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VİZYON / VISION

M. Cahit TURHAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Minister of Transport and Infrastructure

Türkiye'yi Batı Avrupa-Uzak Doğu arasında önemli bir 
transfer merkezi haline getirecek, yaklaşık 10,2 milyar 
Avro yatırım ve 22,2 milyar Avro kira bedeli ile yapılan; 
tüm etapları tamamlandığında da 200 milyon yolcu ka-
pasitesine sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk 
etabının tüm engellemelere rağmen 29 Ekim 2018’de 
açıyoruz. 
Açılışına sayılı günler kala bazı çevreler her ne kadar, 
“Havalimanını 29 Ekim’de açamayacaklar.” iddiaları ile 
milletimizin moralini, çalışanların motivasyonunu boz-
ma gayreti içinde olsa da 5 kıtanın yolcu ve yük taşıma-
cılığına hizmet verecek olan İstanbul Yeni Havalima-
nı’nı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın katılacağı tören ile bu ay açıyoruz. Çünkü biliyo-
ruz ki bu havalimanı Türkiye’nin gücüne güç katacak, 
ekonomisine güç katacak. Bu havalimanı üzerinden Af-
rika, Uzak Doğu ve Orta Asya, İstanbul’u kullanarak 
Avrupa ve ABD ile buluşacak. Bununla birlikte istihda-
ma ve Türkiye’nin ekonomisine önemli etkisi olacak. 
Türkiye hali hazırda kısa menzilli uçuşlarda çok iyi bir 
karneye sahip. Uzun menzilli uçuşlara bakıldığında ise 
karnenin güçlenmesi gerekiyor. Türk Hava Yolları hari-
cinde, tüm Amerika kıtasından sadece bir, Uzakdo-
ğu’dan ise üç havayolu şirketi İstanbul’a sefer yapıyor. 
Yine Afrika’dan uzun menzilde uçan havayolu şirketi 
bulunmuyor. Yani, Hindistan ve Çin gibi, dünya nüfu-
sunun üçte birini oluşturan bu iki dev ülkeden İstan-
bul’a uçan havayolu şirketi maalesef yok. Yeni havali-
manımızla birlikte bu durum tersine çevrilecek. Türki-
ye, hava taşımacılığında liderliğe oynayacak. Türki-
ye’nin büyüme sürecinin en önemli itici güçlerinden biri 
olacak dünya devini 29 Ekim’de açacağız.
İyi yolculuklar…

Turkey will become an important transfer hub between 
Western Europe and the Far East; we will be opening the first 
phase of the İstanbul New Airport, which will have a 200 
million passenger capacity when all of its phases built with 
approximately 10.2 billion Euro of investment and 22.2 
billion Euro of rent are complete, despite all obstacles on 
October 29, 2018.
We are opening İstanbul New Airport, which will serve for 
the passenger and cargo transport of five continents, this 
month with a ceremony with the participation of the 
President of the Republic of Turkey The Honorable Recep 
Tayyip Erdoğan, despite the effort of some circles to disrupt 
the motivation of the workers and demoralize our nation 
with the allegations of "They will be unable to open the 
airport on October 29." Because we know that this airport 
will add strength to the power of Turkey, it will add strength 
to the economy. Africa, Far East, and Central Asia will meet 
with Europe and the USA through this airport. However, it 
will have a significant impact on employment and the 
Turkish economy. Turkey already maintains an excellent 
record in short-range flights. Looking at long-range flights, 
the record needs to be strengthened. In addition to Turkish 
Airlines, only one airline company from the entire American 
continent and three from the Far East fly to İstanbul. There is 
no airline flying long range from Africa. India and China, 
such countries to comprise the two-thirds of the world's 
population, has no airlines flying to Turkey. This situation 
will be reversed with our new airport. Turkey will play for the 
leadership in air transportation. We will open the world 
giant that will be one of the most important driving forces of 
Turkey's growth on October 29.
Have a pleasant trip...

DÜNYA DEVİNİ 29 EKİM’DE 
AÇIYORUZ

WE ARE OPENING THE WORLD 
GIANT ON OCTOBER 29
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HOŞGELDİNİZ / WELCOME

Türk demiryolu sektörü son yıllarda hızla gelişiyor, 
gelişmekle kalmıyor, uluslararası organizasyonlarda 
tüm dünyanın dikkatlerini üzerinde topluyor. 
Berlin’de 18-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen dün-
yanın en büyük demiryolu fuarı niteliğindeki InnoT-
rans 2018 Fuarı’nda da tüm gözler TCDD’nin üzerin-
deydi. 
Dünyadan üç bin, Türkiye’den de yaklaşık elli firmanın 
katıldığı fuarda, Türk demiryolu sektörünün amiral 
gemisi kuruluşu olarak, bağlı ortaklıklarımız TÜVA-
SAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ ile iştirakçi şirketle-
rimizden RAYSİMAŞ ile birlikte iki katlı stant açtık. 
İlk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan standı-
mızda, dünya demiryolu sektörünün önde gelen kuru-
luşlarının temsilcileriyle çok önemli görüşmeler ger-
çekleştirdik.  
Yerli üretici firmalarımız başta olmak üzere demiryolu 
alanında söz sahibi firmaların stantlarını da ziyaret ede-
rek, sektördeki gelişmeleri yakından takip ettik, işbirli-
ğine yönelik görüşmeler yaptık. 
Tüm bunların yanı sıra TCDD’nin öncülüğünde Bağlı 
Ortaklığımız TÜLOMSAŞ’ta başarıyla üretilen ilk milli 
hibrit lokomotifimizi Berlin’deki InnoTrans 2018 Fua-
rı’nda sergilemenin haklı sevinç ve gururunu yaşadık. 
Türkiye’yi bu teknolojiye sahip dünyada dördüncü ülke 
yapan projede emeği geçen herkesi kutluyor, demiryol-
larımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Demiryollarımız 162 yaşında…
Ülkemiz coğrafyasında derin izler bırakan, muasır me-
deniyete giden yolun vazgeçilmezi demiryollarımızın 
162’inci yılını kutluyor, ebediyete intikal etmiş tüm 
demiryolcularımıza Allah’tan rahmet diliyorum.
İyi yolculuklar…

İsa APAYDIN
TCDD Genel Müdürü

Director General of TCDD

Turkish railway sector has been developing in recent years; it is not 
only stopping there but also capturing the attention of the whole 
world during the international organizations. 
All eyes were on the TCDD at the InnoTrans 2018 Fair, the largest 
railway fair in the world, that was actualized between the dates of 
September 18 and 21 in Berlin.
As the flagship establishment of the Turkish railway sector, we 
opened a two-tier stand together with our subsidiaries TÜVASAŞ, 
TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ, and one of our participating 
companies RAYSİMAŞ at the fair that was participated by three 
thousand companies from around the world and about fifty from 
Turkey.
We have realized many important meetings with the representatives 
of the prominent establishments of the world’s railway sector at our 
stand, which had been swarmed by visitors since the first day. 
We followed the developments closely of the sector by visiting the 
stands of other companies that have a voice in the railway sector, 
particularly our domestic manufacturing companies; we conducted 
meetings in regards to cooperation. 
Besides these events, we enjoyed the pride and happiness of 
exhibiting our first national hybrid locomotive, which was produced 
with success at our Subsidiary TÜLOMSAŞ under the guidance of 
the TCDD, at InnoTrans 2018 Fair in Berlin. I am congratulating 
everyone who had a part in this project that's made Turkey the 
fourth country in the world that possesses this kind of technology, 
and I want to give my best wishes for it to our railways and our 
country.

Our railways are 162 years old…
I am celebrating the 162nd anniversary of our indispensable 
railways for the path leading to the modern civilization, and which 
have engraved great marks on our country’s geography and may the 
souls of our late railroaders rest in peace.  
Enjoy a pleasant trip…

THE WIND OF TCDD IN BERLIN

BERLİN’DE TCDD RÜZGÂRI
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Minister of Transportation and Infrastructure Mehmet Cahit 
Turhan said that the works at the İstanbul New Airport continued 
with speed, and the first phase of the airport will be opened on 
October 29. Turhan explained that the first phase of the İstanbul 
New Airport that will be completed in 42 months will have 90 
million passenger capacity, a potential of daily 3 thousand 500 
landings and take-offs, 100 thousand square meters of indoor 
space, parking for 25 thousand vehicles, 42 kilometers of luggage 
belt system, 143 passenger bridges, 5.5 million tons of cargo 
capacity, 62 kilometers of security cordon and he also reported 
that this place will provide 73 billion Liras of economic 
contribution and employment opportunities for 225 thousand 
people. Turhan said that the airport attracted the attention of the 
leading companies of the world and continued to his words, "The 
necessary adjustment to the related regulation was done to enable 
applications from the giant shipping companies to the General 
Directorate of the Civil Aviation to rent a place at the İstanbul 
New Airport which will be the largest of the world. The leading 
shipping companies like UPS, DHL, and FedEx have applied to 
rent space." Minister Turhan expressed that the air cargo 
transportation was evolving every day, and the city will be the 
center of cargo transportation besides the passenger transportation 
with the opening of the İstanbul New Airport.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstan-
bul Yeni Havalimanı'ndaki çalışmaların hızla sürdüğünü, 
havalimanının ilk etabın 29 Ekim'de hizmete açılacağını 
söyledi. İstanbul Yeni Havalimanı'nın 42 ayda tamamlana-
cak ilk etabında 90 milyon yolcu kapasitesi, günlük 3 bin 
500 iniş-kalkış imkânı, 100 bin metrekarelik yaşam alanı, 
25 bin araçlık otopark, 42 kilometrelik bagaj sistemi, 143 
yolcu köprüsü, 5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi, 62 kilo-
metrelik güvenlik çemberi bulunacağını anlatan Turhan, 
buranın 73 milyar liralık ekonomik katkı ve 225 bin kişiye 
istihdam imkânı sağlayacağını bildirdi. 
Havalimanının dünyanın önde gelen dev şirketlerinin dik-
katini çektiğini belirten Turhan, "Hizmete girdiğinde dün-
yanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer 
almak için dev kargo şirketlerinin Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğüne başvuru yapabilmesi için ilgili yönetmelikte 
değişiklik yapıldı. UPS, DHL, FedEx gibi dünyanın önde 
gelen kargo şirketleri yer kiralamak için başvuruda bulun-
du." diye konuştu.
Bakan Turhan, hava kargo taşımacılığının her geçen gün 
geliştiğini ifade ederek, İstanbul Yeni Havalimanı'nın hiz-
mete girmesiyle kentin, havacılıkta yolcu trafiğinin yanı 
sıra kargo taşımacılığının da merkezi olacağını söyledi. 

THE CARGO GIANTS ARE LINING UP FOR THE NEW AIRPORT 
YENİ HAVALİMANI İÇİN KARGO DEVLERİ SIRADA

HABER / NEWS
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The world’s largest railway fair INNOTRANS 2018 Fair 
(International Railway Technologies Systems and Vehicles) was 
realized in Berlin, Germany. TCDD that participated in the fair, 
where innovations on railway technologies, infrastructure, tunnel 
construction and passenger transportation were exhibited with 
the participation of about fifty companies from Turkey and three 
thousand from around the world, opened a stand with its 
subsidiaries TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ, and one of 
its participating companies RAYSİMAŞ.

Full marks to the TCDD stand from the visitors
Becoming worldwide known through the large railway investments 
that required the use of innovative technology in Turkey in recent 
years, TCDD’s stand that presented a visual feast with its modern 
design and films shown as well as its spaciousness received full 
marks from the visitors. 
Director General of TCDD İsa Apaydın actualized a demanding 
schedule of meetings and visits during the fair because he is 
also the Vice President of International Union of Railways 
(UIC). Apaydın presided over many meetings by receiving the 
prominent executives of foreign and domestic companies, 
especially the UIC, at the TCDD stand. Apaydın, together with 
the director generals of the subsidiaries and the high-ranking 
executives of ASELSAN, cut the ribbon for the national hybrid 
locomotive that was produced at TÜLOMSAŞ and expressed 
his good wishes. 

Dünyanın en büyük demiryolu fuarı niteliğindeki INNO
TRANS 2018 Fuarı (Uluslararası Demiryolu Teknolojileri 
Sistemleri ve Araçları) Almanya’nın Berlin şehrinde ger-
çekleştirildi. Dünyadan üç bin, Türkiye’den de yaklaşık elli 
firmanın katıldığı; demiryolu teknolojileri, altyapı, tünel 
inşaatı ve yolcu taşıma alanında yapılan yeniliklerin sergi-
lendiği fuara katılan TCDD, bağlı ortaklıkları TÜVASAŞ, 
TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ ile iştirakçi şirketlerinden 
RAYSİMAŞ ile birlikte stant açtı.

TCDD standına ziyaretçilerden tam not
Türkiye’de son yıllarda demiryollarına yapılan büyük ve 
teknoloji gerektiren yatırımlarla adını dünyaya duyuran 
TCDD’nin, geniş ve ferahlığının yanı sıra modern tasarımı 
ve filmlerle görsel bir şölen sunan standı ziyaretçilerden 
tam not aldı.
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, aynı zamanda Uluslara-
rası Demiryolları Birliğinin (UIC) Başkan Yardımcısı da ol-
ması nedeniyle fuar süresince yoğun görüşme ve ziyaret 
programı gerçekleştirdi. Apaydın, UIC başta olmak üzere 
yerli ve yabancı firmaların en üst düzey yöneticilerini 
TCDD standında kabul ederek çok sayıda toplantıya baş-
kanlık etti. Apaydın, bağlı şirketlerin genel müdürleri ve 
ASELSAN üst düzey yetkilileriyle birlikte TÜLOMSAŞ’ta 
üretimi gerçekleştirilen milli hibrit lokomotifinin açılış 
kurdelesini de keserek hayırlı olması dileğinde bulundu.

TCDD’S MARK ON INNOTRANS 2018 FAIR 
INNOTRANS 2018 FUARINA TCDD DAMGASI

HABER / NEWS
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TCDD Taşımacılık AŞ and Kazakhstan  Railways National 
Company (KTZ) signed an agreement on strategic cooperation. 
More active and productive use of Trans-Caspian International 
Transportation Route, an important section of which is formed 
by Baku-Tbilisi-Kars Railway Line, is aimed through the 
agreement signed between Director General of TCDD 
Taşımacılık AŞ Veysi Kurt and General Director of Kazakhstan 
Railways National Company (KTZ) Kanat Alpıspayev. 
Increasing the transit transportation capacity in the Caucasian 
and European regions, performing a joint study aiming to 
improve the railway transportation, and forming development 
and innovative approach in the railway transportation sector 
through the new tariffs are targeted within this scope. 
Highlighting the tremendous increase actualized in the cargo 
and particularly container transportation capacity of TCDD 
Taşımacılık AŞ in 2018 compared to the first eight months of 
the last year before the signing, General Director of TCDD 
Taşımacılık AŞ Veysi Kurt emphasized the importance of 
Baku-Tbilisi-Kars Railway Line and said, “Many industrialists, 
business people, and producers want to do transportation on 
BTK line, which has been in service nearly for a year. Container 
pool and price tariffs should be created to meet this demand in 
coordination and cooperation; we should work on being able to 
transport our cargo beyond the Caspian in one trip. As TCDD 
Taşımacılık AŞ, we make every endeavour and are open for 
cooperation at this point.”

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt ve 
Kazakistan Demiryolları Ulusal Şirketi (KTZ) Genel 
Müdürü Kanat Alpıspayev tarafından imzalanan anlaş-
ma ile Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının önemli bir 
kesimini oluşturduğu Trans-Hazar Uluslararası Taşıma 
Güzergahı’nın daha etkin ve verimli kullanımı amaçla-
nıyor. Bu kapsamda; Kafkasya ve Avrupa bölgelerinde 
transit taşıma potansiyelinin artırılması; demiryolu 
taşımacılığının geliştirilmesine yönelik ortak bir çalış-
manın sürdürülmesi, yeni tarifelerle demiryolu taşı-
macılığı alanında gelişim ve yenilikçi yaklaşımın  oluş-
turulması hedefleniyor.
İmza öncesi, TCDD Taşımacılık AŞ’nin geçen senenin 
ilk sekiz ayına göre 2018 yılında yük taşıma oranında 
ve özellikle konteyner taşımacılığında gözle görülür 
büyük bir artış gerçekleştirdiğine dikkat çeken TCDD 
Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt, Bakü-Tif-
lis-Kars Demiryolu Hattı’nın önemini vurgulayarak, 
“Yaklaşık bir yıldır hizmet veren BTK hattında birçok 
sanayici, iş insanı ve üretici taşıma yapmak istemekte-
dir. Bu talebi karşılamak için koordinasyon ve işbirliği 
içerisinde konteyner havuzu ve fiyat tarifesi oluştur-
malı, Hazar’ın ilerisine yüklerimizi tek seferde götür-
mek için çalışmalıyız. Bu noktada TCDD Taşımacılık 
AŞ olarak her türlü çabayı gösteriyor ve işbirliğine açık 
bulunuyoruz.” dedi.

TCDD TAŞIMACILIK AŞ AND KTZ SIGNED AN AGREEMENT ON 
STRATEGIC COOPERATION

TCDD TAŞIMACILIK AŞ-KTZ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ 
ANLAŞMASI İMZALADI

HABER / NEWS
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The choice of means of transportation of Binali Yıldırım, the 
President of TBMM who traveled between Eskişehir-Ankara, 
was in favor of YHT. The architect of the YHT’s President 
Yıldırım was shown great interest by the citizens during his trip. 
The President Yıldırım who hugged the young Erva who called 
him “grandpa” had a souvenir photo taken with Erva’s mother 
after having the young child sit on his lap for a while. Passengers 
riding on different cars who heard that the President Yıldırım 
was on the train came to the car where the President Yıldırım 
was and chatted with him. The passengers thanked him during 
their chats after stating that they were working in Eskişehir and 
they were commuting to and from Ankara so easily after the 
high speed trains were put into service.  

Appreciation of Raillife
The President of TBMM Binali Yıldırım observed the 
Raillife magazine during his trip. The President Yıldırım, 
who read the articles with great interest, expressed his 
appreciation of our magazine. 

Eskişehir-Ankara arası yolculuk eden TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, araç tercihini YHT’den yana kullandı. 
YHT’lerin mimarı olan Başkan Yıldırım’a seyahati 
sırasında vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. 
Kendisine, ‘dede’ diye seslenen Erva bebeği kucağına 
alarak bir süre seven Başkan Yıldırım, Erva bebeğin 
annesi ile de hatıra fotoğrafı çektirdi. Yolculuk sıra-
sında Başkan Yıldırım’ın trende olduğunu duyan 
farklı vagonlardaki yolcular, Başkan Yıldırım’ın bu-
lunduğu vagona gelerek bir süre sohbet etti. Vatan-
daşlar sohbet sırasında Eskişehir’de çalıştıklarını, 
hızlı trenin hizmete girmesi sonrasında çok rahatlıkla 
Ankara’ya gidip, geldiklerini söyleyerek teşekkür et-
tiler. 

Raillife’a beğeni
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, seyahati sırasında Rail-
life dergisini de inceledi. Yazıları ilgi ile okuyan Başkan 
Yıldırım, dergimize olan beğenisini dile getirdi. 

YHT HOSTED THE PRESIDENT OF THE TBMM YILDIRIM

YHT TBMM BAŞKANI YILDIRIM’I AĞIRLADI

HABER / NEWS

YHT’LERİN MİMARI OLAN BAŞKAN BİNALİ YILDIRIM’A SEYAHATİ SIRASINDA VATANDAŞLAR 
BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ.

THE ARCHITECT OF THE YHT’S PRESIDENT BİNALİ YILDIRIM WAS SHOWN GREAT INTEREST BY THE 
CITIZENS DURING HIS TRIP. 
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Tren ve trene dair her kare artık tek bir fotoğraf sitesinde toplanıyor. Tam 
O ‘An’  adı ile kurulan internet sitesinde, tren sevdalısı profesyonel ve 
amatör her fotoğrafçı çektiği kareyi siteye yükleyebiliyor ve böylece yaka-
ladığı Tam O ‘An’ı milyonlarca tren severe ulaştırabilecek. Bu yıl gerçek-
leştirilen Türk Telekom Doğu Ekspresi Tam O ‘An’ Ulusal Fotoğraf Yarış-
ması’nın, tren severler ve fotoğrafçılar arasında oluşturduğu heyecan 
rüzgarı esmeye devam ediyor. Yarışmanın ikincisi için çalışmalar devam 
ederken, tren fotoğrafçıları tren ve trene dair çektikleri kareleri paylaşabi-
lecekleri yeni bir siteye kavuştu. Sitede, yarışmanın ilkinde dereceye giren 
ve sergileme alan fotoğraflar yer alırken, dereceye giren fotoğrafların sa-
hipleri de ‘Tam O ‘An’ın hikayesini ziyaretçilerle paylaşıyor. Yarışmaya 
dair bilgiler ve yeni duyuralar da sitede yer alıyor.
 
Yazılarınız da paylaşılıyor
Fotoğrafların yanı sıra tren yolculuğuna dair yazılar da sitenin blog kıs-
mında yayınlanıyor. Tren fotoğrafçıları ve tren yazarları böylece yeni bir 
mecraya kavuşmuş olmanın heyecanını yaşıyor.

Every shot of a train and related to a train is being collected on a single 
photography web site. Train-lover professional and amateur 
photographers can upload their photos to the web site that is being 
established under the Tam O ‘An’ domain; therefore, their photos that 
captured Tam O ‘An’ will be able to reach to millions of train 
enthusiasts.
Winds of excitement created by the Türk Telekom The Eastern Tam O 
‘An’ Photography Contest that was realized this year continue to blow 
among the train enthusiasts and photographers. While the works 
continue for the second contest, train photographers embrace a new 
web site where they can share their photos of trains and related to 
trains. The site consists of the photographs that was placed in the first 
competition and displayed, as the photographers of the winning photos 
share their own story of Right That ‘Moment’ with the visitors. The 
information about the contest and new announcements also take place 
on the site.

Your blogs are shared 
Blogs about train travel are also being shared on the blog page of the 
site in addition to the photos. Train photographers and train writers 
have been experiencing the excitement of this new adventure.  

www.tamoan.com.tr

TREN FOTOĞRAFÇILIĞININ 
YENİ ADRESİ: TAM O ‘AN’ 

THE NEW ADDRESS OF THE TRAIN 
PHOTOGRAPHY: TAM O ‘AN’

HABER / NEWS
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BRÜKSEL VE MİNİ AVRUPA
TÜRKAN BALABAN 

Avrupa’nın her yerini gezemeseniz de kendiniz ve hatta ço-
cuklarınız için Avrupa’nın farklı kültürlerine dair özet bir 
bilgi isterseniz doğru adres Belçika’nın başkenti Brüksel’de 
bulunan Mini Avrupa olacak.
Burada, küçük dolambaçlı yollarda yürürken Venedik gon-
dollarından eğik Pisa kulesine; Hollanda’daki yel değirmen-
lerine kadar Avrupa ülkelerinin sembol yapılarına rastlama-
nız mümkün. Hatta Berlin duvarını iterek Almanya’yı bir-
leştirmeniz, Big Ben’in yankılanan çanını dinlemeniz, Vezüv 
Yanardağı’nın lavlarına tanık olmanız da... Sevilla’nın boğa 
güreşlerine katılan minik seyircilerini ya da Brüksel’in Grand 

Even though you may be unable to explore each corner of 
Europe, if you would like acquiring a summary on the various 
cultures in Europe for you and your children, the exact address 
would be Mini-Europe, Brussels, the capital of Belgium. 
While you are following the meandering tiny course, it is 
possible to recognize the iconic landmarks of Europe from the 
gondolas of Venice and the leaning Pisa tower to the windmills 
of Holland. Moreover, you can push away the Berlin Wall to 
unite Germany, listen to the sounds of the Big Ben’s echoing 
bells, and watch the lava flowing off the Vesuvius. You can see 
the mini audiences of the bullfights of Seville or the figurines 

Placa teraslarında içeceklerinin tadını çıkaran figürlerini 
yine burada izleyebilirsiniz. Ayrıca Paris’in dünyaca ünlü 
Eyfel Kulesi’nin ilk seviyesi ile yüz yüze gelmek için Fransız 
bölgesinden kayan Thalys tren setini takip edebilirsiniz. 
Avrupa’nın tüm ünlü yapılarının son derece ayrıntılı ve 1:25 
oranında küçültülmüş kopyalarıyla dolu bu özel minyatür 
park, 1989 yılında 10 milyon Avro yatırım ile yapılmıştır. 80 
şehirden 350 binanın 24 bin metre kare alana yayıldığı parkı 
yılda 300 bin kişi ziyaret ediyor. Prens Philip tarafından açı-
lan park açık alandadır ama eserler kar, yağmur gibi doğa 
olaylarına karşı dayanaklı yapılmıştır. 

that enjoy their drinks at the Grand Place’s terraces of 
Brussels. In addition, you can follow the Thalys from France 
to come face to face with the first floor of the famous Eiffel 
Tower of Paris. 
This inspiring miniature park, where the faithful replicas of 
the prominent structures of Europe take place on a scale of 1 
to 25, had been built with an investment of 10 million Euro in 
1989. 300 thousand tourists explore the park where 350 
buildings of 80 cities spread over a 24 thousand square meters 
of area. Prince Philip had realized the opening of this outdoor 
park. The structures are weatherproof. 

BRUSSELS AND MINI-EUROPE



DESPITE HER YOUNG AGE, CONSIDERED AMONG THE BRIGHTEST NEW GENERATION JAZZ 
SINGERS OF TODAY, KRULL PERFORMS SONGS IN VARIOUS MUSIC CATEGORIES SUCH AS POP, 

GROOVE, AND SOUL. 

The song that she sang for La Casa de Papel entitled “My 
life is going on” had Cecilia Krull capture a worldwide 
fame. Following her concert in Ankara, she came to 
İstanbul to meet her fans in here. The concert that was 
held in Salon IKSV received enormous attention. Cecilia 
Krull, who began her career by singing Disney’s movie 
themes, is considered among the brightest new 
generation jazz singers of today. The artist who sings in 
various music styles such as pop, groove, and soul has 
performed also in prestigious festivals in Europe. We 
got together with Cecilia Krull before her İstanbul 
concerts.

 La Casa de Papel became huge in Turkey, too, just 
like it did around the world. What does this project 
mean to you? How was the team created?
La Casa de Papel accelerated my music career without a 
doubt. I was included in this project by means of the 
musician and composer Manel Santisbetan, with whom I 
have been working together on soundtracks for a long 
time. We had made songs together before for movies and 
TV series such as “Fuga de Cerebros 2”, “Vis a Vis”, “El 
Accidente”. We had also worked with the creator of La 
Casa de Papel Alex Pina before. 
I was certain that the outcome would be excellent; 
however, this worldwide interest has been really 
dazzling me.

La Casa De Papel’de seslendirdiği “My Life Is Going On” 
şarkısıyla dünya çapında tanınırlığa ulaşan Cecilia Krull, 
Ankara konserinin ardından bu kez de İstanbul’a gelerek, 
hayranları ile buluştu. Salon IKSV’de düzenlediği konser-
lere seyirci büyük ilk gösterdi. Kariyerine çok küçük yaşta 
Disney filmlerinin müziklerini seslendirerek başlayan Ce-
cilia Krull, genç yaşına rağmen günümüzün en parlak yeni 
nesil caz şarkıcılarından biri olarak gösteriliyor. Pop, Gro-
ove, Soul gibi farklı müzik tarzlarında da şarkılar seslendi-
ren sanatçı, Avrupa’daki prestijli festivallerde de perfor-
manslar sergiledi. Cecilia Krull ile İstanbul konserleri ön-
cesinde bir araya geldik... 

 La Casa de Papel, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de büyük ses getirdi. Bu projenin sizin için nasıl bir 
anlamı var? Nasıl bir araya geldiğinizi biraz anlatır 
mısınız? 
La Casa De Papel, müzik kariyerimde bana şüphesiz ki 
çok önemli bir ivme kazandırdı. Çok uzun zamandır bir-
likte soundtrack çalışmaları yaptığımız besteci ve müzis-
yen Manel Santisbetan vasıtasıyla bu projeye sesimle 
dahil oldum. Daha önce “Fuga de Cerebros 2”, “Vis a 
Vis”, “El Accidente” gibi film ve diziler için şarkılar yap-
mıştık. La Casa De Papel’in yapımcısı Alex Pina ile de 
daha önce çalışmıştık. Daha en başından çok iyi bir iş çı-
kacağına emindim ama dünya çapında bu ölçüde bir ilgi 
bizi gerçekten büyülüyor. 

Cecilia Krull 
GENÇ YAŞINA RAĞMEN GÜNÜMÜZÜN EN PARLAK YENİ NESİL CAZ ŞARKICILARINDAN BİRİ 

OLARAK GÖSTERİLEN KRULL, POP, GROOVE, SOUL GİBİ FARKLI MÜZİK TARZLARINDA DA ŞARKILAR 
SESLENDİRİYOR. 

LA CASA DE PAPEL’İN SESİ
THE VOICE OF LA CASA DE PAPEL

RÖPORTAJ / INTERVIEWRÖPORTAJ / INTERVIEW
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 You have entered the music market at a young age. 
How did your venture in music begin?
Music has always been a part of my family and home. 
When I was a child, my father used to play the piano and I 
used to accompany him by singing. One day my father 
receives a call from Disney. They inform him that they are 
looking for a child who can sing. My father first tells them 
that he doesn’t know such a child. However, when he sees 
me the same day coming home from school singing, he 
brings the proposal to me. I was not thinking that I would 
be selected; however, once I entered the studio everything 
worked out easier than I was expecting. This is how my 
music adventure began.

 Besides singing, you also compose your own songs. 
How do you describe your sound?
I can tell that I am closer to be considered as a jazz singer, 
although I feel open to all music styles. I met with jazz 
when I was very young thanks to my father. Pop, groove, 
soul, hip-hop, and even ethnic music of different cultures 
gain my interest. While I am composing my own songs, I 
am nourished by these unusual styles and different 
cultures. 

 You are meeting the music fans in İstanbul for the 
first time. How do you feel before the concert? Would 
you like to share your emotions with us?
I am unbelievably excited. Turkey has always been a country of 
interest to me. I have many Turkish friends who live in Spain. I 
performed my first concert in Ankara a few months ago. The 
attention was so warm. It was a tremendous pleasure for me. 
We had pictures taken with everyone after the concert. We will 
be on the stage for two consecutive nights. I cannot wait to meet 
the audience.

 Your concerts continue around the world. How is 
your repertoire?
I sing the most cherished jazz classics, my own compositions, 
and of course “My Life is Going on” that everyone expects 
me to sing in my concerts. Well, we may also have surprise 
songs at every concert.

 Finally, who was your favorite character in the 
series?
This is a difficult question to answer. Every character in 
the series is so unique that I cannot make any distinction. 
This is indeed the reason behind the massive success of the 
show. We can all make connections with  each character, 
their lives, and emotions. However, I must confess that I 
thought Berlin was so incredibly impressive!

Aslında müzik piyasasına çok erken yaşta 
giriyorsunuz. Müzik maceranızın nasıl başladığını 
sizden dinleyebilir miyiz? 
Müzik, ailemin, evimizin her zaman bir parçasıydı. Ço-
cukluğumda, daha çok küçükken, babam piyano çalardı 
ben de ona şarkı söyleyerek eşlik ederdim. Bir gün baba-
ma Disney’den bir telefon geliyor. Şarkı söyleyebilen bir 
çocuk aradıklarını söylüyorlar. Babam önce öyle birini 
tanımadığını söylüyor. Aynı gün ben okuldan eve şarkı 
söyleyerek gelince bir anda aklına geliyor ve bunu bana 
teklif ediyor. Aslında seçileceğime pek ihtimal vermiyor-
dum. Ama stüdyoya girdiğimde her şey kendiliğinden ve 
tahmin ettiğimden kolay oldu. Böylece müzik maceram 
başlamış oldu. 

Şarkı söylemenin yanı sıra kendi bestelerinizi de 
yapıyorsunuz. Sound’unuzu nasıl tanımlıyorsunuz? 
Aslında tüm tarzlara açık olmakla birlikte ağırlıklı olarak caz 
şarkıcılığına daha yakın durduğumu söyleyebilirim. Caz 
müzikle çok küçük yaşta babam sayesinde tanıştım. Ama 
tabii pop, groove, soul, hip-hop hatta farklı kültürlerin yerel 
müzikleri dahi ilgimi çekiyor. Kendi bestelerimi yaparken 
tüm bu farklı türlerden, kültürlerden besleniyorum. 

İstanbul’daki müzik dinleyiciyle ilk kez buluşuyorsunuz. 
Konser öncesinde neler hissediyorsunuz, duygularınızı 
bizimle paylaşır mısınız? 
İnanılmaz heyecanlıyım. Türkiye her zaman merak etti-
ğim bir ülkeydi. İspanya'da yaşayan çok sayıda Türk arka-
daşım var. Birkaç ay önce Ankara’da ilk konserimi verdim. 
O kadar sıcak bir ilgi vardı ki çok keyif aldım. Konser 
sonrasında herkesle fotoğraflar çekildik. İstanbul’da iki 
gece üst üste sahnede olacağız. Bir an önce buluşmak için 
sabırsızlanıyorum. 

 Tüm dünyada konserleriniz devam ediyor, nasıl bir 
repertuvar oluşturdunuz? 
Konserlerimde en sevdiğim caz klasiklerini, kendi bestele-
rimi ve elbette herkesin beklediği “My Life Is Going On” u 
seslendiriyorum. Tabii her konserde sürprizlerimiz de 
olabiliyor.

 Son olarak dizide en sevdiğiniz karakteri soralım…
Çok zor bir soru, dizideki tüm karakterler bir ayrım 
yapamayacağım kadar özel… Aslında dizinin bu kadar 
başarılı olmasının ardındaki bir neden de bu… Hepimiz 
o karakterlerin başına gelenlerle, yaşadıklarıyla, his-
settikleriyle bir şekilde yakınlık kurabiliyoruz. Ama 
Berlin’i müthiş ölçüde etkileyici bulduğumu itiraf et-
meliyim!  

RÖPORTAJ / INTERVIEW RÖPORTAJ / INTERVIEW

0  2  6 raillife EKİM / OCTOBER 2018 raillife EKİM / OCTOBER 2018       0  2  7



KAPAK / COVER KAPAK / COVER

BERİL ŞEN

YEREL, DOĞAL, BİZİM TATLAR… 

Seyahat yazarı olmanın en havalı yanlarından biri, Ana-
dolu’nun dört bir yanında gezerken her yörenin en öz-
gün, en doğal ve kuşkusuz ki en sağlıklı yerel ürünlerini 
tadabilmek ve bunları o bölgenin kültürü ve gelenekle-
riyle birlikte yaşama şansına sahip olabilmektir. Ana-
dolu mutfağı, dipsiz bir kuyu. Yüzyıllardır kendine özgü 
tatlarıyla ve bu lezzetleri ortaya çıkaran iklim, toprak 
gibi etkenlerle, gerçek anlamda bize miras kalan bir der-
ya. En önemlisi de mutfağa asıl değeri katan insanı... 
Nesilden nesile taşıdıkları, anlattıkları ve paylaştıkla-
rıyla... Bu kadim mutfak hakkında burada ne yazsak ek-
sik kalacak o nedenle mutfak dolabımı açtım ve bir kez 
daha sizin için yöreleri durak durak dolaştım. Gelin bir 
kez de bu yöreleri birlikte dolaşalım, özgün lezzetleri 
birlikte tadalım. 

NEVŞEHİR’İN SÜTLÜ KABAK ÇEKİRDEĞİ
Kapadokya denince akla ilk gelen peribacalarıdır ve hatta 
bu doğal harikaları görmek için buraya gelen ziyaretçiler, 
bu görkemli coğrafya ile tezat oluşturan bölge mutfağının 
pek de özellikli olmadığından serzenişle bahsederler. 
Oysa Kapadokya’yı da kapsayan Nevşehir ilinin çok il-
ginç bir lezzeti vardır; bu da eğer daha önce duymadıysa-
nız, Ürgüp ya da Avanos’taki çerezcilerde şaşkınlık için-
de tadacağınız kabak çekirdeğidir. Kabak çekirdeği ne 
kadar sıradışı olabilir, demeyin. Nasıl yapıldığını dinle-
dikten sonra, çuvallardan bir avuç alıp denememek için 
kendinizi zor tutabilirsiniz. Bu kabak çekirdeği, sütle ısla-
tılıyor ve sütün kendine özgü o aroması kabak çekirdeğini 
tatlandırıyor. Daha sonra eski usül taş fırında ve odun 
ateşinde yavaş yavaş kavruluyor. Kırsal bir bölge olan 
Nevşehir’de kabak yetiştirme oranı oldukça yüksek oldu-
ğundan halk böyle bir üretime yönelmiş ve bu lezzet yüz-
yıllardır yaşatılıyor. Gerçek anlamda sütle kavrulmuşsa 
altın renginde olan bu türdeki kabak çekirdeklerinin adeta 
borsası oluyor. Mevsiminde uygun fiyatlara alındığı gibi 
mevsimi dışındaysa fiyatı iki katına çıkabiliyor.

One of the excellent parts of being a travel writer is the ability to 
taste unique, natural, and, without a doubt, the most beneficial 
local products and having the opportunity to experience them 
along with the culture and traditions of each region while traveling 
around Anatolia. The Anatolian cuisine is like a bottomless pit. It 
is literally an ocean we have inherited with all of its unique flavors 
and the effects like climate and soil that have been highlighting 
those flavors for centuries. But the Anatolian people are the most 
important because they are the ones to attach the significant value 
to the cuisine through what they have shared, told, and carried 
from one generation to another. No matter what we write for this 
ancient cuisine in here, it will not be enough, so I opened my 
kitchen cabinet's door and once again I have traveled around the 
regions one by one for you. Join me and let’s go all together to taste 
those unique flavors.

MILKY PUMPKIN SEEDS OF NEVŞEHİR
When someone mentions Cappadocia, fairy chimneys come 
to minds first. Moreover, visitors who come to see these 
natural wonders reproach for the ordinary cuisine of the 
region that is in opposition to its extraordinary geography. 
However, a unique taste does exist in Nevşehir, which 
borders Cappadocia, and you will agree that those pumpkin 
seeds are incredibly tasty after trying them in one of the nut 
sellers in Avanos or Ürgüp. Do not think how extraordinary 
pumpkin seeds can be... After listening to how they are 
produced, you may find it hard not to grab a handful from 
one of the sacks full of pumpkin seeds. These pumpkin seeds 
are sprinkled with milk to allow them to observe the special 
milk aroma. Later, they are slowly roasted in stone ovens in 
the old style. Pumpkin farming is very common in Nevşehir, 
which is a rural area, therefore the locals have aimed at this 
type of production. This flavor has been maintained for 
centuries. We can almost tell that an exchange market for 
those pumpkin seeds, which turn to gold in color if they are 
roasted literally in milk. The price may be doubled when out 
of season.        

OUR LOCAL AND NATURAL FLAVORS…
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ALMONDS OF DATÇA
In the unique climate of Datça, endemic almonds with diverse 
tastes and aromas are grown. There are also more than 35 
types; (shining) almond, (white) almond, Kababağ, Dedebağ, 
horişti, sıra (row) almond, dişli (toothed) almonds... It is said 
that the most exceptional quality is the shining almond. The 
easiest to eat is the toothed almond that can be broken by 
teeth. The outer shell or unripe almond is green and fresh; they 
are sold on the streets in the months of May and June. The 
season is short for incredibly popular ice-almonds, which are 
made by letting unshelled fresh almonds rest on ice for an easy 
peel. Dry almonds, which are picked after their outer shells 
opened when they were still on the tree in July and August and 
sundried before being sold, equally deliver a distinct flavor.
Almond is not only a product that develops Datça, but it is 
also a culture, a culinary experience. Bitter almond cookie, 
honey almonds, figs almonds, marzipan, macaroons are worth 
trying. Don't forget trying the dishes like almond chicken, 
almond fish or almond meatballs. Especially if you come 
across a wedding, do your best to taste the groom's dessert 
presented to the bride's house by the groom on the wedding 
night. In the baklava type of dessert, almonds are used instead 
of walnuts or peanuts. If you want to experience the most 
pleasant times of Datça, let the almond blossom festival held 
in winter secure its place on your agenda.

KAPAK / COVER

DATÇA’NIN BADEMİ
Datça’nın kendine özgü ikliminde her biri diğerinden daha 
farklı lezzete ve aromaya sahip, endemik bademler yetişir. 
Ayrıca 35’ten fazla türü vardır; nurlu badem, ak badem, 
Kababağ, Dedebağ, horişti, sıra badem, diş badem... En ka-
litelisinin nurlu badem olduğu söylenir. En kolay yeneni ise 
kabuğu dişle kırılabilen dişli bademdir. Dış kabuğu yeşil ve 
taze olan çağla badem, şubat-nisan aylarında sokakta tez-
gahları şenlendirir. Mayıs, haziran aylarında içi henüz ol-
gunlaşmış bademin kabuğundan çıkarılmasıyla elde edilen 
ve buzlu badem olarak bilinen iç bademin mevsimi kısa ve 
meraklısı çoktur. Daha ağaçtayken, temmuz, ağustos ayla-
rında dış kabukları açıldıktan sonra toplanan ve güneşte 
kurutulup satılan kuru badem de ayrı bir lezzete sahiptir. 
Badem sadece Datça’yı ayağa kaldıran bir üretim değil aynı 
zamanda bir kültürdür, bir mutfak deneyimidir. Acı badem 
kurabiyesi, ballı badem, incirli badem, badem ezmesi, ba-
demli kurabiye denemeye değer. Bademli tavuk, bademli 
balık ya da bademli köfte gibi tatlar da sizi şaşırtmasın. 
Özellikle bir düğüne rastlarsanız, düğün gecesi damat ile 
gelinin evine bırakılan damat tatlısından tatmak için eliniz-
den geleni yapın. Baklava türündeki tatlıda, ceviz ya da 
fıstık yerine badem kullanılır. Datça’nın en güzel zamanla-
rını deneyimlemek isterseniz kışın yapılan Badem Çiçeği 
Festivali ajandanızdaki yerini alsın.

raillife EKİM / OCTOBER 2018       0  3  1

KAPAK / COVER

ANTAKYA’NIN NAR EKŞİSİ
Antakya bir sentez mutfağıdır. Türk, Arap ve Fransız etki-
leri her öğünde kendini belli eder. Bir Antakyalı’nın mutfa-
ğının ‘olmazsa olmazları’ vardır; doğal zeytinyağı, çökelek, 
tuzlu yoğurt, zahter, biber salçası, domates salçası, kırma 
yeşil zeytin, acılı pul biber ve kuşkusuz nar ekşisi… Özellik-
le Ege ve Akdeniz bölgelerinde üretilen nar ekşisi, Anadolu 
mutfağının salata, meze ve ana yemeklerine özgün bir lezzet 
katar. Nar ekşisinin doğal ve lezzetli bir tada sahip olabilme-
si için hiçbir katkı maddesi içermemesi önemlidir. Market-
lerde satılan ‘nar ekşisi sosu’ içinde genelde kimyasal mad-
deler bulunur. İçinde glikoz şurubu olmamasına dikkat et-
mek gerekir. Gerçek nar ekşisinin kıvamı yoğundur. Gele-
neksel yöntemlerle üretilen nar ekşisinin makbul olanı ev-
lerde yapılandır ve nar suyunun içinde yer alan şekerin ka-
ramelize edilmesi sonucunda kalan sıvının yoğunlaştırıl-
masıyla elde edilir. Kıvamının sırrı, Hatay’ın yakıcı güneşi 
ve odun ateşidir. Üretici narları kendi bahçesinden toplar, 
narları ters çevirip tahta kaşık ile çırpar, kısık odun ateşinde 
sürekli karıştırarak kaynatır ve güneşte bekletilen nar suları 
günler içinde kıvamlı bir hal alır. Yüzde yüz el ve ev yapımı-
dır. Çok deneyimli olmayan biri bile bunun hemen farkına 
varabilir. 10 kg nardan yaklaşık 1-1,5 kg saf nar ekşisi elde 
edildiği düşünüldüğünde verilen emeğin boyutları daha da 
iyi anlaşılabilir. İştahı açıcı nar ekşisi, şeker hastalarına da 
tavsiye edilir. 

POMEGRANATE SYRUP OF ANTAKYA
Antakya’s kitchen is a synthesized one. Turkish, Arabic, and 
French influences reveal themselves in each meal. There are 
indispensables of an Antakya kitchen; natural olive oil, ricotta 
cheese, salted yogurt, zahter spice mix, red pepper paste, tomato 
paste, green olives, spicy red pepper flakes, and pomegranate syrup. 
Pomegranate syrup, produced particularly in the Aegean and 
Mediterranean regions, adds a unique flavor to salads, cold dishes, 
and main dishes of the Anatolian cuisine. Pomegranate syrup must 
not contain any preservatives in order to acquire a natural and 
delicious flavor. “Pomegranate syrup sauces” sold in markets 
typically contain preservatives and chemicals, and glucose syrup as 
well. Real pomegranate syrup is a very thick syrup. A palatable 
pomegranate syrup is traditionally made at home. It is derived 
through the caramelization of the sugar that pomegranate juice 
contains. The secret to its density is the wood fire and the scorching 
sun of Hatay. Producers usually collect the pomegranates from 
their own orchards; cut them in halves, turn them over and keep 
hitting the backs with a wooden spoon until all the seeds fall out. 
The seeds are boiled down to a syrup on a low heat wood fire stirred 
constantly. After being rested in the sun for days, finally the juice 
thickens. It is 100% home and handmade. Even someone with not 
experience at all can tell that. When we consider that about 10 kg 
of pomegranate yields to 1-1.5 kg pure pomegranate syrup, we 
recognize the enormity of the effort spent. Diabetics can consume 
pomegranate syrup. It is also appetizing.     
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BARDACIK OF İZMİR
People of the Aegean cannot wait for it because it is the 
apple of the eye for them among all fig species. Especially, 
the people of İzmir treasures them. The slight splitting on 
the yellowish-green skin is normal for a ripe fruit. 
Unfortunately, they are enjoyable for a short time; the 
season lasts only for two-three weeks. They reveal their 
facec in the second half of August every year and become an 
indispensable of breakfasts. When bardacık is brought to the 
table, this means there can be no room for another fruit on 
the table. The people of İzmir love to have it for breakfast 
and glower at those who call it a fig. It is a precious fruit; it 
is hard to harvest; it is crushed easily because of its thin skin 
surface. That is why the farmers climb on trees with socks on 
early in the morning to handpick them one by one. They 
make pillows out of fig leaves to lay at the bottoms of the 
baskets. Instead of eating bardacık with its skin and before 
being called a vulgar for it, watch someone from İzmir while 
eating one. It is like a ritual. Its pollination is also unusual. 
It can only be done through a 1.5 mm fly called fig wasp. Fig 
wasps become a transporter of the pollen from the flowers of 
the wild fig trees. Fig jam is made only from the fruits of wild 
fig trees. Bardacık, which is sold double or triple the price of 
regular figs, is only one of the hundreds of fig species in 
İzmir. It has been told its sap heals some skin diseases like 
warts.     

ARAPGİR’İN MOR REYHAN ÇAYI
Kokusu ve rengi ile bizi bir baharat olarak mutlu eden mor 
reyhan, artık Malatya Arapgir’de çay olarak da damak tadı-
mıza hitap ediyor. Buna ön ayak olan İnönü Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğ-
lu, yıllar süren bir çalışma sonucu sadece Arapgir'de yetişen 
ve 200'e yakın aroması bulunan Arapgir mor reyhanından 
çay üretmeyi başardı. Bu aromalardan biri, yüzde 40-60 ci-
varında oranı bulunan ve sinekleri rahatsız eden linalo olarak 
bilinen bir madde. Arapgir mor reyhanının koruma altına 
alınabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulu-
nulmuş. Bu reyhanın mor rengi de oldukça önemli; Arapgir 
rafinesini Malatya’da toprağa diktiklerinde mor renk yeşile 
dönüşmüş. Dolayısıyla bu reyhanın özelliklerini tam anla-
mıyla görebilmek için Arapgir toprağı ve suyu gerekiyor. 
Arapgir ilçesi Kozluk Vadisi’nde yoğun olarak yetişen mor 
reyhan, baharat olmasının yanı sıra artık kurutulmuş yap-
raklarından yapılan çok aromalı ve faydalı bir içecek. Doğal 
antiseptik özelliği var. İbn-i Sina da reyhan bitki çayını sık 
sık şifa amaçlı kullanmış. Reyhan çayı içerdiği uçucu yağlar 
ve güçlü antioksidan etkisi nedeniyle oldukça faydalı. Rey-
han, bağışıklık sistemini güçlendirirken, soğuk algınlığına iyi 
geliyor, öksürük giderici faydasının yanında bebeklerde ve 
yetişkinlerde bağırsak düzenleyici bir rol oynuyor. Mor rey-
hanın yaprakları çiçeklenme zamanında toplanıp kurutula-
rak çay yapımı için kullanılıyor. 

PURPLE BASIL TEA OF ARAPGİR
Purple basil that makes us happy with its fragrance and color 
as an herb is now equally appealing to our taste buds as an 
herbal tea in Arapgir, Malatya. İnonü University Dean of 
Engineering Faculty Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, as a 
result of years of rigorous work, was able to produce tea from 
the purple basil that grows only in Arapgir with nearly 200 
types of aromas. One of these aromas contains a fly repelling 
substance known as linalool, which is found around 40-60% 
in purple basil. An application had been filed with the 
Turkish Patent Institute for the protection of the Arapgir's 
Purple Basil. The purple color of basil is also extremely 
important; when the Arapgir refinery was planted in 
Malatya, the purple color turned green. Therefore, to see the 
complete features of this basil, Arapgir soil and water is 
required. Purple basil tea is a very aromatic and beneficial 
drink made from dried basil leaves, which grows densely in 
the Kozluk Valley in the Arapgir district. It maintains 
natural antiseptic properties. Ibn-i Sina had also used basil 
tea for healing. Basil tea is very beneficial to drink for our 
health due to its essential oils and its strong antioxidant 
effect. Basil strengthens the immune system; it is excellent 
for colds, beneficial as a cough suppressant and plays a role 
as an intestinal regulatory in infants and adults. The leaves 
of the purple basil are collected and dried at the time of 
flowering and used for tea production.

İZMİR’İN BARDACIĞI
Egeliler dört gözle bekler çünkü tüm incir çeşitleri bir 
yana, bardacık bir yanadır... Hatta İzmirliler ona olan düş-
künlüklerini, ‘keyfinden çatlamış bardacık’ diyerek göste-
rirler. Çünkü sarı-yeşil kabuğundaki ince çatlaklar onun 
şanındandır. Ne yazık ki, keyfi kısa ömürlüdür, mevsimi iki 
ya da üç hafta sürer. Her yıl ağustosun ikinci yarısında yü-
zünü gösterir ve kahvaltıların vazgeçilmezi olur. Bardacık 
getirildiğinde sofrada başka meyveye yer olmaz. İzmirliler 
sadace bardacıkla kahvaltı etmeye bayılırlar ve bardacık 
için incir diyenlere de ters ters bakarlar. Değerli bir meyve-
dir, toplanması zahmetlidir, kabuk yüzeyi nazik olduğun-
dan kolay ezilir. O nedenle üreticiler gün doğmadan ayakla-
rında çorap ile en uç dallara kadar çıkarak elleriyle tek tek 
toplarlar. Sepetlerin içine incir yapraklarını yastık yaparlar. 
Bardacığı kabuğuyla yiyip görgüsüzlük yapmak yerine bir 
İzmirli’yi izleyin; adeta bir ritüeldir. Dişi bir meyve ağacı 
olan bardacık ağaçlarının meyve tutması çok ilginçtir. 1,5 
milimetre boyunda küçücük bir sinek türü, erkek ağaçların 
çiçeklerinden taşıdıkları polenlerle bardacığın tozlaştırıl-
masını sağlar. İnciri yenmeyen erkek incir ağacının ceviz 
büyüklüğüne geldikten sonra dökülen meyvelerinden sa-
dece incir reçeli yapılabilir. İncirin iki üç katı fiyatına satı-
lan bardacık, kuşkusuz Ege’deki yüzlerce incir çeşidinden 
biri. Bardacığın koparıldığında ucundan akan beyaz sütü-
nün siğil gibi yaralara iyi geldiği söylenir.
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WILD GARLIC OF TUNCELİ
An extraordinary garlic species... It consists of a single clove, 
and it can grow to be as large as an egg. It is an endemic 
species that can bloom and produce seeds. According to the 
scientists, it is the forefather of cultivated garlic. It has a 
different flavor from an ordinary garlic. Its smell is less 
strong, and its aroma is stronger. It is a rare species only 
found in the Munzur Valley National Park where numerous 
endemic species come together and especially in the Ovacık 
and Pülümür districts located in the skirts of Mount Munzur 
in the world. Wild Garlic of Tunceli (Tunceli Yaban 
Sarımsağı -Tunceli Allium ) is accepted as a species that 
must be under protection in the Red Book of Plants of Turkey 
(Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı). Having a single clove and 
less number of outer shells than a cultivated garlic has, and 
its long storage life between 18-20 ºC are among the 
characteristics that also make it valuable in the market. This 
naturally grown garlic species which is picked by the locals 
from the 1500-2000 meter altitude of the mountains turns 
to green in May. Picked every year in increasing numbers, 
this garlic species is facing the danger of extinction as long as 
it is picked before it spreads its seeds. This is why early 
harvesting is illegal and there is a fine for it. It is accepted 
also as a natural antibiotic. Although it is naturally grown, 
it is known that the experimental cultivation of it presented 
somewhat success in the recent years.   

RİZE'NİN ÇAYI
Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ve tüm dünya kül-
türlerinde birçok ritüeli barındıran çay, dostane sohbetle-
rin vazgeçilmez içeceğidir. Türkiye de çay tutkunu bir 
ülke ve kendine özgü bir içim geleneği var. İnce belli cam 
bardağın dudakla buluştuğu kısım kalın ve geniştir. Bu bir 
taraftan çayın sıcaklığını korurken, geniş ve kalın camlı 
kısım çayın içilen miktarının sıcaklığını azaltarak kolay 
içilmesini sağlıyor. Çay halen üretilen en organik tarım 
ürünlerinden biri. Bunda bitkisinin dayanıklı ve çok fazla 
gübre ve bakım istememesi etkili. İklim özellikleri saye-
sinde çayın kolay yetiştiği Rize’de, çay yapraklarını genel-
likle Karadeniz’in güçlü ve çalışkan kadınları toplar. Yılda 
üç hasat yapılır. Yamaçları kaplayan, engebeli yeşil çay 
bahçelerinde, eskiden yapraklar elle toplanırdı. Bugünse 
yaprakları kestikçe bağlı olduğu torbaya aktaran makas-
larla yapılıyor. Hasadı yapılan çay yaprakları mini telefe-
riklerle merkezi alanlara gönderiliyor. Aslında Karade-
niz’in başka bölgelerinde de çay yetişiyor ancak yetişme 
zamanı, miktar ve kalite gibi etkenlere bakıldığında, çay 
en çok Rize coğrafyasını seviyor. Rize çayının da en büyük 
özelliği organik olması. İçinde doğal olmayan hiçbir katkı 
maddesi yok sadece Rize’nin havası ve suyu var. Gerçek 
bir çay, sakinleşme ve odaklanmadaki etkisinin yanı sıra 
toksinlerin atılmasında yardımcı oluyor, mide ve sindirim 
sorunlarında dengeleyici etki yapıyor ve metabolizmanın 
mineral madde dengesini sağlıyor. 

TEA OF RİZE
Tea is the essential hot beverage of friendly chats not only in 
our culture but also in many other cultures around the world. 
Its past goes back to thousands of years, and its drinking 
rituals are numerous. Our country is also passionate about its 
tea and has unique drinking traditions for it. The rim of the 
wasp-waisted tea glass must be thick and wide. This maintains 
the warmth of the tea on one hand while making it easier to 
drink by decreasing the heat of the tea sipped on the other. Tea 
is among the organic agricultural products of our country. 
This has been possible because the plant is extremely durable 
and it doesn’t require much fertilization and attention. 
Thanks to its climate, Rize is where tea is grown easily. The 
tea leaves are traditionally collected by the strong women of 
the Black Sea Region in Rize. It is harvested three times a year. 
Leaves are used to be collected by hand, but today it is 
collected by using a unique pair of scissors that collects the 
leaves into their attached bags. Harvested leaves are 
transported to central areas via mini-cable-cars. Tea grows 
also in other parts of the Black Sea Region; however, it seems 
as if it enjoys the climate in Rize the most. Tea of Rize is 
organically grown without the use of preservatives. It has only 
Rize’s air and water in it. A genuine cup of hot tea helps with 
the elimination of the toxins from the body, while it also 
soothes and increases the ability to focus. It has a balancing 
effect on the stomach and digestive system problems and 
maintains the mineral balance of the metabolism.     TUNCELİ’NİN YABAN SARIMSAĞI

Sıradışı bir sarımsak… Tek dişli ve yumurta boyutlarına ka-
dar büyüyebiliyor. Diğer sarımsak türlerinden farklı olarak 
çiçeklenip tohum verebilen endemik bir tür. Bilim otoritele-
rine göre kültür sarımsağının atası. Tadan bilir, alıştığımız 
sarımsaktan daha farklı bir lezzete sahip. Kokusunun az ol-
ması ve güçlü aromasıyla nadir bulunan bir tür. Dünyada 
sadece Tunceli’de, sayısız endemik türün biraraya geldiği 
Munzur Vadisi Milli Parkı’nda ve özellikle Munzur Dağları 
eteklerinde yer alan Ovacık ve Pülümür ilçelerinde rastla-
nan Tunceli Yaban Sarımsağı (Allium Tuncelianum), Türki-
ye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda korunması gereken bir tür 
olarak kabul ediliyor. Tek dişli olması, kabuk sayısının 
kültür sarımsağından az olması ve 18-20 ºC’de uzun süre 
saklanabilmesi gibi özellikleri piyasada onu değerli kılı-
yor. Kendiliğinden, doğal ortamda yetişen ve yöre insanı 
tarafından, 1500-2000 m yükseklikten, dağlardan topla-
narak ‘Kaya Sarımsağı’ adı altında satılan bu sarımsak, 
mayıs ayında yeşeriyor. Her yıl artan miktarlarda topla-
nan bu sarımsak, tohum dökmeden söküldükçe, doğada 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle 
Tunceli sarımsağının zamanından önce toplanarak satıl-
ması yasak ve cezaya tabi. Doğal antibiyotik olarak kabul 
edilen bu sarımsak, kendiliğinden yetişmesine rağmen 
son yıllarda yapılan deneme ekimlerinde de bir ölçüde 
başarıya ulaşıldığı biliniyor. 
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Hamilelik, soğuk ve kapalı kış aylarının kendine özgü 
şartları nedeniyle yaz aylarına göre daha zorlu yaşanabi-
liyor. Kapalı ve kalabalık mekanlarda solunum ve dam-
lacıklar nedeniyle kolayca bulaşan virüsler hastalıkların 
hızla yaygınlaşmasına neden olurken, güneşli günlerin 
azalmasıyla D vitamini eksikliği artıyor, hamilelik dö-
nemindeki ruhsal değişikliklere bir de kışın kasvetli 
yapısının getirdiği sorunların eklenmesi anne adaylarını 
daha da zorlayabiliyor. Hamilelikte kapınızı çalabilecek 
fiziksel sorunların farkında olmanız ve önlemini alma-
nız ise kış ayların denk gelen hamilelik sürecini rahat 
geçirmeniz açısından çok önemli... Uzmanlar anne 
adaylarının bu mevsimde karşılaşabileceği sorunları ve 
önlemleri şöyle anlatıyor... 

Yüksek ateşe dikkat
Gebelikte ateş yükselmesi ve titremenin normal bir du-
rum olmadığına dikkat çeken Acıbadem Taksim Hastanesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ebru Di-
kensoy şu uyarılarda bulunuyor: “Gebe olduğunuzda im-
mün sistem yani bağışıklığınız azalacağı için hastalanabilir-
siniz. Eğer ateşiniz 38 dereceden yüksekse ciddi bir durum 
olabilir. Dolayısıyla bebeğinizi etkileyebilir. Özellikle ateş 
viral bir enfeksiyondan kaynaklanıyorsa  bebek açısından 
daha da önemli hale gelir çünkü bebeğin beyin ve diğer or-
ganlarının gelişimi etkilenebilmektedir. Gebeliğin ilk 3. 
ayında geçirilen viral enfeksiyonlar ve ateş bebekte hidro-
sefali ve bel kemiğinde açıklığa yol açabilmektedir.”

Kramplar başlayabilir
“İstem dışı kas kasılmalarına kramp denilmektedir. Hami-
leliğin 2. ve 3. periyodunda sık görülmektedir. Gebeleri gece 
uyandıran kas kramplarının, bebeğin anneden mineral ala-
rak mineral eksikliğine yol açmasından kaynaklandığı dü-
şünülmektedir. Kramp etkisini azaltmak için annelere şun-

TÜRKAN BALABAN

ANNE ADAYLARI KIŞTAN KORKMAYIN! 

EXPECTANT MOTHERS, DON’T BE AFRAID OF WINTER!

KIŞIN HAMİLELİK HASTALIKLARI BİRAZ ARTSA DA BU SÜRECİ SIKINTISIZ ATLATMAK DA ANNE 
ADAYLARININ ELİNDE... 

ALTHOUGH THE NUMBER OF COMPLAINTS DURING PREGNANCY INCREASE IN WINTER, 
PASSING THIS TIME WITHOUT PROBLEMS IS IN THE POWER OF EXPECTANT MOTHERS. 

Pregnancy can be more difficult in the cold and depressive 
months of winter compared to the months of summer due 
to the climate conditions. Crowded indoor places where 
viruses that are easily transmitted due to respiration 
and droplets cause diseases to spread rapidly, the number 
of vitamin D deficiency cases increases, as the number of 
sunny days decreases. Being aware of the physical 
problems that can knock on your door during your 
pregnancy and taking precautions are very important for 
you to spend the months of your pregnancy that fall on 
the winter months... Experts describe the problems that 
expectant mothers may encounter this winter and 
precautions to be taken...

Watch out for severe fever
Acıbadem Taksim Hospital Obstetrics and Gynecology 
Specialist Assoc. Prof. Dr. Ebru Dikensoy warns, "When 
you are pregnant, you can get sick easier because your 
immune system weakens. If your fever is higher than 38 
degrees, it may be serious. Therefore, it can affect your 
unborn baby. Especially if the fever is caused by a viral 
infection, it becomes more dangerous for the fetus 
because the development of the fetus' brain and other 
organs can be affected. Viral infections and fever in the 
first trimester of pregnancy can lead to spina bifida and 
hydrocephalus in the fetus.”

Cramps might occur
“Involuntary muscle contractions are called cramps. It is 
common in the second and third trimesters of pregnancy. 
Muscle cramps that awaken pregnant women at night 
are thought to be caused by mineral deficiency because 
fetus receives minerals from mother. To reduce the 
impact of cramping, here is what we recommend to the 
expectant mothers: drink plenty of water, take regular 
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ları öneriyoruz: Bol su tüketin, yürüyüş yapın ve hareket 
etmeye özen gösterin, uzun süre ayakta kalmayın, uyuma-
dan önce 10 dakikalık bacak egzersizleri yapın, uyumadan 
önce ılık duş alın, uyurken genelde sol yana dönün, otu-
rurken ayağınızın altına yükseklik koyun, ayaklarınıza ve 
baldırınıza kan dolaşımını artırmak için masaj yapın, bes-
lenmenizde kalsiyuma önem verin, en fazla sütte kalsiyum 
olduğunu hatırlayın.”

Ödem varsa tansiyonunuzu ölçtürün
“El ve ayaklarda ödemle birlikte yüz göz kapaklarında da şiş-
likler oluyorsa beraberinde kulak çınlamaları, gözde sinek 
uçuşmaları ve ense ağrıları oluyorsa bu ödeme tansiyon eşlik 
ediyor demektir. Böyle durumlarda tansiyon süratle ölçül-
meli ve yüksek seyrediyorsa mutlaka bir hekime başvurma-
lıdır. Hamileler ödeme karşı şunları yapmalıdır: Seyahatlerde 
molalarda sık sık yürüyüş yapın, hafif ve az tuzlu beslenin, 
varis gibi dolaşım bozukluğunuz varsa mutlaka varis çorabı 
kullanın, dar ve sıkı kıyafetlerden kaçının, kesinlikle ödem 
sökücü bitkisel yaklaşımlar ve ilaçlardan sakının.” 

Öpmeyin hatta tokalaşmayın
Kışın başta gribal enfeksiyonlar olmak üzere hastalıkların 
kolayca yayıldığına dikkat çeken Acıbadem Üniversitesi 
Atakent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinato-
loji Uzmanı Prof. Dr. Umut Dilek şunları söylüyor: “Müm-
kün olduğunca kalabalık yerlerden kaçının, öpüşmek yeri-

walks and care to be moderately active but not to stand 
for a long time, do 10 minute leg exercises and take a 
warm shower before going to sleep,  while sleep lay on 
your left side, massage your feet and thighs to increase 
blood circulation, give importance to calcium in your 
diet, remember that there is plenty of calcium in milk.”
Measure your blood pressure if you have fluid retention
“If there is swelling on your face, eyelids, hands, and 
feet, and you are experiencing a neck pain and seeing 
flashing lights, hearing ringing in the ears, this means 
that edema is accompanied by a blood pressure problem. 
In such cases, the blood pressure should be measured 
immediately and you should consult with a physician. 
Pregnant women should care to do the following against 
water retention: take frequent walks during travels, have 
a low-fat and low-sodium diet, if you have circulatory 
disorders such as varicose veins, always wear varicose 
stockings, avoid the use of diuretics in any form.” 

Do not kiss; don’t even shake hands
Highlighting the easy spread of infections in winter, 
especially influenza, Acıbadem University, Atakent 
Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, 
Perinatology Specialist Prof. Dr. Umut Dilek says, 
"Avoid the crowded places as possible as you can, rather 
than kissing to greet someone just nod and don't even 
shake hands. Because even shaking hands increases the 
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ne başınızla selam verin hatta tokalaşmayın. Çünkü to-
kalaşmak bile bulaştırma riskini artırıyor. El temizliğine, 
konuşurken damlacık saçan kişilerle yakın temastan ka-
çınmaya özen gösterin. Kuru havanın solunum yolları 
üzerindeki etkileri nedeni ile evlerde soba ve kaloriferlerin 
kuruttuğu havayı kaynayan bir çaydanlık, ıslak bezler gibi 
tedbirlerle nemlendirmek faydalı. Hamilelerin düzenli 
olarak her gün evlerini havalandırarak temiz havanın içeri, 
kirli havanın ise dışarı çıkışını sağlamaları gerekiyor.”

Ayaklarınızı sıcak tutun
“Kış aylarında hamilelerin vücut ısılarını korumaları 
önemli. Bu nedenle giysi seçiminde dikkat etmeniz gereken 
bazı kurallar var. Isıyı vücuda hapseden, nem ve hava deği-
şimine izin vermeyen sıkı dokunmuş, sentetik lifleri yoğun 
içeren giysilerden, derinin nemli kalmasına yol açması ne-
deniyle kaçınılması gerekiyor. Kış aylarında yünlü, pamuk-
lu, havalanabilir, yumuşak giysiler tercih edilmeli. Ayakla-
rınızı sıcak tutmak, soğuktan korumak için pamuklu veya 
yünlü çorap giyin. Ayakkabınızın da duruşunuzu destekle-
yen, tabanı rahat ve kaymayan türde olmasına dikkat edin.” 

Arkadaşlarınızla buluşun
“Kış aylarının sizi depresyona sokmasına izin vermeyin. 
Mevsim dönümlerinde sürekli soğuk ve kapalı hava, evde 
uzun dönem kalmak, hamilelik dönemindeki duygusal 
değişikliklerle bir araya geldiğinde depresyona yol açabilir. 
Seyahat etmek, temiz havada zaman geçirmek, aile ve ar-
kadaş ziyaretleri depresyonun oluşmasını engeller.”

risk of transmission. Care to avoid close contact with 
people who spray droplets when talking and to keep your 
hands clean. Due to the effects of dry air on the 
respiratory tract, it is beneficial to use a humidifier at 
home. Even a kettle boiling water on the stove or wet 
clothes on the radiator will help. Pregnant women should 
regularly ventilate their homes, letting the fresh air in 
and the stale air out.

Keep your feet warm
“It is important for pregnant women to maintain their 
body temperature during the winter months. For this 
reason, there are some rules to consider when choosing 
clothes. The tightly woven, synthetic fibers that do not 
allow the body to breathe should be avoided. Woolen, 
cotton, breathing, soft clothing should be preferred in 
the months of winter. Wear cotton or woolen socks to 
keep your feet warm and protect them from the cold 
weather. Make sure your shoes are comfortable and non-
slip.” 

Spend time with friends
“Don’t let the winter months make you depressed. 
Constant cold and overcast weather, staying home for 
long periods may cause depression especially when 
combined with the emotional sensitivity caused by 
pregnancy during the turns of seasons. Traveling, 
spending time outdoors, visits to friends and family 
prevent the formation of depression.”

SAĞLIK / HEALTH
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PROFESYONEL AŞÇILIK VE ET PİŞİRME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ ALAN KEDER KARDEŞLERİN 
KURDUĞU SOWA, FARKLI LEZZETLERİ VE ÖZGÜN AMBİYANSI İLE BEĞENİ TOPLUYOR.

SOWA LEZZETLERİNE 
AĞABEY-KARDEŞ İMZASI

Opened on June 15, 2018, in Rasimpaşa, İstanbul, Sowa offers 
a unique experience to its target clients with its modern 
atmosphere, dynamic decoration and young team. One key 
feature that distinguishes Sowa is its special technological 
infrastructure that appeals to freelance workers. In other 
words, when you come to Sowa, it is possible for you to see a 
particular group of people that consists of designers, writers, 
students who want to work in a peaceful and pleasant 
environment to improve their creativity. Sowa, which attracts 
attention with its superb menu and its coffee selection, is 
increasing the number of its frequenters with the synergy of 
brother and sister İbrahim and Zehra Keder.

Received training focusing on meat in Argentina
Sowa is an energetic place that has been materialized through 
the initiatives of two siblings. Zehra Keder, a 20-year-old 
graduate of the Culinary Arts Academy's Professional 
Cooking Department, stands out as Sowa's executive chef. 
Zehra Keder, who had worked as an intern at the Ferah 
Feza, Morini, Wyndham Levent before Sowa, which means 
owl in Polish, reflects all her energy onto Sowa. İbrahim 
Keder, who is a 27-year-old graduate of Bilgi University 
Business Administration Department, has gained 
experience in a variety of fields, from being a waitress to a 
barista since his years as a student. İbrahim Keder's goal 
had actually been opening a steakhouse two years ago. In 
this regard, Keder went to Argentina to gain experience in 
the field; he had received a specialized training focused on 
meat selection, meat storage, meat cooking and marinating 
for 5 months in Gato Dumas in Buenos Aires. Following this 
training, he worked at several steakhouses in Argentina and 

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

SIGNATURE DISHES OF SOWA BY A BROTHER-SISTER DUO
FOUNDED BY THE KEDER SIBLINGS, WHO RECEIVED MEAT COOKING TECHNIQUES AND CHEF 
TRAINING, SOWA GRABS ATTENTION WITH DISTINCT FLAVORS AND A UNIQUE AMBIANCE.

İstanbul Rasimpaşa’da 15 Haziran 2018’de açılan Sowa; 
modern atmosferi, dinamik dekorasyonu ve genç eki-
biyle hedef kitlesine farklı bir deneyim sunuyor. Sowa’yı 
farklı kılan en önemli özelliklerden biri de freelance ça-
lışan kişilere hitap eden özel bir teknolojik altyapıya 
sahip olması. Yani Sowa’ya geldiğinizde çevrenizde 
farklı tasarımcıları, yazarları, öğrencileri kısacası sessiz 
ve keyifli bir ortamda çalışmak ve yaratıcılığını geliştir-
mek isteyen özel bir kitleyi bir arada görebilmeniz 
mümkün. Kahve seçeneklerinin yanı sıra zengin menü-
süyle de dikkat çeken Sowa, İbrahim ve Zehra Keder 
kardeşlerin sinerjisiyle müdavimlerini artırıyor.

Arjantin’de et eğitimi aldı
Sowa, Hataylı 2 kardeşin girişimiyle hayata geçen ener-
jik bir mekân. Mutfak Sanatları Akademisi Profesyonel 
Aşçılık Bölümü mezunu olan 20 yaşındaki Zehra Keder, 
Sowa’nın executive şefi olarak öne çıkıyor. Lehçe, bay-
kuş anlamına gelen Sowa’dan önce Ferah Feza, Morini, 
Wyndham Levent’te staj yapan Zehra Keder, tüm ener-
jisini Sowa’ya yansıtıyor. Bilgi Üniversitesi İşletme 
Bölümü mezunu olan 27 yaşındaki İbrahim Keder ise 
öğrencilik yıllarından bu yana garsonluktan baristalığa 
kadar pek çok farklı alanda deneyim kazanmış bir isim. 
İbrahim Keder’in 2 yıl önceki hedefi aslında bir ste-
akhouse açmakmış. Bu konuda, özellikle de et alanında 
deneyim sahibi olmak için Arjantin’e giden Keder, Bue-
nos Aires’teki Gato Dumas’ta 5 ay boyunca et seçme, et 
saklama, et pişirme ve et soslama odaklı özel bir eğitim 
aldı. Bu eğitimin ardından Arjantin’deki birkaç et resto-
ranında çalışarak deneyim kazandı. İbrahim Keder, Tür-
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Ingredients: 300 grams of boneless filet of chicken, 
10 grams of olive oil, 5 grams of soy sauce. 
Directions: Thin the filet of chicken pieces. Marinate 
in olive oil and soy sauce. Let them sit for a while. 
Grill the pieces. Thinned filet of chicken pieces are 
usually done in about 6-7 minutes. Sprinkle with 
plenty of thyme and serve with a side of grilled 
eggplants, french fries, and salad. 
Enjoy!

Malzemeler: Bütün tavuktan çıkarılmış 300 gram kemik-
siz tavuk filetosu, 10 gram zeytinyağı, 5 gram soya sosu. 
Hazırlanışı: Tavuk filetolarını kestikten sonra biraz 
inceltin. Zeytinyağı ve soya sosu ile harmanlayıp biraz bekle-
tin. Daha sonra ızgaraya atın. İnceltilmiş tavuk filetoları 
ortalama 6-7 dakika içinde pişiyor. Servis ederken bol kekik 
serpin, közlenmiş biber, patates tava ve salata ile servis edin. 
Afiyet olsun.

gained experience. İbrahim Keder says after returning to 
Turkey he materialized the Sowa brand in Rasimpaşa, 
İstanbul with his sister Zehra Keder when his investment 
partner changed his mind about the steakhouse project that 
they planned to initiate together. İbrahim Keder enters the 
kitchen when necessary to support his sister in every way 
although he is both the founder and the manager of Sowa. 
By the way, let's remind the special burger options on 
Sowa's menu are being prepared with the vision of İbrahim 
Keder, who was trained in meat-cooking techniques in 
Argentina.

They invest in flavor, tranquility, and hygiene. 
Stating the ambition of Sowa's with its pizza, breakfast and 
burger options, İbrahim Keder says, "We make our pizzas 
from the scratch. We serve milk dessert for breakfast. It 
leaves a much more caramelized taste in the mouth. We 
have a seating capacity of 55-60 people. We serve between 
08.30 am - 01.30 am every day. Because of our long working 
hours, hygiene is indispensable. We are a team of six people 
including kitchen and service staff. We proceed with the 
vision of providing a calm and hygienic environment desired 
by our target mass. We use 100 percent ground veal in all 
burgers in Sowa. The primary thing, for us, is that the true 
taste of meat comes to the forth."

kiye’ye döndükten sonra steakhouse projesini hayata 
geçirmeyi planladıkları yatırım ortağı projeden vazge-
çince, kardeşi Zehra Keder ile İstanbul Rasimpaşa’da 
Sowa markasını hayata geçirdiklerini söylüyor. İbrahim 
Keder, Sowa’nın hem kurucusu hem de işletmecisi olsa 
da gerektiğinde mutfağa girip kız kardeşine her konuda 
destek oluyor. Bu arada hemen hatırlatalım; Sowa’nın 
menüsünde yer alan özel burger seçenekleri, Arjan-
tin’de özel olarak et pişirme teknikleri odaklı eğitim 
alan İbrahim Keder’in vizyonu ile hazırlanıyor. 

Lezzet, sakinlik ve hijyene yatırım yapılıyor
Sowa’nın pizza, kahvaltı ve burger seçeneklerinde son 
derece iddialı olduğunu belirten İbrahim Keder, “Pizza-
larımızı baştan sona kendimiz hazırlıyoruz. Kahvaltıda 
süt tatlısı servis ediyoruz. Ağızda çok daha karamelize 
bir tat bırakıyor. 55-60 kişilik bir kapasiteye sahibiz. 
Her gün 08.30-01.30 saatleri arasında hizmet veriyoruz. 
Uzun çalışma saatlerine sahip olduğumuz için hijyen, 
olmazsa olmazımız. Mutfak ve servis olmak üzere 6 ki-
şilik bir ekibiz. Hedef kitlemize arzu ettikleri sakin ve 
hijyenik ortamı sunma vizyonu ile hareket ediyoruz. 
Sowa’daki tüm burgerlerde yüzde 100 dana kıyması 
kullanıyoruz. Bizim için önemli olan etin gerçek lezzeti-
nin öne çıkması.” diyor.

ŞEF ZEHRA KEDER’DEN PİLİÇ KÜLBASTI TARİFİ 
GRILLED CHICKEN RECIPE BY CHEF ZEHRA KEDER 

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

Sowa’nın executive şefi Zehra Keder ile mekânın kurucusu ve işletmecisi İbrahim Keder

Executive chef of Sowa Zehra Keder and founder and manager of the place İbrahim Keder
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The dishes of Hatay will also take place on the menu.
Zehra Keder said that they have green olives and olive oil 
brought from their hometown Hatay and continued: "We 
are planning to add Hatay's prominent flavors like tray 
kebab and stuffed bulgur balls to our menu in the future. 
Although I am interested in different cuisines, I am quite 
assertive in meat specialties. Sowa's 'chicken with curry 
sauce', 'chicken with special sauce' blended with basil, 
thyme and rosemary, schnitzel, chicken wrap, meat wrap 
are also genuinely appreciated. Before I leave for the day 
in the evenings, I am carefully preparing chicken portions 
for the following day. I coordinate the marinating process 
of meat specialties also in the evening." We asked 
İbrahim Keder, who stated that they have planned to 
branch after settling the systematic in 2019, how he felt 
about working shoulder to shoulder as brother and sister 
in Sowa and we received the following answer: "We 
support each other in every way. Zehra Keder leaves 
between 21.00 pm - 22.00 pm because she studies acting 
at the same time. We coordinate the business processes 
in this context. We were also able to be two good friends 
in addition to our strong family ties. We have clearly 
defined our work distribution."

Menüde Hatay lezzetleri de yer alacak
Hataylı oldukları için yeşil zeytin ve zeytinyağını mem-
leketten getirdiklerini söyleyen Zehra Keder, “İlerleyen 
dönemlerde menümüze tepsi kebabı, içli köfte gibi Ha-
tay’ın öne çıkan lezzetlerinden de eklemeyi planlıyoruz. 
Farklı dünya mutfaklarına ilgim olsa da özellikle et spe-
siyallerinde oldukça iddialıyım. Sowa’da ‘köri soslu ta-
vuk’, fesleğen, kekik ve biberiye ile harmanlanan ‘özel 
soslu tavuk’, schnitzel, tavuk wrap, etli wrap gibi lez-
zetlerimiz de büyük beğeni topluyor. Sowa’da akşam 
çıkmadan önce, bir gün sonrasının piliç külbastı porsi-
yonlarını özenle hazırlıyorum. Et spesiyallerinin sosla-
ma işlemlerini de akşam koordine ediyorum.” diyor. 
2019 yılında sistematiği iyice oturttuktan sonra şube-
leşmeyi planladıkların ifade eden İbrahim Keder’e, 
Sowa’da ağabey-kardeş olarak omuz omuza çalışmanın 
nasıl bir duygu olduğunu sorduk ve şu yanıtı aldık: “Bir-
birimize her konuda destek oluyoruz. Zehra, akşam 
21.00-22.00 gibi çıkıyor, çünkü aynı zamanda tiyatro 
eğitimi alıyor. İş süreçlerini bu kapsamda koordine edi-
yoruz. Aile bağlarımızın kuvvetli olması dışında, iki iyi 
dost olabilmeyi de başardık. Görev paylaşımlarımızı net 
bir şekilde belirledik.”

Nirvana

Sebzeli fettucini

Fettuccine with vegetables
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DÜNYANIN EN GÜZEL TARİHİ KÖPRÜLERİ
THE WORLD’S MOST BEAUTIFUL HISTORICAL BRIDGES

Bridges are not made purely to cross from one side to the other. 
They have lives, cultures, mountains, and seas embrace each 
other. Let alone their function; they are characterized and 
iconized by their architecture, design, and creation process. 
They are almost like jewels hanging around the necks of 
diverse geographies. We have put together a list of the world’s 
most magnificent, notable, and interesting bridges for you. 

MOSTAR BRIDGE, BOSNIA HERZEGOVINA 
Kanuni (The Magnificent) Sultan Süleyman decides to have 
a stone bridge built on the River Neretva to replace the 
existing wooden drawbridge. He assigns Mimar Hayrüddin, a 
student of Mimar (The Architect) Sinan, to construct the 
bridge and sends him to Mostar in 1557. The bridge, which was 
completed in 1566 with a length of 30 meters, a height of 24 
meters and a width of 4 meters, has a special place among the 
Ottoman period stone bridges. The original stones of the bridge 
that were damaged by the river water and during the bombings 
were not suitable to be reused; however, the stone quarry, where 
the original stones were quarried and which was closed later, 
was reopened only to provide new stones for the faithful 
restoration of the bridge. The engineering wonder of its age was 
included in the UNESCO’s World Heritage List in 2005. 

Köprüler, salt bir yakadan diğer yakaya geçmek için değil-
dir. Hayatları, kültürleri, dağları denizleri buluşturur, ka-
vuştururlar. İşlevleri bir yana, mimarileri, tasarımları ve 
yaratım süreçleriyle dünya ikonları haline gelmiş, karak-
terleşmişlerdir. Adeta coğrafyaların boyunlarına asılmış 
mücevherlerdir. Dünyanın en ünlü, güzel, ilginç bazı köp-
rülerini sizin için derledik. 

MOSTAR KÖPRÜSÜ, BOSNA HERSEK
Kanuni Sultan Süleyman, Neretva Irmağı üzerindeki, zin-
cirlerle taşınan eski ahşap köprünün yerine yeni bir taş 
köprü yapılmasına karar verir ve bu amaçla Mimar Sinan’ın 
öğrencisi Mimar Hayrüddin’i görevlendirerek 1557’de 
Mostar’a gönderir. 1566’da tamamlanan, 24 metre yüksek-
likte, 30 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindeki 
köprü, Osmanlı dönemi taş köprüleri içinde ayrı bir yere 
sahiptir. Köprünün orijinal taşları, bombalama ve nehir 
suyundan zarar gördüğünden yeniden kullanılamamış an-
cak köprünün ilk taşlarının çıkarıldığı taş ocağı bugün ka-
palı olmasına rağmen, özellikle bu iş için açılıp çıkarılan 
taşlar ile köprü orijinaline uygun olarak inşa edilmişti. Ça-
ğının mühendislik harikası köprü, 2005’te UNESCO tara-
fından Dünya Miras Listesi’ne dahil edildi. 

BERİL ŞEN
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KHAJU BRIDGE, IRAN
A fairy tale appearance… This elegant stone and tile bridge 
has the two sides of the River Zayanderud meet. It was built by 
the order of Shah Abbas the II in the 17th century. Some of the 
two-tier arches are ornate with painted tiles. The bridge 
contains the striking Persian architecture that reflects directly 
the period when the Safavid Dynasty (1501-1736) had reached 
its summit and its cultural influence. The top tier was reserved 
for the passage of horse carriages and pedestrians during its 
initial years. The bottom tier and steps are where the people 
find shelter from the sun and hum songs in hot summer days. 
The octagonal pavilion at the center serves as an art gallery 
and a tea-house. Seeing the bridge both in daylight and at 
night when it is illuminated is a pleasure. Having sluice gates 
under its arches, the Khaju is also known as “the world’s multi-
functional” bridge. Although water doesn’t run under the 
bridges in the river when the flood gates are closed, it is still 
pleasant to mingle with the crowd at the parks surrounding the 
bridge in Isfahan.

KHAJU KÖPRÜSÜ, İRAN
Masalsı bir görüntü… 17. yüzyılda Şah II. Abbas tarafın-
dan İsfahan'da inşa edilen bu zarif, taş ve kiremit köprü, 
Zayandeh Nehri’nin iki kıyısını buluşturuyor. İki katlı 
kemerlerin bazıları renkli fayanslarla süslü. Safevi Ha-
nedanlığı’nın (1501-1736) zirveye ulaştığı dönemin ve 
Safevi kültürel etkisinin doruğunu yansıtan, çarpıcı bir 
Pers mimarisine sahip. İlk zamanlarında üst kısmı at 
arabaları ve yayalar için bir geçiş alanıymış. Sıcaklarda, 
alt kemerler ve merdivenler, halkın sığınağı ve şarkıla-
rın yankılandığı yerler oluyor. Ortadaki sekizgen köşk 
ise sanat galerisi ve çayhane olarak hizmet veriyor. 
Köprüyü hem gündüz hem de gece ışıklandırıldığında 
görmek ayrı keyifler. Kemerlerinin altında bent kapak-
ları bulunan Khaju, ayı zamanda ‘dünyanın çok işlevli 
köprüsü’ olarak da anılıyor. Baraj kapakları kapalı oldu-
ğunda, nehirdeki köprülerin altından su akmıyor olsa 
da, etrafındaki parklarda İsfahan halkının arasına karı-
şarak güzel vakit geçirmek mümkün.

PONTE DI RIALTO, İTALYA
Tarihi köprü denince ilk akla gelenler arasındadır. 12. 
yüzyıldan bu yana, Büyük Kanal'ın üzerinde bulunan 
teknelere tahsis edilen bir köprü ile üç ahşap köprü 
yerine kalıcı bir yedek olarak inşa edilmiş olan Rialto 
Köprüsü, 1588-1591 yılları arasında inşa edilmiş. 
Köprünün 7.5 metrelik kemeri, kadırgaların geçişine 
izin verecek şekilde tasarlanmış ve 400 yıl sonra bu 
devasa köprüyü hala destekleyen 12 bin ahşap kazık 
üzerine inşa edilmiş. Mimar Antonio da Ponte, işi ala-
bilmek için Michelangelo ve Palladio gibi seçkin tasa-
rımcılarla rekabet etmek zorundaymış.

PONTE DI RIALTO, ITALY
When historical bridges are mentioned, it is among 
those that come to mind first. The Rialto Bridge, which 
was built as a permanent backup for three wooden 
bridges and a bridge reserved for boats on the Grand 
Canal, was constructed between 1588 and 1591. The 
7.5-meter arch of the bridge is designed to allow passage 
for galleys and built on 12 thousand wooden posts that 
still support the gigantic bridge after 400 years. The 
Architect Antonio da Ponte had to compete with 
distinguished designers such as Michelangelo and 
Palladio in order to secure the job. 
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PONTE VECCHIO, ITALY 
It was very common for houses and shops to take place in the 
second tier of a bridge centuries ago. Ponte Vecchio is a 
significant example which has survived until today. It is 
located on the narrowest point of the River Arno in Florence. 
There used to be butcher shops and fisher monger’s stores at 
the bridge in old times. Later, only goldsmiths and jewelers 
were allowed to own stores at the bridge. The bridge was built 
originally in the Roman period, but it was rebuilt following 
irreparable damage due to a flood in the 14th century. A 
second tier where houses and workshops took place was added 
to the stone arch in 1565. It is among the rare bridges that 
the Germans could not destroy while escaping in the Second 
World War. No itinerary to Florence is counted complete 
without spending some time on this medieval bridge, which 
is among the world’s most impressive historical bridges. 

PONTE VECCHIO, İTALYA
Yüzyıllar önce, dükkan ve hatta evlerin bir köprünün 
ikinci katında yer alması oldukça yaygındı. Hala ayakta 
kalmış en önemli örnek Floransa’da, Arno Nehri’nin en 
dar noktasındaki Ponte Vecchio. Eski zamanlarda, köp-
rüde kasaplar ve balıkçılar vardı. Daha sonraları sadece 
sarraf ve kuyumcuların burada dükkan sahibi olmasına 
izin verildi. Köprü ilk kez Roma döneminde yapılmış, 
ancak bir selin ardından zarar görerek 14. yüzyılda yeni-
den inşa edilmiş. Taş kemere 1565 yılında atölye ve 
evlerin olduğu ikinci bir kat daha eklenmiş. II. Dünya 
Savaşı’nda Almanlar’ın kaçarken yok edemediği ender 
köprülerden. Floransa’ya yapılacak hiçbir gezi, dünya-
nın en etkileyici tarihi köprüleri arasında olan, ortaçağa 
ait bu kemer köprüde zaman geçirmeden tamamlanmış 
sayılmaz.
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CHARLES BRIDGE, THE CZECH REPUBLIC 
It is historical, stone, and impressive. The Charles Bridge 
connects the Old Town and Malá Strana of Prague with all its 
Gothic might on the River Vltava. The bridge, construction of 
which was completed in the early 1400s is made completely out 
of stone and almost 621 meters long and 10 meters wide. The 
most impressive aspect of the bridge which is settled on 16 
arches is its ornaments that consist of 30 Baroque style 
sculptures and figurines, most of which are erected around 1700 
and some of which are already replaced with their replicas. The 
striking view of the Prague Castle from the bridge is 
breathtaking. 

CHARLES KÖPRÜSÜ, ÇEK CUMHURİYETİ
Tarihi, taş ve etkileyici... Charles Köprüsü, tüm gotik 
ihtişamıyla, Vltava Nehri’ni geçerek Prag'ın Eski 
Kenti ve Malá Strana’yı birbirine bağlar. 1400’lü 
yılların başında inşası biten köprü, tamamıyla taş-
tan olup neredeyse 621 metre uzunluğunda ve 10 
metre genişliğinde. 16 kemer üzerine yerleştirilmiş 
köprünün en etkileyici yanı, çoğu 1700 civarında 
dikilmiş ancak şimdi yerini replikaların aldığı ba-
rok tarzı, 30 heykel ve heykelcikten oluşan süsle-
meleri. Köprüden, Prag Kalesi'nin çarpıcı manzarası 
görmeye değer. 

GEZİ / TRAVEL
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Su kabağına farklı bir yorum 
Hobisini işe dönüştüren bir diğer isim ise Gaziantepli 
emekli memur, İmam Uzun. Uzun, yetiştirdiği su kabakla-
rını işleyerek gece lambası gibi farklı aksesuarlara dönüş-
türerek satıyor. Adeta birer sanat eserine çevirdiği su ka-
baklarını 50-300 TL arasında değişen fiyatlarla satan 
Uzun, bu işi 10 yıldır yapıyor.  Su kabaklarından avize, 
gece lambası gibi pek çok eşya yapan Uzun, su kabaklarını 
ham haliyle işliyor. Beğendiği deseni kabak üzerine çizdik-
ten sonra ise matkapla işliyor. Daha sonra çekiçle diğer 
malzemelerin montajını yapıp boyuyor.

Deniz taşlarını boyuyor
Balıkesir’de zihinsel engelliler öğretmeni Melike Kiriş, 
hobi olarak başladığı taş süsleme çalışmalarının fotoğraf-
larını sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra Türki-
ye’nin dört bir yanından sipariş almaya başladı. Evinin bir 
bölümünü atölyeye çeviren Kiriş, hobisini kazanç kapısına 
dönüştürdü. Taş süsleme hobisine, 2017 yazında gittiği 
tatil beldesinde topladığı deniz taşlarını boyayarak başla-
yan Kiriş, önce küçük taşları boyamaya başladı. Daha son-
ra boyadığı taşlarla farklı panolar tasarladı. Kişiye özel ta-
sarımlara da imza atan Kiriş, masa lambası, tablo ve farklı 
süs eşyaları tasarlıyor. 

A different style to gourd art
Another name that turned his hobby into a business is the 
retired public servant of Gaziantep İmam Uzun. Uzun sells 
the gourd art he creates using and processing the gourds he 
grows. He turns them into accessories such as night lamps. 
Uzun, who sells his gourd art for about 50 to 300TL, has 
been in this business for 10 years. He has made so many 
various items out of gourds such as night lamps, chandeliers. 
Uzun processes the gourds raw. After drawing the design on 
the gourd, he processes it by using a drill. Later, he installs 
the other objects on it using a hammer and then paints. 

Paints pebbles
Melike Kiriş, who works as a teacher for the mentally 
disabled children in Balıkesir, began receiving orders from 
around the world after sharing in her social media account 
her pebble painting designs, which started as a hobby. 
Turning a section of her house into a workshop, she 
transformed her hobby into income. Starting her hobby by 
painting pebbles that she collected at a vacation destination 
she visited in 2017, she began with painting small ones at 
first. Making also custom designs, Kiriş also designs various 
items such as desk lamps, wall arts, and other decorative 
items.

SELİN AKGÜN

HOBİNİZ, İKİNCİ MESLEĞİNİZ 
OLABİLİR Mİ?

COULD YOUR HOBBY BECOME YOUR SECOND 
PROFESSION? 

Picking up a hobby is one of the most effective ways of creating 
a balance between our work and private lives… People who 
would like to get rid of the business life’s stress and store 
energy aim towards many hobbies from tennis to golf and from 
ceramics to photography. Some focus on hobbies that develop 
their handicraft skills and some focus on sports. The number of 
people who invest in their hobbies and end up with a second 
career by means of their hobbies is large enough not to 
underestimate. From this point forward, we have searched for 
the names that have drawn new career paths thanks to their 
hobbies at various regions of Turkey.

İş ve özel hayat arasındaki dengeyi gözetmenin en etkin 
yollarından biri, hobi sahibi olmak… Çalışma yaşamının 
stresinden arınıp enerji depolamak isteyen pek çok kişi 
fotoğrafçılıktan tenise, seramik tasarımından golfe kadar 
pek çok alana yöneliyor. Kimisi spor odaklı hobilere kimi-
si ise el becerilerini geliştirecek hobilere odaklanıyor. Ho-
bilerine yatırım yapan ve bu hobileri aracılığıyla ikinci bir 
meslek sahibi olan kişi sayısı ise azımsanamayacak kadar 
çok… Bu noktadan yola çıkarak Türkiye’nin farklı noktala-
rında hobileriyle kendilerine yeni bir kariyer yolu çizen 
isimleri araştırdık.

BOŞ VAKİTLERİNİZİ DEĞERLENDİRMEK VE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRMEK İÇİN YÖNELDİĞİNİZ 
HOBİLERİNİZ, BİR SÜRE SONRA SİZE YENİ BİR KARİYER YOLU VAAT EDEBİLİR

THE HOBBIES THAT WE AIM TOWARDS TO MAKE USE OF OUR SPARE TIME AND TO HAVE A 
PLEASANT TIME MAY PROMISE A NEW CAREER PATH AFTER A WHILE. 

HOBİ / HOBBY
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Designs wooden toys
A 65-year-old retired teacher of Kahramanmaraş Kurtuluş 
Kesim is also among those who follow the same path. Kesim 
has developed the wooden toy business that he began as a hob-
by during the years of his career as a teacher and opened his 
own workshop. Kesim reanimates the wooden toys of the past 
just to spite today’s modern plastic toys. Making various 
wooden designs from souvenirs to decorative items and from 
toys to bird cages, Kesim tries to remain the interest of the new 
generation in wooden toys. 

Scented stone powder
The former CPA Yaşar Topuz, who began the production of 
scented stone powder 10 years ago in Kahramanmaraş and 
received the patent for it, has been exporting his products to all 
corners of the world. Working on his hobby from home between 
the years of 2008 and 2012, Topuz turned his hobby into a 
business after starting to take so many orders. Highlighting that 
it is the first company that started teaching how to use the 
scented stone powder in wedding candy to the companies that 
produce wedding reception treats, Topuz said that many 
companies that sell wedding and baby shower treats and henna 
night supplies aim towards this field and his company is the only 
one that performs this business with a license and a patent. 

Ahşap oyuncak tasarlıyor
65 yaşındaki Kahramanmaraşlı emekli öğretmen Kurtuluş 
Kesim de hobisine kulak verenlerden... Öğretmenlik dö-
neminde hobi olarak başladığı ahşaptan oyuncak tasarım 
işini geliştiren Kesim, kendi atölyesini kurdu. Kesim, geç-
mişte çocukların oynadıkları ahşap oyuncakları, günümü-
zün plastik oyuncaklarına inat yeniden canlandırıyor. 
Hediyelik eşyadan süs eşyasına, farklı oyuncaklardan kuş 
kafeslerine kadar farklı ahşap tasarımlara imza atan Ke-
sim, yeni neslin ahşap oyuncaklara yönelik ilgisini canlı 
tutmaya çalışıyor. 

Kokulu taş tozu üretiyor 
Kahramanmaraş’ta 10 yıl önce hobi olarak başladığı koku-
lu taş tozu üretimini geliştirerek patentini de alan eski 
mali müşavir Yaşar Topuz, şimdi ürünlerini Türkiye’nin 
dört bir yanına gönderiyor. 2008’den 2012’ye kadar hobi-
sini evinde sürdüren Topuz, çok yoğun siparişler almaya 
başlayınca hobisini, mesleğine dönüştürüyor. Taş tozunu, 
nikâh şekeri üreten firmalara ilk öğreten ve bu işi ilk baş-
latan firma olduklarının altını çizen Topuz, nikâh şekeri, 
bebek şekeri ve kına malzemesi satan pek çok şirketin bu 
alana yöneldiğini, lisanslı ve patentli olarak bu işi yapan 
tek şirket olduklarını dile getiriyor. 

HOBİ / HOBBY

Ağaç evi dünyanın ilgisini çekiyor 
Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Kemerköprü Köyü’nde ya-
şayan Osman Kaba, çocukluk hayalini gerçekleştirmek 
için 3 yıl önce yaptığı ağaç evi, yoğun ilgi üzerine turistlere 
açtı. İzmir'de kendisine ait bir şirkette 30 yıl inşaat mü-
hendisliği yapan, doğayla iç içe sakin bir yaşantı sürmek 
için işlerini çocuklarına devrederek eşiyle birlikte 4 yıl 
önce köyüne dönen Kaba, çocukluğundan beri hayalini 
kurduğu ağaç evi, bahçesindeki çam ağacının gövdesine 
yaptı. Dede yadigârı köy evini yöre mimarisine uygun ola-
rak restore eden Kaba'nın, 15 metrelik çam ağacının göv-
desine yaptığı ağaç ev, hem sosyal medyada hem de yörede 
yoğun ilgi görüyor. Kaba, bu yoğun ilgi üzerine gerekli 
belgeleri alarak evi aile işletmesi haline getirdi.
Yaklaşık 15 metrelik ağacın gövdesinde, yerden 8 metre 
yükseklikte yer alan, içerisinde tuvalet, banyo ve sıcak su 
bulunan, 7 kişinin konaklayabileceği ağaç ev, 8 köşesi, 
renkli çatısı ve eşsiz manzarasıyla hayranlık uyandırıyor. 
Bu ilginç deneyimi yaşamak isteyenler, ağaç evde gecesi 
300 TL’ye konaklıyor. Ağaç ev, Türkiye’nin yanı sıra Av-
rupa ve Uzak Doğu’dan da büyük ilgi görüyor.

Treehouse grabs the attention of the world
Osman Kaba who lives in the Village of Kemerköprü of Artvin’s 
Arhavi district has opened the treehouse for visitors, which he 
made 3 years ago making his childhood dream come true, after 
receiving tremendous attention from the public. Kaba, who had 
worked as a civil engineer in his own company located in İzmir for 
30 years, returned to his village with his wife 4 years ago after 
leaving his children in charge of the company, built the treehouse 
of his childhood dreams on the trunk of a pine tree in the garden of 
his house. Kaba, who restored his village house inherited from his 
grandfather in accordance with the regional architecture, built it 
on the 15-meter tree trunk and it grabs great interest both in 
social media and in the region. Kaba had received the necessary 
certification in order to turn the house into a family business upon 
this high interest. The treehouse, which is built 8-meter high from 
the ground on a 15-meter tall tree trunk, has a toilet, bathroom, 
and offers hot water and accommodates 7 guests. It is adorable 
with its 8 corners, colorful roof, and beautiful scenery. Those who 
would like to experience this interesting stay can spend a night 
there for 300TL. The tree house gains interest also from Europe 
and the Far East besides Turkey.



Amerika, Kanada ve İngiltere’yi etkisi altına alan Tiny 
House akımı, Türkiye’de de hızla popülerleşiyor. Özel-
likle son 5 yıldır Amerika ve Kanada’da 5 milyon kişinin 
Tiny House’larda yaşamayı tercih ettikleri dikkat çeki-
yor. Bu akımın çıkış felsefesi ise ev almak için harcanan 
para ile aslında neler yapılabileceğinin sorgulanması... 
Sadece evlerini küçülterek, hayatları boyunca hayal et-
tikleri yaşamı gerçek kılacak maddi güce eriştiklerini 
keşfeden kişi sayısı dünyada hızla artıyor. Bu akımın 
Türkiye’deki temsilcisi ise Vagoon House…

Doğa ile iç içe... 
Tiny House akımının mimariye yansımalarını 2015’te 
İngiltere’ye yaptığı bir gezi esnasında gözlemleyen Cem 
Demirer, bu vizyondan yola çıkarak 2016’da Adana’da 
Vagoon House markasını kuruyor. Şirketin üretim mer-
kezi Adana’da, showroom’u ise İstanbul Polonezköy’de 
bulunuyor. Demirer; Vagoon House markasıyla hedef 
kitlesine mimar, iç mimar, inşaat mühendisi tabanlı tek-
nik kadro ve işinin ehli sanatkâr ustaların iş birliği ile 
Tiny House akımının en dikkat çeken projelerini sunu-
yor. Kompakt bir yaşam alanı vaat eden Vagoon Hou-
se’lar aslında plakalı, ruhsatlı ve uluslararası normlarda 
üretilmiş araçlar olarak öne çıkıyor. Bu sayede aracınızı 
park edebileceğiniz her yere Vagoon House’unuzu koya-
biliyorsunuz. Demirer, Türkiye’de bugüne kadar mobil 
ev ya da tekerlekli ev gibi yetersiz altyapıya sahip farklı 
denemeler yapılmış olsa da profesyonel anlamda Vagoon 
House konseptinde hizmet veren başka bir marka bulun-
madığının altını çiziyor. Doğa ile iç içe olurken konforu 
de elden bırakmak istemeyenlere hitap eden Vagoon 
House, evinizde kullandığınız eşyaları doğanın içinde de 
kullanmanızı sağlıyor. Yani ateş yakıp çimlerde oturup 
yemeğinizi yedikten sonra bulaşıkları, bulaşık makine-
sinde yıkayabilir veya deniz kenarında büyük camlardan 
dışarı bakarken klimanızı açıp serinleyebilirsiniz. 

GİRİŞİM / INITIATIVE

Tiny House trend that has become very popular in America, 
Canada, and England has also been becoming popular in Turkey. 
It is striking to see that 5 million people have chosen to live in 
Tiny Houses both in America and Canada in the last 5 years. 
The starting philosophy of this trend is investigating what could 
have been done with the money spent to purchase a house. The 
number of people who realize they could reach the financial 
capability to make their dream life come true by only downsizing 
their houses is rapidly increasing in the world. The official 
representative of this trend in Turkey is Vagoon House. 

Intertwined with nature... 
Cem Demirer, who noticed the reflections of the Tiny House 
trend on architecture during a trip to England in 2015, 
established the Vagoon House brand in Adana in 2016, 
with this vision in mind. The production center of the 
company is located in Adana; the showroom is in Polonezköy, 
İstanbul. Demirer offers the most striking projects of the 
Tiny House trend to the target clients, incorporated with a 
technical team, consisting of architects, interior decorators, 
civil engineers, and a team of skillful craftsmen. Promising 
compact living spaces, Vagoon Houses are in fact vehicles 
with titles and license plates, manufactured within 
international norms. Therefore, you can easily park your 
Vagoon House anywhere that you can park your vehicle. 
Demirer highlights the fact that there is not another 
professional brand that serves within the Vagoon House 
concept, although there have been numerous experiments 
produced with insufficient infrastructure like mobile houses 
or houses on wheels in Turkey. Vagoon House, which appeals 
to those who would like to intertwine with nature and live in 
comfort at the same time, enables its owner to make use of 
domestic appliances also in nature. For instance, after having 
your dinner sitting on the lawn around the fire, you can set 
the dishes in the dishwasher or while enjoying the seaside 
view from your window, you can turn on the AC and chill. 

FOR THOSE WHO WANT TO RID THE BURDENS OF 
THE CITY LIFE

ŞEHİR HAYATININ YÜKLERİNDEN 
KURTULMAK İSTEYENLERE

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI
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Vagoon House Kurucusu Cem Demirer

Founder of Vagoon House Cem Demirer
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Yazlık da olabilir iş yeri de…
Vagoon House’un hedef kitlesine sunduğu konforla, bi-
reylerin doğada kalma süresini uzattığına dikkat çeken 
Cem Demirer, “Vagoon House’da yaşama ya da tatil yapma 
fikri, sanılanın aksine radikal bir karar değil. Bu süreci dene-
yimleyenler, Vagoon House’ların konforlu bir yaşam sun-
duğunu çok net gözlemleyebiliyor.” diyor. Vagoon House 
projelerinin genel olarak yazlık ye yayla amaçlı kullanıldığı-
nı belirten Demirer, iş modeli olarak ise otel kurmak iste-
yen, günlük veya uzun dönem, kiralık daire mantığı ile Va-
goon House sahibi olmak isteyen müşterilerinin olduğunu 
dile getiriyor. Mobil olma fikrinin birçok insanın hayali ol-
duğunu ifade eden Cem Demirer, “Mobil olduğunuzda ulaşa-
bileceğiniz kitle de artarak çoğalıyor. Vagoon House’ları yi-
yecek-içecek satışı için kullanan müşterilerimiz bulunuyor. 
Bunun yanı sıra yoga-fitness stüdyosu, mobil köpek oteli, bir 
spor aletleri markası ile mobil showroom projesi, İstanbul'da 
bir belediye ile çalıştığımız meslek edindirme kurslarının 
mobil satış noktası, bir TV programı için çalıştığımız mobil 
bir stüdyo fikri bunlardan sadece birkaçı... Vagoon House, 
plakalı ve ruhsatlı ürünler sunduğundan dolayı projeleri 
daha çok imar problemi olan yerlerde kullanılıyor. Bozcaa-
da, Gökçeada, Kapadokya, Çeşme, Bodrum, Urla, İstan-
bul'un birçok bölgesi vb.” yorumunda bulunuyor.

Whether a summer house or a store
"The idea of living or vacationing in a Vagoon House is 
not a radical decision as opposed to general belief. 
Individuals who experience this process can clearly see 
Vagoon Houses offer a comfortable life," said Cem 
Demirer, who noted that Vagoon House extends the length 
of stayin nature by offering comfort to the target mass. 
Demirer says that Vagoon House projects are broadly used 
for summer vacation and they also have clients who want 
to enter the hospitality sector and use the Vagoon Houses 
for daily or long-term rent-outs. Expressing that the idea 
of becoming mobile is the dream of many people, Cem 
Demirer said, "The number of people you can reach when 
you become mobile is also increasing.  We have clients who 
use Vagoon Houses to sell foods and drinks. Yoga-fitness 
studio, mobile dog hotel, mobile showroom project of a 
gym equipment brand, mobile point-of-sale of the 
vocational courses of a municipality in İstanbul, mobile 
studio of a TV show are only a few of many intended 
purposes. The projects are usually realized in locations 
with zoning issues because Vagoon House offers vehicles 
with titles and license plates. For example, Bozcaada, 
Gökçeada, Kapadokya, Çeşme, Bodrum, Urla, and many 
areas of İstanbul.” 

Sırada Vagoon İstasyon ve otel projeleri var
Tasarım sürecinin mimar ve mühendislerden oluşan özel 
bir ekiple koordine edildiğini söyleyen Cem Demirer, 
sözlerine şöyle devam ediyor: “Karayollarına çıkabilecek 
araçlar ürettiğimizden dolayı, dingillerin taşıma kapasi-
teleri ve yapının dengesi hesaplanarak projeler tamamla-
nıyor. Ürünlerimiz, en önemli konfor kriterleri olan; ısı, 
ışık, ve nem şartlarının optimum uygunluk derecelerini 
sağlayacak şekilde üretiliyor. Vagoon House’lar mimari 
olarak metal ahşap ve cam ağırlıklı bir görünüme sahip. 
Dış cephede kullandığımız ahşaplar, ThermoWood dedi-
ğimiz fırınlanmış Fin çamlarından oluşuyor. Vagoon 
House’lar, 2.55m en ve 7-8 uzunluk içerisinde yani 17.5 
ve 20 metrekarelik bir alanda çözümleniyor. İsteğe ve 
projeye göre daha büyük ya da küçük projeler de tasarla-
nabiliyor. Şu an aylık 15-20 adet Vagoon House'u teslim 
edecek kapasitedeyiz. Gerekli durumlarda bu sayıyı artı-
rabilecek altyapıya da sahibiz. Tüm mutfak ve banyo 
mobilyaları, ocak, fırın, davlumbaz, aydınlatma ekip-
manları, elektrik ve su sayaçları ve nakliye dahil olarak 
fiyatlarımız 18-20 bin Avro+KDV aralığında değişiyor.” 
Demirer’e bu kapsamda ne gibi yeni projelere odaklana-
cağını sorduk ve şu yanıtı aldık: “Benim 2 hayalim var. 
Birincisi Vagoon İstasyon projesi. Bu projenin amacı, 
Vagoon House'u beğenip maddi olarak da bütçesini ayar-
layıp ancak arazi olmayıp ve altyapı peyzaj vb. işlerle uğ-
raşmak istemeyen müşterilerimiz için Türkiye'nin çeşit-
li yerlerinde kurmayı planladığımız Vagoon İstasyonlar… 
İkincisi ise Vagoon House’lardan oluşan kendi Vagoon 
Hotel projemizi kurmak.”

Vagoon Station and hotel projects are next in line
Cem Demirer, who says the design process is coordinated 
with a special team of architects and engineers, goes on to 
say: "Due to the fact that we produce vehicles that will be 
able to enter highways, the projects are being completed by 
calculating the balance of the structure and the carrying 
capacities of the axles. Our products are produced to provide 
the optimum suitability ratings of heat, light, and humidity 
conditions, which are the most important comfort criteria. 
Vagoon Houses possess an architectural look of mostly 
metal, wood, and glass. The wood we use on the exterior 
consists of kiln-dried Fin pines we call ThermoWood. 
Vagoon Houses take up a space of 2.55 meters by 7-8 
meters; in other words, 17.5 to 20 square meters. Larger or 
smaller projects can be designed according to demand and 
project. We are presently in a capacity to deliver 15-20 
units of Vagoon House per month. We additionally have the 
infrastructure to increase this number if necessary. Our 
prices vary from 18 to 20 thousand Euros + VAT, including 
all kitchen and bathroom furniture, stove, oven, hood, 
lighting equipment, electricity and water meters and 
transportation." We asked Demirer what kind of creative 
projects he would focus on in this regard: "I cherish two 
dreams. The first is the Vagoon Station project. The aim of 
this project is to set up Vagoon Stations in various locations 
of Turkey for those who appreciate the idea and can 
establish financial arrangements to purchase a Vagoon 
House, but do not possess the land and cannot deal with 
infrastructure and landscaping. Second is to build our own 
Vagoon Hotel, consisting of Vagoon Houses."

GİRİŞİM / INITIATIVE
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SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

DENİZKULAĞI KABUĞUNDAN LÜBELÜL’E KADAR DOĞANIN İÇİNDEKİ PEK ÇOK FORM, GİNKGO 
MARKASI İLE MÜCEVHER TASARIMINA DÖNÜŞÜYOR…

HE GIVES LIFE TO ART DECO DESIGNS

1989 yılından bu yana İstanbul Nuruosmaniye’de bulunan 
Ağaoğlu Çarşısı’nda hizmet veren Ginkgo Fine Jewel-
lery’nin kurucusu Nişan Çil; platin, altın, gümüş, değişik 
kesimlerde pırlanta, değerli ve yarı değerli renkli taşlardan 
‘art deco’ tarzı mücevherler tasarlıyor. Markanın hedef 
kitlesi ise tekdüze mücevherden hoşlanmayan, değişik ta-
sarımlar arayan, mücevheri gerçekten seven, özel tasarım-
larla ilgilenen ve bu tasarımlara değer veren kişiler… Mar-
kanın tasarımları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 
Türkiye’nin dört bir yanındaki mücevher meraklılarının 
yakın markajında… Ginkgo kreasyonlarının İngiltere, İs-
viçre ve Amerika’da da müdavimleri bulunuyor.

Markanın adı kutsal bir ağaçtan geliyor
Ginkgo Fine Jewellery markası, aslında kuyumculuktan çok 
elektroniğe meraklı bir ismin, girişimiyle kuruldu. 10 ya-
şındayken evdeki radyoları söküp içlerini araştıran, daha 
sonra ailesinin yönlendirmesiyle 1975 yılında mücevher 
sektörüne çırak olarak giren Nişan Çil, 1989 yılında Nuru-
osmaniye’de kendi mücevher markasını kurdu. Çil, hem 
sektöre hem de tasarım sürecine yönelik deneyimini farklı 
tasarımlarıyla ölümsüzleştiriyor. O yıllarda sektörle ilgili 
eğitim veren bir kurum olmadığını belirten Çil, “Yılların 
verdiği bilgi birikimi ve araştırmacı kişiliğimin getirdiği 
merakla kendimi geliştirdim. Sektöre yönelik yabancı ya-
yınları yakından takip ettim, çok okudum, çok araştırdım. 
Sadece mücevher tasarımında değil, yaptığım her işte de-
taylı ön araştırmaya ve bilgi sahibi olmaya büyük önem 
veriyorum.” diyor. Çil’e Ginkgo kelimesinin özel bir anlamı 

Serving at Ağaoğlu Çarşısı in Nuruosmaniye, İstanbul since 
1989, Ginkgo Fine Jewellery's founder Nişan Çil designs art-
deco style jewelry using platin, gold, silver, diamond, precious 
and semi-precious stones. Individuals who don't like ordinary 
jewelry and look for different designs and appreciate jewelry, 
that are interested in custom designs, and who value these 
designs represent the target mass of the brand. The designs of 
the brand are being followed up by the jewelry enthusiasts 
throughout Turkey, primarily in İstanbul, Ankara, İzmir. 
Ginkgo creations gained followers also in England, 
Switzerland, and in the USA. 

The name of the brand comes from a sacred tree
Ginkgo Fine Jewellery brand has actually been founded by the 
initiative of someone who was more interested in electronics 
than jewelry. Nişan Çil, who used to pull apart the portable 
radios at home to carefully investigate what was inside when 
he was 10, entered the jewelry sector as a helper under the 
influence of his family in 1975. He founded his own jewelry 
brand in Nuruosmaniye in 1989. Çil immortalizes his extensive 
experience within the aim of both the jewelry sector and the 
design process with unusual designs. Çil, who sadly expresses 
that there was not an educational institution that offered 
training in the sector then, says earnestly, "I improved myself 
thanks to my investigative personality and my deep knowledge I 
have undoubtedly gained over the years. I have eagerly followed 
up the foreign publications in the jewelry sector, I have read, I 
have searched.  I value preliminary investigation and gathering 
information not only in jewelry design but in every task I 

ART DECO STİLİ TASARIMLARA 
HAYAT VERİYOR

MANY FORMS IN NATURE FROM AN EAR-SHELL TO A DRAGONFLY ARE TRANSFORMED INTO 
JEWELRY DESIGNS BY THE GINKGO BRAND...
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olup olmadığını sorduk ve şu yanıtı aldık: “Ginkgo, asıl is-
miyle Ginkgo Biloba, dinazorlardan önce dünyanın her ta-
rafına yayılan, Çin ve Japonya’da kutsal ağaç olarak bilinen 
ve bugüne kadar gelebilen en eski ağaç türü… Şirket için 
isim ararken biyolog olan eşim Tayis Çil, bu ismi buldu.” 
Atölyede 3 kişilik bir ekiple çalışan Çil, sabahları 09.30 gibi 
iş başı yapıyor. Ekiple, o günkü işlere yönelik fikir alışveri-
şinin ardından günlük tempoya start veriliyor.

Fotoğraf karesinden mücevhere 
Art deco tarzı mücevherler tasarlayıp üretmekten büyük 
keyif aldığını ifade eden Nişan Çil, tasarım aşamasında 
hangi süreçlerden ilham aldığını ise şöyle özetliyor: “İstek-
ler doğrultusunda modern tarzda ve kişiye özel mücevher-
ler de üretiyoruz. Mineli işler üzerine daha çok yoğunlaşı-
yorum. Bu tarzda birçok üretimimiz bulunuyor. Mesela, su 
altında gördüğüm bir canlı veya bir kabuk ilham verebili-
yor. Bir adada fotoğraf kareme yakalanan bir lübelül, daha 
sonra farklı bir mücevherde hayat bulabiliyor. Dalış yapar-
ken 20 metrelerde gördüğüm bir denizkulağı kabuğu, daha 
suyun altındayken kafamda bir kolyeye dönüşebiliyor. Bu 
ölmüş kabuk, atölyede titiz bir çalışmadan sonra kolye ola-
rak yeniden hayat buluyor. Ginkgo yapraklarından zarflar 
yapıyorum. Çevremdeki her şey farklı esinlenmelere neden 
olabiliyor. Tasarım süreci, gözümde tasarım değeri olabile-
cek herhangi nesne gözüme çarptığı anda başlıyor. O nesne 
veya fotoğraf, bazen masamda günlerce kalıyor. Bazen de 
hemen şekillenip mücevher olarak hayat buluyor. Çalışma 
metodolojime gelince… Öncelikle tasarımın ana hatlarını 
belirlerim. Elimizdeki malzemeleri gözden geçirir ve ek 
olarak kullanılacak malzemeleri temin ederim. Tasarımdan 
sonra imalat aşamalarını planlıyorum. Oluşabilecek riskler 
açısından bir B planı da geliştiriyorum.”

Mineli işler ve hayvan figürleri ağırlıkta
Ginkgo Fine Jewellery tasarımlarının 200 dolardan başlayıp 
5 bin dolara kadar çıkabildiğini vurgulayan Nişan Çil, 
Türklerin daha çok bilinen tasarımları, yabancıların ise 
üzerinde el emeği olan değişik mücevherleri tercih ettiğini 
söylüyor. 2019’da yurt dışına daha çok açılmayı planladık-
larını dile getiren Çil, “Tasarlamaktan hoşlandığım tarzlar, 
yurt dışındaki hedef kitlemize daha çok hitap ediyor. Mi-
neli işler ve hayvan figürleri son derece popüler. Bu alana 
yönelik en büyük hayalimi, daha ilk tasarımımda elde et-
tim. İlk tasarımım, piyasada çok çeşidi olan ama minelisi 
kimsenin aklına gelmemiş bir göz kolyeydi. En iyi şekli ve 
renk tonlarını uzun süren çalışmalarla tasarladım. Değişik 
renklerde mineyle ve mine aralarını pırlantalarla bezeye-
rek, tasarımlarımızı kolye-bilezik gibi farklı çeşitlerde pi-
yasaya sunduk. Piyasaya çıkar çıkmaz birçok kuyumcu 
taklitlerini yapmaya başladı. Tasarımınız taklit edildiği için 
elbette sinirleniyorsunuz. Ama bir tasarımın kopyalanma-
sı, beraberinde beğeniyi de getirdiğinden, gurur verici bir 
yanı da oluyor. O zamanlar pazarlama konusunda acemiy-
dik. Yanlış bir pazarlama söz konusuydu. Şimdi bu konuda 
çok daha dikkatliyiz.” diyor.

Enamel works and animal figures are used primarily
Emphasizing that Ginkgo Fine Jewellery designs start from 
200 dollars and may go up to 5 thousand, Nişan Çil says the 
Turks prefer the more familiar designs and the foreigners 
prefer the unique jewels that contain hand work. Expressing 
they are planning to do more business abroad in 2019, Çil 
said, "The styles that I like to design appeal more to the target 
mass abroad. Enamel works and animal figures are extremely 
popular. My biggest dream for this area already came true with 
my first design. My first design was a pendant shaped as an eye 
with many types on the market, but none of them with enamel. 
I designed the most suitable shapes and color tones working 
long hours. After decorating the pendants with enamel in 
various colors and glamorizing in between the enamel work 
with diamonds, we presented our designs to the market in 
varieties like pendant necklaces and charm bracelets. As soon 
as the designs came to the market, many other jewelers began 
imitating. Of course you become upset when such a thing 
happens because your design is imitated. But the imitation of a 
design generates also a feeling of pride. We were unfamiliar 
with marketing at that time. Our way of marketing was 
incorrect. Now we are much more careful in this regard."

perform." We have asked Çil if the word Ginkgo had a significant 
meaning for him, "Gingko, Gingko Biloba with its original name, 
is the oldest tree species that has been commonly planted all over 
the world before the age of dinosaurs, survived until today, and 
known as a sacred tree in China and Japan. My spouse Tayis Çil, 
who is a biologist, came up with this name when we were searching 
for a title for the company." We work with a team of three at the 
workshop and start at 9.30 am. We start the business day typically 
following an exchange of creative ideas with the team.     

From a photo to a jewel 
Nişan Çil, who expresses absolute pleasure in designing and 
producing art-deco style jewelry, summarizes what processes 
inspired him in the design phase as follows: "We produce 
modern style and personalized jewelry in line with requests. I 
concentrate more on the enamel work. We have many 
productions in this style. For example, an underwater critter 
or a seashell can inspire me. A dragonfly I caught in a shot on 
an island can next regain life in a jewel. When I dive, an ear-
shell I see at 20 meters can instantly turn into a magnificent 
pendant necklace in my head while I'm still under water. This 
hollow shell comes back to life as a necklace after a rigorous 
work at the workshop. I make envelopes from Ginkgo leaves. 
Everything in my surroundings may naturally suggest 
different inspirations. The design process begins when an 
object with a particular design value strikes my eye. That 
object or photo sometimes sits on my desk for days. Sometimes 
it just takes a unique shape and lives as a precious jewel. 
When it comes to methodology... I first outline the design. I 
inspect the materials at hand and provide materials to be 
used in addition. I meticulously plan on production stages 
after design. I also develop a plan B in possible terms of the 
risks that may arise."
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THE ANCIENT BELIEF CENTER OF CARIA

BERİL ŞEN

LABRANDA
KARYA’NIN KADİM İNANÇ MERKEZİ According to what the renowned explorers and geographers of 

history tell, fish ornate with gold necklaces and earrings used 
to live in the pool located inside the temple of the Labranda 
Sanctuary, which was among the important belief centers of 
the First Age. The fish were believed to deliver messages from 
Zeus to the priests; positive or unfortunate events of the 
future were predicted by whether the fish fed from the hands 
of the people or not when they were called. 

Tarihin ünlü gezgin ve coğrafyacılarının anlattığına göre, 
Anadolu’da İlk Çağ’ın inanç merkezlerinin en önemlile-
rinden olan Labranda Kutsal Alanı’nın tapınağındaki ha-
vuzda, altın gerdanlık ve küpelerle süslü balıklar yaşar-
mış. Rahiplere Zeus’tan mesajlar ilettiğine inanılan ba-
lıkların, çağrıldıklarında gelip insanların avuçlarından 
yem almaları olumlu, almamaları ise talihsiz olaylara 
işaret edermiş. 
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A particular geography 
When you follow the Labranda exit to your left just before you 
reach Milas, the road that climbs up to the Beşparmak Mountains 
will take you towards the İkiztaş, Çomakdağ, and Ketendere 
villages settled on the skirts of Mount Çomakdağ. Although these 
villages have lost some of their architectural structures, they were 
still able to preserve the local character with their stone houses, 
unique chimneys, colorfully engraved doors, windows, and 
wardrobe doors, and engraved wooden ceiling roses.

Pilgrimage grounds close to the sky
The heart of Carian geography and the sanctuary and belief 
center of Milas, the Carian capital before Bodrum, was 
Labranda, located on the road that begins from Beçin and 
extends to Alabanda passing through Milas, in the First Age. 
The rulers of Halikarnas and Milas dedicated the structures 
located here in the 4th century BC to the Zeus cult and used 
the grounds as a summer residence. After the death of 
Alexander, the priests here declared their independence; this 
place lost its importance during the Roman and Byzantine 
empires; finally, it was abandoned in the 11th century. 
Although this cult center, the past of which is believed to go 
back up to the 7th century, is enveloped by a certain solitude 
on the mountain tops today, it was a pilgrimage ground of the 
Carians, among the inhabitants of Western Anatolia. The 
pilgrims used to travel on foot from Milas, Alinda, and 
Alabanda following the  approximately five-meters-wide 
sacred path, paved with large granite blocks, for the festivities 

believed to last about five days in the name of gods. The 
European explorers reached this sanctuary again following 
the same route in the 19th century. The ruins of this path 
remain in the vicinity of Labranda today. 

Mesmerizing location
Your sole reason to be here should not be only seeing the ruins. 
Labranda, overlooking Milas from the skirts of Mount 
Çomakdağ, is virtually like an eagle's nest on the extension of 
the Beşparmak Mountains; and it is equally impressive with its 
magnificent location. When you reach the highland at 600 
meters of altitude, the archaeological site welcomes you with 
all its might among the pine and plane trees. The windows built 
into the thick walls constitute the proof of never changing the 
centuries-old need for the gentle breeze from the sea against 
the scorching weather that Milas constantly struggles. 

A Carian dynasty 
Herodotus, who lived in the 5th century BC, was the first 
historian and writer to talk about the Union of the Carians 
and Labranda. According to him, the Carian forces took 
refuge in the Labranda Sanctuary to battle with the Persians, 
while the Persians were advancing towards Western Anatolia. 
The Persians established a type of state order called satrapy 
in Anatolia after defeating the Lydian King Croesus. 
Hekatomnos took on the task of satrapy in Caria among the 
prominent representatives of the local dynasty. The first 
satrap to be inducted by the Persians was the father Hekatomnos 
(392-377 BC). Mausollos, Idrieus, and Piksadoros were his 
sons; Artemisia and Ada were his daughters. Queen Ada, who 
lived in Western Anatolia, welcomed Alexander the Great who 
reached Western Anatolia. After capturing Halikarnassus 
(Bodrum), Alexander appointed her to govern Caria thanks to 
the close friendship she established with Alexander. When you 
look at the Kıran Mountains from Labranda, you can see the 
logic behind this architecture. Labranda experienced its most 

Özellikli coğrafya
Milas’a gelmeden hemen önce, solda Labranda yazan tabe-
ladan dönünce, Beşparmak Dağları’na tırmanan yol, Ço-
makdağ yamaçlarında bulunan İkiztaş, Çomakdağ ve Ke-
tendere köylerine doğru çıkar. Bu köyler, mimari dokularını 
büyük ölçüde kaybetmiş olsalar da taş evleri, özgün bacaları, 
aşı boyalarla renklendirilmiş nakışlı kapıları, pencereleri, 
dolap kapakları ve tavan göbeklerindeki ahşap işçiliği ile 
karakterlerini bir ölçüde korumuşlardır. Dört gün süren 
geleneksel düğünleri ve Çomakdağ kadınlarının sıra sıra al-
tınlı başlıkları, özellikli bir kültür ve coğrafyanın habercisi-
dir. Böylesine büyülü bir atmosferde, Labranda ören yeri de 
bir kehanet merkezi olarak tam yerine oturur.

Gökyüzüne yakın bir hac yeri 
İlk Çağ’da Karya coğrafyasının kalbi ve Bodrum’dan önceki 
başkenti Milas’ın inanç merkezi ve kutsal alanı, Beçin’den 
başlayıp, Milas’ın içinden geçerek Alabanda’ya kadar uza-
nan yolun üzerinde bulunan Labranda’ydı. M.Ö. 4. yüzyılda, 
Halikarnas ve Milas hükümdarları, buradaki yapıları Zeus 
kültü adına yapmış ve burayı yaz aylarında sıcaktan kaçabi-
lecekleri bir yayla olarak kullanmışlar. İskender’in ölümün-
den sonra, buradaki rahipler bağımsızlıklarını ilan etmiş, 
Roma ve Bizans devrinde, önemini kaybetmiş, 11. yüzyılda 
da terk edilmiş. M.Ö. 7. yüzyıla kadar dayandırılan bu kült 
merkezi, bugün dağların tepesinde, keskin bir yalnızlığın 
içinde olsa da bir zamanlar Batı Anadolu sakinlerinden Kar-
yalılar’ın hac yeriydi. Tanrıların onuruna yapılan ve muhte-
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melen beş gün süren şenlikler için, yılda bir kez ziyaretçiler 
Mylasa, Alinda ve Alabanda’dan yaklaşık beş metre genişli-
ğinde, büyük granit bloklarla döşenen kutsal yolu yürüye-
rek gelirlerdi. Avrupalı gezginler, 19. yüzyılda aynı rotayı 
izleyerek bu kutsal alana yeniden ulaştılar. Bu yolun kalıntı-
larına Labranda yakınlarında hâlâ raslanıyor.

Büyüleyici konum
Burada olmanızın tek nedeni kalıntıları görmek olmamalı. 
Çomakdağ’ın yamaçlarından Milas’a bakan Labranda, aynı 
zamanda Beşparmak Dağları’nın uzantıları üzerinde adeta 
bir kartal yuvasıdır ve muhteşem konumu ile de oldukça 
etkileyicidir. 600 metre yükseklikteki yaylaya vardığınızda, 
çam ve çınar ağaçlarının arasından yukarı çıkınca ören yeri 
tüm haşmetiyle önünüze çıkar. Kalın duvarlara açılmış pen-
cereler, Milas’ın boğuştuğu sıcak havaya karşı denizden 
gelen meltemin esintisine yer açma çabasının yüzyıllardır 
değişmediğine işaret eder. 

Bir Karya hanedanı
M.Ö. 5. yüzyılda yaşayan Herodot, Karyalılar Birliği ile Lab-
randa’dan bahseden ilk tarihçi ve yazardır. Ona göre, Persler 
Batı Anadolu’da ilerlerken Karya güçleri Labranda Kutsal 
Alanı’na sığınır ve burada Persler’le savaşır. Persler, Lidya 
Kralı Krezüs’ü yenerek Anadolu’da bir tür eyalet düzeni 
olan satraplıkları kurarlar. İleri gelen yerel hanedan temsil-
cilerinden atanan satraplığı Karya’da Hekatomnos oğulları 
üstlenir. Persler tarafından atanan ilk satrap, baba Heka-
tomnos (M.Ö. 392-377) olur. Oğulları Mausollos, İdrieus ve 
Piksadoros, kızları Artemisia ile Ada’dır. Batı Anadolu’ya 
ulaşan Büyük İskender’i karşılayan Kraliçe Ada, İskender ile 
kurduğu yakın dostluk sayesinde Halikarnassos’u (Bod-
rum) ele geçirdikten sonra yine Büyük İskender tarafından 
Karya’nın yönetimine getirilir. Labranda’dan Kıran Dağla-
rı'na doğru bakınca, bu mimarinin ardındaki aklı görebiliyor 
insan. Pers İmparatorluğu'nun satrapları, Karya idaresin-
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deki iki önemli isim Moussollos (MÖ. 377-352) ve küçük 
erkek kardeşi İdrieus’un (M.Ö. 351-344) zamanında Lab-
randa en parlak dönemini yaşar. Burayı kutsal bir aile alanı 
haline getirerek, her yıl dinsel bayramların kutlanmasını 
gelenekselleştirirler. M.Ö. 355’te yapılan kutlamalar sıra-
sında, bir suikastten kıl payı kurtulan Moussollos, kentte 
kapsamlı bir imar faaliyeti başlatarak, Zeus’a adanmış bu 
kutsal alanda, Zeus Tapınağı da dahil olmak üzere, bir dizi 
anıtsal yapı inşa ettirir.

Kutsal tören meclisleri
1948’de İsveçli arkeologlar tarafından başlatılan kazılar so-
nucu ortaya çıkan bu alandaki en etkileyici yapılar arasında, 
İdrieus’un Andronu (Andron A) ve Maussollos’un Andronu 
(Andron B) bulunuyor. ‘Erkeklere ayrılmış oda’ anlamına 
gelen ‘andron’larda, sadece Karyalı halkların ileri gelen, 
soylu temsilcilerinin katılabildiği kutsal törenler düzenle-
nirmiş. Profesör Pontus Hellström, “Labraunda; Karya 
Zeus Labraundos Kutsal Alanı Gezi Rehberi” kitabında bu 
mekanlardaki yaşamı anlatıyor: “Andronlarda duvarlar bo-
yunca yer alan sedirlere oturan 40 civarı konuk, bu şölenle-
re katılır, yer içer ve geceleyin de uyur kalırdı. Önemli katı-
lımcılardan belki yüzden fazlası da kutsal alanın doğu kıs-
mındaki stoada yer alan altı yemek salonunda ağırlanırdı. 
Katılımcıların büyük çoğunluğu, muhtemelen çeşitli teras-
lar üzerinde kurulan geçici barınak veya çadırlarda yerde 
yiyip içmek ve yatıp uyumak durumunda olmasına karşın 
Labranda’daki bu sıra dışı ziyafet tesislerinin benzerleri 
çoğu antik kutsal alanda bulunmaz.” 

glorious days during the satrapy of Moussollos (377-352 BC) 
and his younger brother Idrieus (351-344 BC) two powerful 
names of the Carian rule. They transformed the place into a 
family environment and traditionalized the annual religious 
holiday celebrations. Moussollos, who had a near miss from an 
assassination attempt during the celebrations in 355 BC, gave 
a start to an extensive architectural activity in the city. He 
had a series of monumental structures built in this sanctuary 
dedicated to Zeus, including the Zeus Temple. 

Sacred ritual assemblies
Idrieus's Andron (Andron A) and Maussollos's Andron 
(Andron B) are among the most impressive structures found 
in this area during the excavations carried on by the Swedish 
archaeologists in 1948. The sacred rituals used to be held in 
the 'andron's that meant 'room reserved for men' where only 
the royal representatives of the prominent Carian society 
could attend the rituals. Professor Pontus Hellström told 
about the life in these places in his book entitled 'Labraunda: 
Travel Guide for Caria Zeus Labraundos Sanctuary': "About 
forty guests who attend the festivities used to eat, drink and 
fall asleep at night in the couches positioned along the walls. 
Maybe over a hundred of the notable participants used to be 
hosted in the six dining rooms in the stoa located in the eastern 
part of the sanctuary. Although a considerable number of 
participants most likely had to face dining and sleeping in 
temporary shelters and tents set up on various terraces, the 
similars of facilities provided during this extraordinary feast 
were not to be found in many of the ancient sanctuaries."

An ambitious project
The date of the assassination attempt to Maussollos is accepted 
as the beginning date of the structural project in Labranda, 
although it is uncertain. It is speculated that the project 
represents a gift from Maussollos to Zeus as a token of his 
appreciation to honor his survival from the attempt. The 
offering inscription on the architrave is striking: "The Son of 
Maussollos Hekatomnos dedicated the andron and those within 
to the Zeus of Labraunda."

Step by step 
The visitors traveling from the Milas direction enter the 
sanctuary through the South Propylon (South Gate). An 
extremely fancy staircase, designed to climb without much 
effort with steps aimed forward, will direct you towards an 
impressive entrance as you advance towards the androns 
upon entering through the gate built by the order of Idrieus 
out of the gray marbles of Mount Soda where Milas leans on 
its back. The monumental steps imply the supreme honor of 
acceptance to the androns that take place on the upper floor. 
If we consider the modest use of local gneiss rock in the 
construction of the staircase, we realize the creation of this 
magnificence is a great architectural achievement.

 
İhtiraslı proje
Labranda'daki yapı projesinin başlangıç tarihi bir kesin-
lik kazanmamış olsa da Maussollos'a düzenlenen suikast 
girişimi projeye başlama tarihi olarak kabul ediliyor. 
Projenin, suikastten kurtulması onuruna Maussollos ta-
rafından Zeus'a teşekkür hediyesi olduğu tahmin edili-
yor. Arşitrav üzerindeki adak yazıtı çarpıcı: "Hekatom-
nos oğlu Maussollos, andronu ve içindekileri Labraunda-
lı Zeus'a adamıştır." 

Merdivenlerden adım adım
Milas yönünden gelen ziyaretçiler kutsal alana Güney 
Propylon’dan (Güney Kapısı) girer. Milas’ın sırtını daya-
dığı Sodra Dağı’nın gri mermerinden, İdrieus tarafından 
yaptırılan kapıdan kutsal alana girip andronlara doğru 
ilerlerken, öne doğru eğimli basamaklarıyla son derece 
gösterişli ve zorlanmadan çıkılmak üzere tasarlanmış bir 
merdiven sizi etkileyici bir girişe yönlendirir. Bu anıtsal 
basamaklar, yukarıda yer alan şölen odaları olan andron-
lara kabul edilmenin ne denli şerefli olduğunu ima eder. 
Merdivenlerin oldukça mütevazı yerel gnays kayaç mal-
zemeden yapıldığı göz önüne alınırsa, bu ihtişamı ortaya 
çıkarmak büyük bir mimari beceridir. 
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ler Venedik’tir.” demiş ya, belki Venedik’le karşılaştır-
dığımı sanıp güleceksiniz ama, benim de yazdığım, an-
lattığım bütün şehirler Eskişehir’dir. Eskişehir’i de çok 
yazdım, çocukluğumu da. Çağdaş Türkiye’nin yüzakı olan, 
laik, demokratik Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün düşlediği Türkiye’yi dün olduğu 
gibi bugün de yaşatan Eskişehir, 1960’lı yıllarda kadın-er-
kek eşitliği içinde, yaşamıyla, özgürlükçü havasıyla, park-
ları, bahçeleri, sinemaları, kulüpleriyle Avrupa kentlerini 
hiç aratmayan bir yerdi. Bugün ‘nostalji’ olarak aldığımız 
kartpostallardaki gibi bir şehirden söz ediyorum. Ben o 
şehri yaşadım, o şehirde çocuk oldum, o şehirde saçlarım 
mutluluktan uçuştu ve Köprübaşı’ndan şehrimin ortasın-
dan aşk gibi, şiir gibi geçen nehrimiz Porsuk’un kıyısından 
Adalar’a yöneldiğimdeki duygum hiç değişmedi, sanki 
Venedik’teydim. Babamın okuduğu “Hayat” mecmuasın-
da Venedik ve köprülerinin fotoğrafları vardı. Yalnızca o 
halini mi, hayır, sonra terk edilmiş bir kasaba kadar tozlu, 
yorgun, Porsuk nehrinin uyuduğu, belki insanlara küstü-
ğü, gri, puslu bir göğün altına sıkıştırılmış, içinden geçen 
trenlerin sesleri de olmasa, kuş uçmaz kervan geçmez bir 
şehir gibi unutulmuş zamanlarını da gördüm, yaşadım 
şehrimin. 
Şehir öyledir, siz onu terk ettiğinizi sanırken, o sizi çokta-
aaan terk etmiştir. İçindeyken şöyle bir göz ucuyla bakar-
sınız, nasılsa o şehirde daha çooook uzun yıllar geçirecek, 
her köşesini, insanların yüzlerini, mevsimlerin hallerini, 
nehirlerin huylarını ezberleyeceksinizdir. Bir gün ayrılır-
sınız, gözünüz arkada belki kalmaz, belki kalır. Ama içiniz-
de o şehrin hep bir parçası kalır. Belki, aile çay bahçesi, 
diye dalga geçtiğiniz yuvanız, belki sizinle çocuk olan, size 
oyunlar kuran sokağınız, size mi öyle gelmişti, bir an göz 
kırptığını düşünmüştünüz ya, yoksa o fırsatı ben mi heba 
ettim diye düşündüğünüz o güzelim kız...
40 yıldır uzağım ama, ayrılmadık. Ailem orada, çocuklu-
ğum, ilk ve ortaokulum, arkadaşlarım, mahallelerim, ölü-
lerim, dirilerim, trenlerim, nehirlerim, sularım, bahçele-
rim, acemiliklerim, heveslerim, ilk aşklarım, beceriksizlik-
lerim, ilk dizelerim, cümlelerim, kırgınlıklarım, sevinçle-
rim hepsi orada. Cumhuriyetimizin gurur kaynağı Şeker 
Fabrikası, Sümerbank Basma Fabrikası, TCDD Cer Atöl-
yesi, Lokomotif Fabrikası... Ve tabii şehrin ruhu, gençliği, 
birliği, son yıllarda kederden başka neşesi olmasa da hepi-
mizin gözbebeği, efsanemiz Es Es’imiz, Eskişehirspor’u-
muz, Türkiye’de amigoluk deyince ilk akla gelen Amigo 
Orhan’ımız... Bir de en güzeli şehrimizi evi, yuvası belle-
yen üniversitelilerimiz.
Ey yolcu! Buraya kadar okuduysan, sonrası çok kolay! He-
men trenden in ve şehrin benim anlatmadığım güzellikleri-
ne, gizemlerine usulca yürü! Trene tekrar bindiğinde aynı 
kişi olmadığını görecek ve bu yazıyı yazdığım için bana de-
ğil, ama okuduğun için kendine teşekkür edeceksin!

saying something about Venice,” maybe you will laugh at me 
assuming that I compare Eskişehir with Venice; however, all 
cities I describe are Eskişehir.   
I wrote so many times about Eskişehir and my childhood. The 
pride of the modern Turkey, the city that sustains the secular 
and democratic Turkey that was dreamed by the founder of our 
Republic, Gazi (the Veteran) Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir 
was a complete substitute of the European cities in the 1960s, 
with its parks, gardens, movie theaters, clubs, liberal ambience, 
and a life in equality of women and men. I am talking about a 
city like those we see in nostalgic postcards. I lived in that city, 
I was a child in that city, I had my hair blowing in happiness, the 
emotions that I felt when I went towards Adalar from Köprübaşı 
through the Porsuk that runs through our city like love and 
poetry has never changed; I felt as if I was in Venice. The 
“Hayat” magazine that my father used to read had the pictures 
of Venice and its bridges. 
Only in that state of my city? No. Later, I have seen and 
experienced various states of my city, it was dusty and tired as 
an abandoned town at times, even the River Porsuk was asleep, 
maybe it was on the outs with people, it was squeezed under a 
gray and hazy sky at times, as if it was forgotten that if it 
weren’t for the train whistles that passed through it, there would 
be no noise heard at all.
   The city is like that, when you think that you left it, you realize 
that it has left you long ago. When you are in it, you take a look 
around, thinking that you will be spending soo many years in 
that city, you will be memorizing every corner, every face, nature 
of the seasons and rivers. One day, you leave. You may or may 
not worry about those left behind. However, you will always have 
a piece of that city in you. Maybe your home that you made fun 
of it, maybe your street that became a kid with you or played 
games with you, the girl you thought who winked at you or did 
she, did you lose the opportune moment or not…
I have been away for 40 years; however, we did not break up. 
My family, my childhood, my elementary and middle schools, 
my friends, my neighborhoods, my dead, my living, my trains, 
my rivers, my waters, my gardens, my awkwardness, my 
enthusiasm, my first loves, my clumsiness, my first verses, my 
sentences, my frailties, my joy, they are all there. Sugar Factory 
that is the pride of our Republic, Sümerbank Printed Fabric 
Factory, TCDD Cer Workshop, Locomotive Factory... And of 
course the spirit, youth, union of the city, our cherished and 
legend Es Es, Eskişehirspor, Amigo Orhan who comes to 
mind first when someone mentions mascot in Turkey. The 
best is yet to come: the university students who have made 
our city their home.   
Hey passenger! Detrain immediately and walk slowly towards 
the beauties and mysteries of the city that I haven’t talked 
about! When you entrain again, you will realize that you are no 
longer the same person and you will not thank me because I 
wrote this article, but to yourself because you read it!
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İçinden tren geçiyorsa, şiir de geçiyordur. Şiir geçiyorsa 
yazı dünden geçiyordur. Hele bir de nehir geçiyorsa... Gö-
ğünden mavi kuşlar, üstünden telli turnalar, kıyısından 
kara sevdalılar ve kalbinden kim bilir neler geçiyordur!
Ben de o şehirden geçtim. Çocukluğum da o şehirden 
geçti. Anılarla, hülyalarla, rüyalarla, heveslerle geçti, 
geçtim. Gece Geçilen Şehirler gibidir bazı şehirler. Şav-
kar Altınel’in şiir kitaplarından birinin bu adı taşıması 
da sebepsiz değildir. O şehirlerden geçip gittiğinizi sa-
nırsınız, ama yanılırsınız. Gövdenizdir geçip giden, ru-
hunuz değil. Varlık sıkıntısı hissettiğiniz bir anda, siz-
deki eksik parça gibi bütünü arar ya da boş bir dişin yeri 
gibi sızlar. Varlığınıza sızar.
O şehirde doğdum ama o şehre doymadım, doyamadım. 
Ünlü gezgin Marco Polo, onca gezdikten sonra bile, 
“Hangi şehirde olursam olayım, anlattığım bütün şehir-

If train goes through it, poetry does too. If poetry goes through 
it, article definitely does. Above all, what if a river goes through 
it, too. Then who knows what other things go through its heart; 
blue birds in its sky, cranes above it, lovers nearby!  
I went through that city, too. So did my childhood. It did; I did 
with memories, dreams, desires. Some cities are like The Cities, 
Passed through at Night. There is a reason that this is the title 
of a poem book written by the poet Şavkar Altınel. You think 
that you passed through those cities; however, you are mistaken. 
What passes through those cities is your body, not your soul. It 
aches as the barren spot of a tooth does or it looks for the whole 
as your missing piece right at the moment when you realize the 
pain of existence. It infiltrates through your existence. 
I was born in that city but I have never gotten enough of it; I 
could not. After traveling around so many places, the famous 
explorer Marco Polo had said, “Every time I describe a city I am 

ESKİŞEHİR
HAYDAR ERGÜLEN
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Okuyucu diğer Murakami romanlarını bitirdikten sonra 
cevaplanmamış sorulardan dolayı hissettiği boşluk 
duygusunu Yaban Koyununun İzinde’de (Doğan Kitap, 
9. baskı, 2016) hisseder. Mesela Fare ismindeki esraren-
giz karakterin, esrarengizliklerinin romanın sonunda da 
açıklanmaması, belirsiz kalması, 
okuyucuda boşlukta kalma, sürük-
lenme duygusunu uyandırmaktadır. 
Bu hal, romanın sonuna kadar devam 
eder. Aynen roman kahramanının 
kendini, iradesi dışında gelişen olay-
lar içinde bulması gibi. Belki de Mu-
rakami’nin yüzlerce sayfayı bulan 
anlatımla ulaşmaya çalıştığı sonuç: 
Bu boşluk halini; nedensizlik, belir-
sizlik, iradesizlik durumunu hisset-
tirmektir.
Romanda yirmili yaşlardaki bir gen-
cin, iradesi dışında sürüklendiği 
olaylar anlatılmaktadır. Olayların 
içine sürüklenen, ondan çıkmak is-
tediği halde bir türlü çıkamayan 
genç anlatıcı, romanın sadece bir yö-
nüdür. Asıl olay, “yaban koyunu”-
dur. Yaban koyunundan yazarın ne 
kastettiği net olarak anlaşılmıyor. 
Yazar konuyla ilgili ipucu vermekle yetiniyor sadece. 
Artık mafyalaşmış, resmi kurumları bile tahakkümü al-
tına almış bir iş adamının içine giren, sonrasında ise 
çıkıp giden yaban koyunu, zamanında tarih sahnesinde 
de kendini göstermiş. Mesela Moğol İmparatoru Cengiz 

Readers feel an emptiness, which also occurs after reading the 
other Murakami novels due to unanswered questions, in The 
Wild Sheep Chase (Doğan Books, 9th print, 2016). For instance, 
unexplained mysteries of the character called Mouse are left 
hanging in the air at the end of the novel and this awakens the 

feelings of emptiness and being adrift in 
readers. This state lasts until the end of the 
novel. It is the same thing as the character’s 
finding himself in situations that develop 
out of his control. Maybe, what Murakami 
tries to acquire through a narration that is 
hundreds of pages long is having the readers 
feel this state of emptiness, groundlessness, 
obscurity, and the lack of control. 
The novel tells the events that a young man 
is drifted towards without his will. He tries 
to escape; however, he cannot do it although 
he wants to. This is only one aspect of the 
novel. “The wild sheep” is the actual thing. 
What the author means by the wild sheep is 
not clear. The author is contented with 
giving clues only. The wild sheep that enters 
a businessman, who has become a mafia and 
has been dominating even government 
agencies, and leaves later had shown itself in 
history at times. For instance, the novel tells 

that it entered Genghis Khan, the Mongol Empire, and lived in his 
body for a while. Moving from this point, we can assume that the 
wild sheep is the symbol of the desire for world domination. Some 
people might have the urge for it from time to time. We can think 
that the urge might equip the person with power and bravery. We 
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ÖLMEYEN DUYGULAR

UNDYING EMOTIONS

MURAKAMİ, REALİST ANLATIMDAN ÇIKMIYOR. YABAN KOYUNU GİBİ FANTASTİK BİR UNSURU 
İŞLERKEN BİLE GERÇEKLERDEN KOPMAMAYA, SAHNE VE ATMOSFERİNİ SOMUT İMGELERLE 

KURMAYA DİKKAT EDİYOR.

MURAKAMI KEEPS A REALIST NARRATION. HE IS CAREFUL NOT TO DETACH FROM THE 
FACTS, WEAVE THE SETTING AND AMBIANCE WITH CONCRETE IMAGES EVEN WHEN HE 

TREATS A FANTASTIC ELEMENT SUCH AS THE WILD SHEEP. 

ÖMER YALÇINOVA

raillife EKİM / OCTOBER 2018       0  7  3

Han’ın da içine girdiği, bir süre onun bedeninde yaşadı-
ğı söyleniyor romanda. Bunlardan yola çıkarak yaban 
koyunuyla ilgili dünya hakimiyeti isteğinin sembolüdür 
diye düşünüyoruz. Bu isteği zaman zaman bazı insanlar 
duyabilir. İsteğin, duyduğu insana güç ve cesaret verdi-
ği de düşünülebilir. Cengiz Han örneğinde görüldüğü 
gibi bazıları için faciayla bazıları içinse, büyük bir geliş-
me, atılım ve fırsatla sonuçlanan olayların tetikleyicisi 
olduğu da söylenebilir. Fakat yaban koyunu, hiç kimse-
nin içinde, o kişi ölene kadar durmaz. Dünyayı fethet-
mek duygusu da aynı şekildedir diye düşünebiliriz. Bazı 
insanların özellikle gençlik çağlarında bu gibi isteklere 
kapıldığını, sonrasındaysa bundan kurtulduğunu; kur-
tulamadığında ise, başarısızlıkla sonuçlanan, bir sürü 
çılgınca işler yaptığını görebiliriz.
Murakami, realist anlatımdan çıkmıyor. Yaban koyunu 
gibi fantastik bir unsuru işlerken bile gerçeklerden kop-
mamaya, sahne ve atmosferini somut imgelerle kurma-
ya dikkat ediyor. Bu, okuyucusunu romanın içine ko-
layca çekmesinin yollarından biri. Diğeriyse, olağanüs-
tü, günlük hayatta karşılaşılmayacak, okuyucunun me-
rakını kışkırtan olayların anlatılmasıdır. Kulaklarını 
gösterdiğinde bambaşka bir güzelliğe kavuşan, yaptığı 
tahminleri mutlaka tutturan kadın gibi. “Koyun Profe-
sörü” de ayrı bir hikâye. Murakami, gerçekçi yöntem-
lerle kurduğu gizemli hikâyeler anlatarak okuyucusunu 
merakta bırakır. Sürükleyiciliğinin başka bir nedeniyse; 
Murakami’nin hemen her romanında kullandığı yolcu-
luk konu ve yöntemidir. 
Dünya hâkimiyeti veya iktidar duygusu netameli bir 
konu. Tarihte birçok felakete yol açtığı da kolayca tespit 
edilebilir. Murakami, böyle bir konuyu işlese bile oku-
yucusuna ders vermekten uzak durur. Belki de çok 
okunmasının ve sevilmesinin nedeni; ders vermekten 
uzak durması, dolayısıyla okuyucusuna güvenmesidir.

can also think that it might be the trigger of events which might 
end with a disaster for some, as it might result in a great 
development, a big leap or an opportunity for some others. 
However, the wild sheep never stops in a person until that person 
dies. We can consider that the feeling of conquering the world 
might feel the same way. We can observe that some people, 
especially during their youth, are captured by such desires and 
later overcome them; when they could not, they take so many crazy 
actions that result in failure. Murakami keeps a realist narration. 
He is careful not to detach from the facts, weave the setting and 
ambiance with concrete images even when he treats a fantastic 
element such as the wild sheep. This is one of his ways to draw the 
readers into the novel. His other way is to tell events that are 
extraordinary, impossible to come across in our daily lives, and 
intriguing. Just like the woman who obtains an utterly different 
beauty and whose predictions turn out to be right on target when 
she shows her ears. “The Sheep Professor” is another story. 
Murakami intrigues his readers by telling mysterious stories that 
are weaved through realistic methods. Another reason for his 
stories being so gripping is the method and subject of traveling 
that he uses in almost all of his novels. The desire for world 
dominance or being in power is a sinister subject. It can be 
determined easily that this has caused many disasters in history. 
Although Murakami treats such a subject, he keeps his distance 
from giving a lesson to his readers. Maybe, the reason for his 
bestselling success and popularity as a writer is because he stays 
away from giving lessons, thereby he trusts his readers. 
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Elele Okuyalım, Turgut Uyar, Yapı Kredi 
Yayınları
Typee: A Peep at Polynesian Life, Herman 
Melville, Yapı Kredi Publications

İçkanama, Hüseyin Su, Şule Yayınları
Roman Notları 1, Kemal Tahir, Bağlam P.

Devlet Ana, Kemal Tahir, İthaki Yayınları 
Devlet Ana, Kemal Tahir, İthaki Publications

Gazaba Uğramış Şiirler ve Diğerleri, Nizar 
Kabbani, İz Yayıncılık
Gazaba Uğramış Şiirler ve Diğerleri, Nizar 
Kabbani, İz Publishing
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Haruki Murakami
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YENİ SEZONDA NE 
GİYİNECEĞİZ?

WHAT SHALL WE WEAR IN THE 
NEW SEASON?

AYŞE NUR AYGÜNMELİKE BETÜL KUVEL

Prestigious brands have provided clues to their 2018-
2019 Fall-Winter collections in these days that we have 
been experiencing the most delightful turn of the 
seasons, which is fall. Let’s take a look at what colors 
and which pieces the brands brought to prominence in 
their new collections…

Mevsim geçişlerinin en güzeli olan sonbaharı 
yaşadığımız şu günlerde birbirinden prestijli 
markalar 2018-2019 Sonbahar-Kış koleksiyonlarına 
dair göz alıcı ipuçları verdi. Bakalım hangi markalar; 
hangi parçaları, hangi renkleri yeni sezon 
koleksiyonlarında öne çıkarmış? 
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MODA / FASHION

İIİPEKYOL
Günden güne geçiş mevsimini hissettiren havalara 
karşı pilise detaylarla zenginleşen elbise ve etekler, 

eşarp deseninin farklı kumaşlarla desteklendiği ceket, 
triko ve bluz üçlüsü Ipekyol’da bütünlük oluşturuyor. 
Sezonun anahtarını elinde tutan patchwork detayları 
koleksiyonun hakimiyeti altına giriyor. Doğal tonlarla 
harmanlanan, üç boyutlu etkisi veren çiçek ve çizgi 

detaylı trikolar ikonik bir duruş sergilerken spor 
görünümü elden bırakmıyor.

Dresses and skirts, enriched with pleated details 
against the weather conditions that cause one feel 

the turn of the season with every passing day, form 
a completeness with jacket, knitwear, and blouse 

trio where scarf patterns are supported with various 
fabrics at Ipekyol. Patchwork details that holds the 

key to the season is dominated by the collection. 
Combined with natural tones, knitwear looks iconic 

with floral and striped designs, giving a 3D effect, as 
they also look sporty.

TWIST
Özgür sokak ruhunun temsilcisi Twist, ılık 
havaların en yakın arkadaşı ince ceketleri ve 
elbiseleri üstünüze taşıyor. Sarı tropiwk dantelli 
etekler, çok renkli ve desenli, uzunlukların farklılık 
gösterdiği trikolar ise kapüşon detayıyla 
beklenmedik ılık yağmurların kurtarıcı parçası 
oluyor. Geçmişten geleceğe birçok farklı noktadan 
ilham alan koleksiyonda floral etkisinin 
hakimiyetini hissetmemek imkansız! 

The representative of the independent spirit of 
streets, Twist envelopes you with thin jackets 
and dresses that are the best friends of mild 
weather. Colorful knitwear with skirts of varying 
lengths and tropic patterns becomes the rescue 
piece against unexpected rains thanks to a small 
detail called hood. It is impossible not to feel the 
domination of a floral influence over the 
collection that is inspired by different aspects of 
the past and the future. 

.
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BROOKS 
BROTHERS

Brooks Brothers yeni koleksiyonunda sonbahar 
tarzını tasarımlara yansıtıyor. Tarihi yapılar ve 
sokak modasından ilham alınan koleksiyonda 

ikonik vintage ceket, yıkanabilir yünden yapılmış 
merinos kazaklar kırmızı, beyaz, mavi ve lacivertle 

harmanlanıyor. Dış giyim parçalarından spor 
ceketler, yelekler ve montlar erkek giyimine 
modern, sportif ve lüks bir yorum getiriyor.

Brooks Brothers reflects the fall style on its 
designs in the new collection. Iconic vintage 

jackets and washable merino wool sweaters are 
combined with red, white, blue, and navy blue in 

the collection, which is inspired by historical 
structures and street fashion. Sports jackets and 
vests among the pieces of outerwear present a 

modern, sportive, and luxurious style to the 
men’s wear. 

EDWARDS
Kırmızı, mavi ve koyu grili tonların 
hakimiyet gösterdiği koleksiyonda spor 
gömlekler, “1818” yazılı pamuklu süveterler, 
desenli kolej rüzgarı estirirken; sokak 
giyiminde ise kapitone yelekler, anoraklar, 
spor montlar, paltolar ve vintage 
bomberlar ön plana çıkarıyor. 

Dominated by red, blue, and shades of 
dark gray, the collection enjoys having the 
winds of casual shirts, “1818” printed 
cotton sweaters, and college blow, as 
quilted vests, anoraks, sports jackets, 
coats, and vintage bombers come to 
prominence in street wear. 
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KOTON
Koton’un ormanın büyülü renklerinden esinlenerek 
hazırladığı 2018/19 Sonbahar-Kış Lingerie 
Koleksiyonu, romantik ve feminen tasarımlarıyla 
sezona hızlı bir giriş yapıyor. Yeni koleksiyonunda 
benzersiz bir renk paleti sunan Koton, yeşilin 
sonsuz tonlarının yanı sıra turkuaz, mavi, mürdüm, 
haki, kiremit ve terakota ile sezonun renk trendini 
belirliyor.

The 2018-2019 Fall-Winter Lingerie Collection 
created by Koton inspired by the magical forest 
colors makes a speedy entrance to the season 
with its imaginative and feminine designs. Koton 
that presents a unique color palette in its new 
collection determines the color trend of the 
season with turquoise, endless tones of green, 
blue, plum, khaki, brick red, and terracotta.

MACHKA
İnce işçiliği feminen tavrıyla buluşturan Machka 
Sonbahar-Kış Koleksiyonu, gündüzden geceye 

adapte olabilen narin detaylarıyla geçiş 
mevsiminin stil kodlarını oluşturuyor. Koleksiyona 
eşlik eden fırfırlar, pililer ve kristal taşlı patchlerse 

tüm zarafetiyle stilinizi ön plana çıkarıyor.

Having outstanding craftsmanship meet with its 
feminine style, Machka’s Fall-Winter Collection 
forms the style codes of the turn of the season 

with its elegant details that can adjust from day 
to night. Accompanying the collection, frills, 

pleats, and patches with crystals promote your 
style with all its elegance to the prominence. 

MODA / FASHION
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Keyif vahalarımız olan evlerimizin dekorasyonunu de-
ğiştirme planları yapmak için sonbahar ideal bir dönem. 
Sonbahar dekorasyonunda kullanacağınız renkler, obje-
ler ve eşyalarla dört mevsim sizi mutlu edecek bir şıklık 
yakalayabilirsiniz. Krem rengi, kahverengi ve gri gibi 
mevsimin özelliklerini yansıtan, bir yandan da oldukça 
sade ve uyumlu kombinasyonlara imkan sağlayan renk-
leri kullanabilirsiniz. Bu renklerin yanı sıra kırmızı, tu-
runcu veya taba rengi gibi kurumuş yaprak renklerini 
barındıran süs eşyaları ve biblolar hem daha ekonomik-
tir hem de istenildiğinde kaldırılabilir. Ayrıca açık renkli 
zeminler ve duvarlar ile kombine edeceğiniz koyu renkli 
mobilyalar ve perdelerle yıl boyunca rahatça kullanılabi-
leceğiniz bir dekorasyon oluşturmanız mümkün.

Autumn is an ideal time to change the decoration of 
your home, which is an oasis of your pleasure. You can 
capture a charm that will make you happy for all 
seasons with colors, items, and furniture that you can 
use for fall decoration. You can use colors like cream, 
brown, and gray that reflect the features of the season 
and allow you to create plain and suitable combinations. 
Decorative items and trinkets colored in red, orange, or 
ginger beside those colors are more affordable and can 
be put away whenever you want. In addition, it is 
possible to create a decoration with dark colored 
furniture and curtains that you can combine with light 
colored floors and walls, which you can enjoy yearlong. 

ELA DEMİRCİLER

ÇOCUKLARINIZLA YAPRAKLAR, KOZALAKLAR TOPLAYIP EVİNİZDE BU MATERYALLERLE 
MİNİK ŞAHESERLER ORTAYA ÇIKARABİLİRSİNİZ.

YOU CAN COLLECT PINE CONES AND DRY LEAVES WITH YOUR CHILDREN AND CREATE 
MINI MASTERPIECES WITH THOSE MATERIALS AT HOME. 

EVLERİMİZE SONBAHAR DOKUNUŞLARI

AUTUMN TOUCHES TO OUR HOMES



DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION

KÜÇÜK DOKUNUŞLAR
Evinizde büyük çaplı bir değişiklik yapmak mas-
raflı gelebilir ancak sonbahar atmosferini evinize 
yansıtmanız için küçük dekoratif hamleler yapa-
bilirsiniz. Örneğin, son yılların sonbahar dekoras-
yon trendleri arasında sıklıkla yerini alan koltuk 
şallarını deneyebilirsiniz. Dekorasyonunuzu son-
bahara uyumlarken kilimlere, yastıklara, örgü bat-
taniyelere evde yer açmanızı da öneririz. Bu 
süreçte modern ile gelenekseli harmanlayarak 
kendi stilinizi yaratabilirsiniz; Doğu motifli bir 
kilimle modern örgü bir battaniye birbirini güzel 
bir biçimde tamamlayabilir. 

SLIGHT TOUCHES
Giving a big makeover to your house might require a 
big budget; however, you can change the atmosphere 
with delicate decorative touches. For instance, you 
can consider a throw on your sofa. Those became so 
popular in recent years. We recommend making 
room for rugs, pillows, and knitted blankets while you 
are preparing the decoration for autumn. You can 
develop your own style by combining modern and 
traditional styles; a rug with eastern motives and a 
knitted blanket can complete each other well. 

DIŞARIDA OTURMA KEYFİ
Balkonunuz, terasınız, verandanız veya bahçeniz 
varsa, bu yılın dekorasyon trendleri arasında da yer 
alan, sonbahar renklerindeki kılıflarla yağmura karşı 
hem koruma hem de şık bir görünüm sağlayabilirsi-
niz. Havaların serinlediği günlerde eve kapanmak 
istemeyenler de ısıtıcı, portatif bir şömine veya 
dekoratif bir bahçe sobasıyla dışarıda oturmayı 
keyifli hale getirebilirler. Sonbahar dekorasyonu ile 
uyumlu polar battaniyeler de bu süreçte dekoras-
yonunuza ekleyeceğiniz parçalar arasında yerini alı-
yor. Karanlık günlerde bahçenizi, balkonunuzu ya 
da terasınızı aydınlatmak için LED ışık zincirleri kul-
lanabilirsiniz..

PLEASURE OF OUTDOORS
If you have a balcony, porch, deck or a backyard, you can 
replace the upholstery of the outdoor furniture with new 
fabrics in autumn colors. For those who would like to 
continue enjoying outdoors, we can recommend setting 
up a portable outdoor heater. Polar blankets that would 
suit any autumn decoration also take place among the 
other pieces of the decoration in this process. You can 
use LED light chains to illuminate your balcony, deck, or 
backyard during the depressing hazy days. 

RUSTİK TARZI
Sonbahar dekorasyonunun vazgeçilmezlerin-
den olan Rustik eşyalar, evinize doğallığın yanı 
sıra nostaljik bir hava da katar. Rustik, işlenme-
miş ve doğal görünümlü eşyaları, özellikle de 
mobilya ve zeminleri tanımlar. Masalardan seh-
palara hatta yer döşemenize kadar bu ürünler-
den rahatça faydalanabilirsiniz. Yapma çiçekler, 
mumlar veya kuru yapraklardan kendi kendini-
ze hazırlayabileceğiniz bir süs evinize çok yakı-
şacaktır. Çocuklarınızla yapraklar, kozalaklar 
toplayıp evinizde bu materyallerle minik şahe-
serler yaratabilirsiniz. Fikir geliştiremem diyor-
sanız da hepsini bir çanakta toplayarak evinize 
sonbahar renklerini getirebilirsiniz.

RUSTIC STYLE
Rustic furniture, which is indispensable for the 
autumn decoration, adds a nostalgic ambiance 
to your home’s simplicity. Unfinished furniture 
and floor installations with natural appearance 
are defined as rustic. An ornament that you can 
make out of artificial flowers, candles or dry 
leaves on your own can also be suitable for your 
home. You can collect pine cones and dry 
leaves with your children and create mini 
masterpieces with those materials. If you think 
that you are not a creative person then you can 
place all the materials in a decorative bowl to 
present the colors of autumn in your home. 

IŞIK ETKİSİ
Sonbahar dekorasyonu denildiğinde akıllara 
sarı ışık ve romantik hava veren mumlar gelir. 
Sonbaharı çağrıştıran tarçın, elma gibi kokular-
dan oluşan mumlarla sakinlik, dinginlik hislerini-
zi artırabilirsiniz. Odalarınızda beyaz ışık kullanı-
yorsanız bunları sarı renk veren ampullerle 
değiştirmelisiniz. Tepeden aydınlatma yerine 
bir lambader kullanmak da evinizin havasını 
değiştirecektir.

LIGHT EFFECT
When someone mentions fall decoration, yellow 
light, and candles that glamorize the ambiance 
come to mind. You can increase the calm feeling 
in the environment by using cinnamon or apple 
scented candles that remind of autumn. If you 
use white light in the rooms, you should replace 
them with daylight light bulbs. Using a floor 
lamp instead of a ceiling lamp will also change 
the ambiance of your home. 
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Bugün kullandığımız birçok Android cihazın atası olan 
T-Mobile G1, tam 10 yıl önce piyasaya sürüldü. Bu 10 
yılda akıllı telefon pazarındaki payını hızla artıran ve ge-
çen yıl 2 milyar aktif kullanıcı sayısını aşan mobil işletim 
sistemi, bugün piyasada bulunan birçok telefonda yer 
alıyor.
Akıllı telefon sektörünün iyiden iyiye kızıştığı 2018 yılı-
nın ilk yarısında dünya çapında popülerlik kazanan 3 
Android cihazı sizler için derledik:

The forefather of many of the Android devices we use 
today, T-Mobile G1 was released exactly ten years ago. 
The mobile operating system that has increased its share in 
the smartphone market in these ten years with over two billion 
active users is used by many of the smartphones on the market 
today. 
We have gathered information for you on three android 
devices, which became popular in the first half of 2018 where 
the things started to get hot in the smartphone industry: 

3 ANDROID SMARTPHONES THAT LEAVE THEIR 
MARKS ON THE MARKET 

PİYASAYA DAMGASINI VURAN 3 
ANDROİD TELEFON

YILMAZ İBRAHİMOĞLU

THE ANDROID OPERATING SYSTEM THAT STARTED SERVING ITS USERS ON OCTOBER 23, 2008 
FOR THE FIRST TIME PROCEEDS ON ITS WAY WITHOUT LOSING SPEED IN ITS 10TH ANNIVERSARY. 

İLK OLARAK 23 EKİM 2008 TARİHİNDE KULLANICILARINA HİZMET VERMEYE BAŞLAYAN ANDROİD 
İŞLETİM SİSTEMİ, 10. YILINDA YOLUNA SON SÜRAT DEVAM EDİYOR.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

Google Pixel 2 XL, Android ile phablet deneyimini bir 
arada görmek isteyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan. 6 
inç büyüklüğünde 1440 x 2880 piksel çözünürlük sunan 
ve Corning Gorilla Glass 5 bir ekranın yer aldığı cihaz, 
işlemci tarafında gerekli olan Qualcomm Snapdragon 
835’ten alıyor.
10 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.35 GHz hızında 
çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci olan Snapdragon 
835’e, gerekli grafik gücünü Adreno 540 sağlıyor. Tek 
kameralı olan bu telefon, çoğu çift kameralı cihazdan 
daha iyi fotoğraf ve video çekiyor, daha iyi bir portre 
modu sunuyor. 4K video kayıt desteğine sahip olan Pixel 
2 serisi, Full HD çözünürlükte 120 fps ve HD çözünürlükte 
ise 240 fps video kaydına imkân tanıyor.
Android 8.0 Oreo ile gelen ve Google’ın güncelleştirme 
sözü verdiği Pixel 2 XL, 3520 mAh kapasiteli bir batarya-
dan besleniyor. Cihazın bir diğer özelliği ise IP67 sertifi-
kası sayesinde 1 metre su altında 30 dakika kalabiliyor 
olması.

Google Pixel 2 XL is just right for those who would like to 
experience Android and phablet together. The 6 inch long 
device, which offers 1440 x 2880 pixel resolution via 
Corning Gorilla Glass 5 screen, uses Qualcomm Snapdragon 
835 processor. 
The required power for Snapdragon 835 which is an octa-
core processor that runs at 2.35 GHz and produced with 
10 nm fabrication process is provided by the Adreno 540. 
This smart phone that supports a single camera offers a 
better portrait mode and can capture much better photos 
and videos than many devices that supports dual cameras 
can. The Pixel 2 series, featuring 4K video recording 
support, enables 120 fps recording at Full HD and 240 fps 
recording at HD resolution. 
The Pixel 2 XL that comes with the Android 8.0 Oreo and 
Google’s promise to be updated is powered by a battery 
with 3520 mAh capacity. Another feature of the device is 
that it can withstand being submerged in 1 meter of water 
for up to 30 minutes thanks to its IP67 certification. 

GOOGLE PIXEL 2 XL
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Akıllı telefon piyasasında kural tanımayan tasarımları ile 
fark yaratan Samsung, Galaxy S9 Plus ile ezberleri boz-
maya devam ediyor. Markanın amiral gemisi konumunda-
ki model, geniş olmasına karşın erişilebilir ekranı ve ergo-
nomikliği ile dikkat çekiyor. 
IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı da dayanıklı hale 
getirilen Samsung Galaxy S9 Plus, çift sim kart ve mic-
roSD hafıza kartı desteği de sunuyor. 
2.9 GHz hızında çalışan 4 adet Mongoose M3 çekirdeğin 
ve 1.9 GHz hızında çalışan Cortex-A55 çekirdeğin yer 
aldığı Exynos 9810, Samsung’un ikinci jenerasyon 10 nm 
FinFET fabrikasyon süreci sayesinde daha düşük güç 
tüketimine rağmen daha yüksek performans vaat ediyor.
Samsung Galaxy S9 Plus, çift 12 Megapiksel kamera ile 
geliyor. 4K videolar çekebilen kamera, ayrıca 960 fps ağır 
çekim moduna da sahip. Çok daha gelişmiş bir iris tarayı-
cıya sahip olan model, ayrıca iPhone X modelinde gördü-
ğümüz Animoji’ye rakip olarak AR Emoji ile karşımıza 
çıkıyor.

Huawei son yıllarda ürettiği üst seviye telefonlar ile dün-
yanın önde gelen teknoloji devlerini geride bırakmaya 
başladı. Huawei P20 Pro modelinde, çok küçük bir çentik 
alanı var ve ön kamera, ahize ve sensörler bu alana sığdı-
rılmış. Bu da tam ekran deneyimini ve ekran-gövde yüz-
desini çok daha yüksek seviyeye çıkartıyor.
P20 Pro modelinde 20 Megapiksel ve 40 Megapiksel 
çözünürlüklü RGB kamera yer alıyor. Üçüncü kamera ise 
8 Megapiksel çözünürlük sunan telephoto bir lens. P20 
Pro’nun ön tarafında ise 24 Megapiksel çözünürlük sunan 
bir selfie kamerası yer alıyor.
Android 8.1 işletim sistemi ve EMUI 8.1 arayüzü ile gelen 
P20 Pro modeli, IP67 sertifikasına sahip. 30 dakikada 
%58 şarj edebilen hızlı şarj desteği, parmak izi okuyucu 
ve 4000 mAh batarya gibi özellikler de P20 Pro’nun 
gücüne güç katıyor. 

Huawei has begun to leave behind the world's leading 
technology giants with the high-end phones that the 
company has been producing in recent years. The Huawei 
P20 Pro model has a very small notch area, and the front 
camera, receiver, and sensors fit into this area. This brings 
the full-screen experience and screen-to-body percentage 
to a much higher level.
The P20 Pro features a 20 Megapixel and 40 Megapixel 
RGB camera. The third camera is a telephoto lens with 8 
Megapixel resolution. On the front of the P20 Pro is a selfie 
camera with 24 Megapixels resolution.
IP67 certified, the P20 Pro model comes with Android 8.1 
operating system and EMUI 8.1 interface. Features such as 
fast charging support that can charge up to 58% in 30 
minutes, fingerprint reader and 4000 mAh battery add 
power to the P20 Pro.

Creating a difference in the smartphone market by means 
of its boundless designs, Samsung continues going 
beyond the ordinary this time with the Galaxy S9 Plus. The 
model which is positioned as the flagship of the brand 
draws attention to its easy-access screen although it is 
wide and its ergonomic features. 
Water and dust resistant through IP68 certification, the 
Samsung Galaxy S9 Plus offers dual SIM card and micro-
SD memory card support. 
Featuring 4 Mongoose M3 cores running at 2.9 GHz and 
the Cortex-A55 core running at 1.9 GHz, the Exynos 9810 
promises higher performance and lower power 
consumption thanks to Samsung's second generation 10 
nm FinFET fabrication process.
Samsung Galaxy S9 Plus comes with dual 12 Megapixel 
camera. The camera that can record 4K videos also 
features a 960 fps slow motion capture mode. The model 
that presents an advanced iris scanner also features AR 
Emoji which competes with Animoji of the iPhone X. 

HUAWEI P20 PRO

SAMSUNG GALAXY S9 PLUS

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGYTEKNOLOJİ / TECHNOLOGY
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AJANDA / AGENDA

Yıldız Tilbe
Denizli Açıkhava Tiyatrosu/Denizli

03
Emel Sayın

Cemal Reşit Rey Konser Salonu/İstanbul

05
Sibel Can

Antalya Konyaaltı Açıkhava 
Tiyatrosu/Antalya

Ömer Faruk Tekbilek Ensemble
Cemal Reşit Rey Konser

 Salonu/İstanbul

12
Kenan Doğulu

İzmir Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu/İzmir

1312

4. ULUSLARARASI ANKARA KUKLA FESTİVALİ
Uluslararası Ankara Kukla Festivali’nin 4.’sü 12-21 Ekim 2018 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival’de 9 yabancı 4 
yerli grup gösteri gerçekleştirecek. Bu oyunların yanı sıra 
söyleşiler, atölyeler, tartışmalar ve sergi de olacak. Ayşe 
Uysal’ın minyatür çalışmaları “Karagöz Figürleri” üzerinden 
gölge sanatının kahramanlarına ve ortamına odaklanacak. 
Festival Denizbank’ın ‘Ana Destekçiliği’ ve Ankara 
Üniversitesi’nin ortaklında gerçekleşecek. 

4TH INTERNATIONAL ANKARA PUPPET FESTIVAL 
The 4th of the International Ankara Puppet Festival will be 
actualized between the dates of October 12 and 21, 2018. Nine 
foreign and four domestic groups will perform during the festival. 
Besides these performances, workshops, discussions, and a 
exhibition will take place.The miniature works by Ayşe Uysal that 
focus on the environment and the characters of the art of 
shadow over the “Karagöz Figures” will be exhibited. The festival 
will be realized by the main sponsorship of Denizbank and the 
partnership of Ankara University.   

SUNAY AKIN İLE GÖRÇEK
Sunay Akın bu gösterisinde kâğıt gemilerden emekli kaptanımız 
izleyicilerini seyir defterinin yeni sayfalarını okumaya davet 
ediyor. Görçek'i izleyenler, bir arada yaşama duygusunu bilginin 
üretilen ve yönetilen en büyük güç olduğu gerçeğinde 
kavrayacaklar. 
İstanbul Akasya Kültür Merkezi’nde 19 Ekim Cuma günü 
gerçekleştirilecek bu gösteride siz de karanlığa taşınan ışığı 
avuçlarınızda hissedin.

GÖRÇEK WITH SUNAY AKIN 
A retired captain from paper ships invites the audiences to read 
the new pages from his journal in this performance by Sunay Akın. 
Those who view Görçek will experience the feeling of living 
together through the fact that the knowledge is the greatest 
power that is produced and managed.
Feel the light in your palm that is carried into the darkness in this 
performance that will take place at the İstanbul Akasya Culture 
Center on October 19, Friday. 
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SİNEMA / CINEMA

6. ENGELSİZ FİLMLER FESTİVALİ BAŞLIYOR
Her yıl Türkiye ve dünya sinemasının en iyi 
örneklerinden filmleri; görme ve işitme engelli 
sinemaseverlerin erişimine uygun olarak sunan Engelsiz 
Filmler Festivali, bu yıl 38 film ve birçok etkinlik ile 
sinemaseverleri bekliyor. 
Bu yıl altıncı kez düzenlenen Festival, 8-10 Ekim tarihleri 
arasında İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Sinema 
Salonu (SineBu), 12-14 Ekim tarihleri arasında 
Eskişehir’de Taşbaşı Kültür ve Sanat Merkezi (Kırmızı 
Salon), 17-21 Ekim tarihleri arasında ise Ankara’da 
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-
Institut’te sinemaseverleri ağırlayacak. 

38 Fİlm seYİrcİyle buluşuyor
Festival’de bu yıl Türkiye ve dünya sinemasının en iyi 
örneklerinden 38 film, "Engelsiz Yarışma", "Türkiye 
Sineması", "Dünyadan", "Engel Tanımayan Filmler", 
"Uzun Lafın Kısası", "Çocuklar İçin", "Sinema 
Tarihinden, “Otizm Dostu Gösterim” ve “Zebra” bölüm 
başlıkları altında izleyici ile buluşacak. Festival’deki tüm 
filmler göremeyenler için sesli betimleme, 
duyamayanlar içinse işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile 
gösterilecek. Festival filmlerinin erişilebilirlik 
uygulamaları Sesli Betimleme Derneği tarafından 
hazırlanıyor. Engelsiz Filmler Festivali’ndeki gösterimler 
sonrası film ekipleriyle yapılacak söyleşiler ve atölye 
çalışmaları işaret dili çevirmeni eşliğinde 
gerçekleşecek. Ödül Töreni’nde ise işaret dili çevirisinin 
yanı sıra sesli betimleme yapılacak ve böylece engeli 
olan, olmayan tüm sinemaseverler Festival’i bir arada 
takip edebilecekler. 

6TH ACCESSIBLE FILM FESTIVAL KICKS OFF 
Presenting films among the best examples of the Turkish 
and world cinema as accessible to visually and hearing 
impaired film lovers every year, Accessible Film Festival is 
expecting movie enthusiasts with 38 films and many 
events this year. The Festival to be held for the 6th time 
this year will host the movie fans at Boğaziçi Üniversitesi 
Sinema Salonu (SineBu) in İstanbul between October 8 
and 10, at Taşbaşı Kültür ve Sanat Merkezi (Kırmızı Salon) 
in Eskişehir between October 12 and 14, and at Çankaya 
Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi and Goethe-Institut in 
Ankara between October 17 and 21. 

38 FILMS MEET WITH AUDIENCES 
38 films among the outstanding examples of the Turkish 
and world cinema will be viewed by the audiences within 
the following categories: “Competition without Barriers”, 
“Turkish Cinema”, “From World”, “Films without Barriers”, 
“The Long & Short of It”, “For Children”, “From History of 
Cinema”, “Autism Friendly Screening” and “Zebra”. All 
screenings in the Festival will be presented with audio-
description for those who are visually impaired, and sign 
language and detailed subtitles for those who are hearing 
impaired. The accessibility applications of the festival films 
are created by Sesli Betimleme Derneği. The Q&A sessions 
with the film crews and workshops following the 
screenings of the Accessible Film Festival, will be 
translated into sign language. The Award Ceremony will be 
also translated into sign language besides audio-
description; thus, barriers or no barriers, all movie 
enthusiasts will be able to enjoy the Festival together.
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

Resimdeki
oyuncu

Derli toplu

Telli bir
çalgı

İmkân Kitapçık
Katman

Vietnam
plakası

Güçlük Uzun
kamyon

Bir tür
büyüteç

Askerlerin
toplanması

Kurtçuk
Mısır

plakası

Gece bekçisi

On er
kumandanı

Afrika'da bir
ülke

Mısır'da
piramitlerin
olduğu yer

Duvar içinde
bırakılan oyuk

Lesotho
plakası

Eserler

Kolay
korkan

Ortamı
ısıtan araç

Bir nota

Körpe

Sporda
sonuç

Aşama

Üzerine bir
şey asılan

eşya

Gidilen
yerde
geceyi

geçirme

İskambilde
birli

Bağışıklık
eriyiği

İyi görünen

Salatası
yapılan bir

bitki
Rusya halkı

Karnı şişkin,
yuvarlak
tahta kap

Haç
biçiminde
darağacı

Koruyucu
başlık Üst karşıtı Ayırt edici

nitelik Başka türlü
Aktinyum

imi
Çekip

koparmak

Açılıp
kapanan

perde
Aktör,
aktris

Kemiklerin
toparlak

ucu
Aile ile ilgili

Tabaka

Levha
Kuzey Amerika

ülkesi

Akdeniz bitki
örtüsü

Sersem,
budala

Açık (renk)
Yasa koyma

Arpı andıran
bir çalgı

Ortadan
kaldırma

Üst iç
çamaşırı Bir bağlaç

Desise, hile

İlk olarak

Bir ay adı

Mağara

Eski Mısır
vali unvanı Bir nota

Hamamda
su teknesi Ansızın

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

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

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

1 Her karenin içinde çapraz bir çizgi olmalı.
2 Her sayı, üzerinden kaç tane çapraz çizgi 
 geçtiğini gösteriyor.
3 Çapraz çizgiler kapalı bir şekil  oluşturmamalı.

1 Each square should include a cross line.
2 Each number shows how many lines 
 crosses over it. 
3 Cross lines cannot create a closed shape.

BERTAN KODAMANOĞLU

AYNA
BUZDOLABI
ÇAYDANLIK
DAVLUMBAZ

FIRIN
GARDIROP

KANEPE

KARYOLA
KOLTUK

KOMODİN
LAMBA
OCAK

RADYO
SANDALYE

SEHPA
ŞİFONYER
TABURE
TELEFON

TELEVİZYON
VİTRİN
YATAK
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[ SUDOKU / SUDOKU ]

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

Resimdeki
oyuncu E Derli toplu

Telli bir
çalgı A İmkân O Kitapçık B Katman

Vietnam
plakası T Güçlük M Uzun

kamyon

Bir tür
büyüteç

Askerlerin
toplanması L U P Kurtçuk L A R V A Mısır

plakası

Gece bekçisi E T
İ Ç T İ M A On er

kumandanı O N B A Ş I
Afrika'da bir

ülke İ Mısır'da
piramitlerin
olduğu yer K Duvar içinde

bırakılan oyuk

Lesotho
plakası N İ Ş Eserler A S A R

A N G O L A Kolay
korkan Ü R K E K Ortamı

ısıtan araç

Bir nota

Körpe S İ Sporda
sonuç

Aşama S K O R Üzerine bir
şey asılan

eşya A S K I
T A Z E Gidilen

yerde
geceyi

geçirme

İskambilde
birli

Bağışıklık
eriyiği A S

İyi görünen N E T Y A T I
Salatası

yapılan bir
bitki G Rusya halkı A Karnı şişkin,

yuvarlak
tahta kap Ş Haç

biçiminde
darağacı T

T U R P F I Ç I
Koruyucu

başlık Üst karşıtı U Ayırt edici
nitelik Başka türlü

Aktinyum
imi

Çekip
koparmak A C

K A S K A Y R I
Açılıp

kapanan
perde L Aktör,

aktris A Kemiklerin
toparlak

ucu
Aile ile ilgili O M Tabaka

S T O R Levha S Kuzey Amerika
ülkesi

Akdeniz bitki
örtüsü K Sersem,

budala A L I K
Açık (renk)

Yasa koyma

Arpı andıran
bir çalgı Y A S A M A Ortadan

kaldırma İ M H A
U Ç U K Üst iç

çamaşırı F A N İ L A Bir bağlaç T
Desise, hile

İlk olarak E N T R İ K A Bir ay adı

Mağara E K İ M
Ö N C E Eski Mısır

vali unvanı H İ D İ V Bir nota L A
Hamamda
su teknesi K U R N A Ansızın A N İ D E N

KOLAY ORTA ZOR

Her satırı, her sütunu ve  her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurmalısınız.

Fill each row, line and 3X3 square with numbers from 1 to 9

7 4 6
2 5 6
3 4 5 8

9 5 4
7 3

3 6 7
9 2 8 7

3 2 5
3 1 9

2 1 4 7
3 4 9 7

6 3 5
3

1 5 8 4
6

5 4 7
6 2 5 7

8 5 1 9

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

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

8 9

8 4 1
7 3 2

2 5 8
8 1 7

9 4 5 3
8 2 1
4 5 9

5 2 9
9 6 1

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

5 9 1 2
6 4

7 6 8 9
1 8 5

9 2 7

8
3 4

3 1 8 5 6
7 9

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

8

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

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

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

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

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

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


