardan faydalanabilirsiniz.

TEK DOKUNUŞ
Salonunuzun bir duvarını koyu bir renge boyayarak evinizin havasını değiştirebilirsiniz. Bunun
için sezonun renkleri olan turuncu, hardal sarı,
lacivert, yeşil gibi tonları tercih edebilirsiniz.
Koyu tonları ve canlı renkleri korkmadan kullanabilir hayatınızı monotonluktan çıkarabilirsiniz.
Dekorasyonunuzu güncellerken bir koltuğunuzu ya da berjerinizi farklı bir renk kumaşla kaplatabilirsiniz. Bu basit değişiklik salonunuzun
havasını tamamen değiştirecektir.
ONE TOUCH
You can change the ambience of your house by
painting a single wall of your living room to a dark
color. You can choose one of the season’s colors
such as orange, mustard yellow, navy blue, or
green. You can use dark tones and vivid colors
with no fear to bring some change to your
monotone life. You can change the upholstery of
your sofa or armchair to a different color. These
simple changes will transform the ambience of
your living room completely.

PILLOWS AND MIRRORS
Instead of changing the sofas in your house, you
can create a highlighting change by using so
many pillows. You might also prefer using toss
pillows with large leaf motives, which is this
year’s trend. You can apply this concept to your
bed room. Mirrors are among the cheapest
items that add motion to home decoration. You
can use mirrors to illuminate everywhere in your
house, to make color illusions, and to have your
house look larger.
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AJANDA / AGENDA

SİNEMA / CINEMA

15. KONYA ULUSLARARASI MİSTİK MÜZİK
FESTİVALİ
Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce düzenlenen 15.
Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali, 20 Eylül 2018
tarihinde başlıyor. Festival kapsamında; Afganistan, Fas,
Lübnan, İran, İspanya, Irak, Azerbaycan ve Özbekistan gibi
ülkelerden topluluk ve sanatçılar müzik severler ile buluşacak.
“Musıkî dinlemek Hak âşıklarının gıdasıdır” teması ile
gerçekleştirilecek festivale ilişkin detaylı bilgiye
konyamistikmüzik.com.tr adresinden ulaşılabilecek.
THE 15. INTERNATIONAL MYSTIC MUSIC FESTIVAL OF KONYA
The 15th International Mystic Music Festival of Konya held by the
Office of the Governor of Konya Provincial Directorate of Culture
and Tourism begins on September 20, 2018. The groups and
artists from countries such as Afghanistan, Morocco, Lebanon,
Iran, Spain, Iraq, Azerbaijan, and Uzbekistan will perform for
music lovers within the scope of the festival. The information
about the festival which will be realized with the theme of
“Listening to music is the food for lovers of God” can be
reached at the following address: konyamistikmüzik.com.tr

KELOĞLAN

KAYIP ARANIYOR / SEARCHING

GÖSTERİM TARİHİ / OPENING DAY:
07 Eylül 2018 / September 07, 2018

ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ
Ergenlik çağındaki birkaç gencin aşırı disiplinli bir yatılı okulda geçen bu
hikâyesinde, okul ve aileler tarafından üstlerine yüklenen başarılı olma
sorumluluğu, ailelerinin onlar için seçtiği geleceği yaşamakla kendi istediklerini
yapabilmenin önündeki engeller ve gençlerin bunlarla başa çıkma yöntemleri
anlatılıyor. Hakan Altıner yönetmenliğindeki oyun; Trump Kültür ve Gösteri
Merkezi’nde sahne alıyor.
DEAD POETS SOCIETY
In the story of a few teenagers that takes place in a boarding school, the
responsibility of living with the burden of becoming successful, which is
loaded onto their shoulders by their families and the school, the obstacles
they face in order to do what they want instead of living the life chosen
by their families for them, their methods to deal with these problems are
told. The play, directed by Hakan Altıner, can be viewed at the Trump
Culture and Show Center.
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Selami Şahin
Jolly Joker Vadistanbul/İstanbul

Buray
Winner İncek/Ankara

Cem Adrian
Ooze Venue/İzmir

Cecilia Krull
Salon İKSV/İstanbul

Athena
İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu/İzmir
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GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
28 Eylül 2018 / September 28, 2018

YÖNETMEN / DIRECTOR:
Süleyman Mert Özdemir

YÖNETMEN / DIRECTOR:
Aneesh Chaganty

OYUNCULAR /CAST:
Atilla Doğukan Türkyılmaz, Kaya Akkaya, Yağmur Ün

OYUNCULAR / CAST:
John Cho, Debra Messing

TÜR / GENRE:
Macera, Aile / Adventure, Family

TÜR / GENRE:
Gerilim / Thriller

FİLM ÖZETİ: Keloğlan ve arkadaşları 40 yıl aradan
sonra, güzeller güzeli Cankız'ın yardım çağrısı üzerine
harekete geçer ve hayvanların soyunu tüketmeye
çalışan zalimlere karşı mücadele ettikleri bir maceraya
atılırlar.Keloğlan bakalım bu kez, zalimlere karşı verdiği
savaşı yenebilecek ve muradına erebilecek mi?

FİLM ÖZETİ: David Kim'in 16 yaşındaki kızının
kaybolmasının ardından, yerel bir soruşturma başlatılır
ve davaya bir dedektif atanır. Fakat 37 saat sonra elde
hâlâ tek bir ipucu bile olmadığı için, David henüz
kimsenin bakmadığı, günümüzde tüm sırların saklandığı
yeri aramaya karar verir: Kızının dizüstü bilgisayarını.

SYNOPSIS: Keloğlan and his friends, after a 40
years of break, jump into action in response to
beautiful Cankız’s call for help and fight against
ruthless people who are trying to lead the animals’
extinction. Let’s see if Keloğlan will win the fight this
time against the villains and attain his desire!

SYNOPSIS: After David Kim's 16-year-old daughter
disappears, a local investigation begins and a
detective is assigned to the case. But 37 hours later
and without a single lead, David decides to search
the one place no one has looked yet, where all
secrets are kept today: His daughter’s laptop.

Arı Maya 2
Maya The Bee 2

Animasyon/Animation

07

Mile 22

Gerilim, Aksiyon/Thriller, Action

Luis ve Uzaylı Dostları

Luis and the Aliens 14
07 Animasyon, 3 Boyutlu/Animation,
3D

Sorma Neden?
Don’t Ask Why?
Komedi/Comedy

21

Dokunma Bana
Touch Me Not
Drama/Dram
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

BERTAN KODAMANOĞLU

Erkek ördek

Resimdeki
şarkıcı

Küçük,
yırtıcı bir
kuş

Asker

Uçurtulan
çocuk
oyuncağı

Sanat eseri
sergilenen
salon

Ukalaca
davranış

İnanç

Yücelme

Bir nota
Toplukonut
İdaresi (kısa)
Litvanya
plakası

Sağlıklı,
sıhhatli, salim

Ulusal

Beygir, düldül

Askerlikte
en küçük
birlik

Olağandan
daha hacimli

Torbalı balık
ağı

Tesirli,
müessir

İtalyan
televizyonu
Kira

Asya'da bir
göl

Bir ağırlık
ölçü birimi
Bir ülkeyi
silah
gücüyle ele
geçirme

Bel kemiği

Pekmez
toprağı

Erkekler

Rast
getirememe

Bir tür
Akdeniz
balığı

Böbrek
rahatsızlığı
belirtisi

BAHÇE
BUZDOLABI
DAMACANA
FATURA
FESLEĞEN
FRİTÖZ
GÖZLÜK

Bulutların
alçalması ile
oluşan duman
Yassı demir
çelik ürünü

Örtmek için
kullanılan
şey

Militarizm
yanlısı olan

Borcun
parçaları

HAVUZ
İSTİKLAL
IŞILDAK
KLİMA
KULAKLIK
MATARA
SADAKAT

SAKSI
SANDALYE
SÖZCÜK
ŞARKICI
TRAMBOLİN
VANTİLATÖR
YELKOVAN

Ad

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.

Adaletle
ilgili
Golfte
tanınan
vuruş sayısı
Haydut
Mirasta hak
sahibi olma

Yüce

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]
Adı sanı
Bir fındık
bilinmeyen
cinsi

Asker
yemeği

Mısır
plakası
Mercek

Asya'da
yaşayan
yırtıcı
hayvan

Yassı bir
balık türü
Saf,
deneyimsiz

Erkek
şarkıcı

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.

Duvar ilanı

Müzikte ses
işareti
Geniş ve bol
karşıtı,
ensiz
Katiyet

Kısa ve iki
yanı keskin
düz kılıç

Lakin
Bir şeyin
niteliklerini
övme
Kiloamper
(kısa)

Seda
Fitneci

Milattan
önce (kısa)

Gereksiz söz

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

KOLAY

7

ORTA

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

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

1
3

5

7

9 2

M S A G
U Ç UR TMA
E S EN M İ L
T RA T A E
RA İ
İ CAR
F OMA
İ
MA RN
S İ S
SAC
NAM
AD L İ
A L
U L V İ
E T K K
KARAVANA
DAR PA L
K E S İ NL İ K
S E S A F A
F E T T AN N
Erkek ördek

Küçük,
yırtıcı bir
kuş

Asker

Uçurtulan
çocuk
oyuncağı

Sanat eseri
sergilenen
salon
Bir nota

Sağlıklı,
sıhhatli, salim

Ulusal

Askerlikte
en küçük
birlik

Torbalı balık
ağı

Tesirli,
müessir

İtalyan
televizyonu

Kira

Bir ağırlık
ölçü birimi

Bir ülkeyi
silah
gücüyle ele
geçirme

Bel kemiği

Pekmez
toprağı

Erkekler

Bulutların
alçalması ile
oluşan duman
Yassı demir
çelik ürünü

Militarizm
yanlısı olan

Ad

Adaletle
ilgili

Mirasta hak
sahibi olma

Yüce

Asker
yemeği

Geniş ve bol
karşıtı,
ensiz
Katiyet

Seda

Fitneci

Mısır
plakası

Mercek

Asya'da
yaşayan
yırtıcı
hayvan

Yassı bir
balık türü

Saf,
deneyimsiz

Kısa ve iki
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