ALABİLİRSİNİZ • YOUR COMPLIMENTARY COPY • www.tcdd.gov.tr

OCAK- JANUARY 2019 • SAYI -ISSUE 124

EPİK, PİTORESK, ŞİİRSEL
UNUTULMAZ TREN YOLCULUKLARI
EPIC, PICTURESQUE, POETIC: UNFORGETTABLE TRAIN TRAVELS
KANADA QUEBEC VE BONHOMME / QUEBEC, CANADA AND BONHOMME

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

16
		

KENTLER VE SEMBOLLER
CITIES AND SYMBOLS		
Kanada Quebec ve Bonhomme
Quebec, Canada and Bonhomme

18 RÖPORTAJ
		 INTERVIEW
Yuvası tiyatro
		 The theater is her home
Gülriz Sururi
26
		
		
		

KAPAK
COVER
Epik, pitoresk, şiirsel: Unutulmaz tren yolculukları
Epic, picturesque, poetic: Unforgettable train travels

36
		
		
		

SAĞLIK
HEALTH
Cildinizi nemli tutarak kaşıntıyı önleyin
Prevent itching by keeping your skin moisturized

0

1

8

2

0

4

0

0

6

40
		
		
		

ŞEFLERİN MUTFAĞI
CHEFS’ KITCHEN		
Lokal ve enternasyonal lezzetler
Local and international flavors

46 GEZİ
		 TRAVEL
Yeryüzünün en güzel bahçeleri
The most beautiful gardens on earth

0

0

4

0

6

2 raillife OCAK / JANUARY 2019

54 HOBİ
			 HOBBY
Gelenekselin dışında
		 Out of traditional

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

58 GİRİŞİM
			 INITIATIVE
7’den 70’e herkes ‘Hadi’de yarışıyor
Everyone of all ages is competing at ‘Hadi’
62 ZANAAT
		 CRAFT
		 İstanbul’un değerleri çizimlerle hikâyeleştiriliyor
Values of İstanbul are being storified through sketches
68
		
		
		

KEŞFET
EXPLORE
Tarihi bir dekorun çok ötesinde: İstanbul surları
Beyond being a historical background: The walls of İstanbul  

74
		

TREN YAZILARI
TRAIN ARTICLES
Filozof
Philosopher

0

7

0

0

8

0

4

2

4 raillife OCAK / JANUARY 2019

0

6

2

0

7

8

78
		
		
		

MODA
FASHION
Saçlar en doğal tonlara kavuşuyor
Hair colors in most natural tones

82
			
		
		

DEKORASYON
DECORATION
2019 dekorasyon trendlerinde neler var?
What are the decoration trends of 2019?

86
			
		
		

TEKNOLOJİ
TECHNOLOGY
2019 yılının teknolojik ürünleri
Technological products of 2019

VİZYON / VISION

2019 YILI DEV PROJELERİN
YILI OLACAK
2023 hedeflerimiz doğrultusunda attığımız her adım,
bizi büyük ve güçlü Türkiye idealine biraz daha yaklaştırıyor. Bu çerçevede; Yavuz Sultan Selim Köprüsü,
Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Marmaray, Bakü-Tiflis Kars Demiryolu Hattı,
Yüksek Hızlı Tren Hatları, Bölünmüş Yollar, Otoyollar,
Havalimanları, Yat Limanları gibi nice projeyi Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı olarak gerçekleştirdik.
16 yıllık süreçte 537 milyar liranın üzerinde yatırım
yapmış bulunuyoruz. Bu yıl içerisinde de bundan önceki
yıllarda olduğu gibi birbirinden önemli büyük projeler
başlattık, hayata geçirdik. Türkiye’nin geleceği için
planladığımız dev projeleri hizmete verdik.
2019 yılı da dev projelerin yılı olacaktır. Ülkemizin en
önemli şehirlerinden İstanbul, Bursa ve İzmir’i birbirine
bağlayacak İzmir-Gebze Otoyolu’nun tamamını bu yıl
içerisinde hizmete vereceğiz. Ankara-Sivas Yüksek
Hızlı Demiryolu hattı inşasını 2019 yılı sonunda tamamlamak için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İstanbul Banliyö Hattı’nı da bu yıl hizmete veriyoruz. Kanal İstanbul ve Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli’nin ihalelerine de 2019 yılında çıkıyoruz. Ankara’dan
Afyonkarahisar, Manisa ve İzmir'e gidecek hattın çalışmaları hızla sürüyor. Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak kesimini 2020, Uşak-Manisa-İzmir kesiminin inşasını ise
2021 yılında tamamlamayı planlıyoruz.
Hedefimiz belli: 2023 yılı hedeflerimize başarıyla ulaşarak ülkemizi hak ettiği yere taşımak!
2019 yılı da bizi 2023 yılı hedeflerimize taşıyacak önemli bir yıl olacak.
İyi yolculuklar…
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M. Cahit TURHAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Minister of Transport and Infrastructure

2019 WILL BE THE YEAR OF GIANT
PROJECTS
Every step we take towards our 2023 targets brings us closer
to the ideal of a great and powerful Turkey. In this context, as
the Ministry of Transportation and Infrastructure, we have
carried out many projects such as Yavuz Sultan Selim Bridge,
Osmangazi Bridge, Eurasia Tunnel, İstanbul Airport,
Marmaray, Baku-Tbilisi-Kars Railway Line, High-Speed
Train Lines, Divided Roads, Motorways, Airports, Marinas.
We have invested more than 537 billion lira over a 16-year
period. In this year, we have initiated important projects as in
previous years. We have put into service the giant projects we
have planned for the future of Turkey.
2019 will also be the year of giant projects. We will put into
service the complete İzmir-Gebze Highway which will connect
İstanbul, Bursa, and İzmir, among the important cities of our
country. We progress intensely to complete the construction
of Ankara-Sivas High-Speed Railway line by the end of 2019.
We are putting the İstanbul Suburban Line into service this
year. In 2019, we are going to the tenders of Kanal İstanbul
and the Three-Storey Grand İstanbul Tunnel. The
construction work of the line that will travel from Ankara to
Afyonkarahisar, Manisa, and İzmir is going on. We plan to
complete the construction of Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak
section in 2020 and Uşak-Manisa-İzmir section in 2021.
Our target is clear: carrying our country to the position it
deserves by achieving our targets successfully for the year of
2023! The year of 2019 will be an important year, carrying us
to our targets for the year of 2023.
Have a nice trip...

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

BİR YIL DAHA GERİDE
KALIRKEN…
Yeni yıl, yeni bir umut ve yeni bir heyecan demektir.
Türk demiryolu sektörünün amiral gemisi kuruluşu
olarak, biz de yeni yıla yeni umutlar ve yeni heyecanlarla giriyoruz.
Yeni yıla umutlarla girerken, başarıyla geçirdiğimiz bir
yılı daha geride bıraktık.
Ankara’da Sincan-Ankara-Kayaş arasında modern ve
konforlu banliyö hizmeti vermek üzere BAŞKENTRAY
projesini Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle 12
Nisan’da hizmete açtık. Ardından da Gaziantep’te GAZİRAY projesinin temelini attık.
Van Gölü üzerinde yüksek taşıma kapasitesine sahip
Sultan Alparslan ve İdris-İ Bitlis feribotlarını devreye
aldık. Her iki feribotta da bağlı ortaklığımız TÜLOMSAŞ’ta tamamen yerli marine olarak üretilen motorların kullanılıyor olması ayrı bir gurur kaynağı olmuştur.
Erzurum Lojistik Merkezi’ni lojistik sektörümüzün
hizmetine sunarken, Konya (Kayacık) ve Mersin (Yenice) Lojistik merkezlerinin inşasını tamamladık.
Konya-Karaman hızlı demiryolunu da elektrikli işletmeye açtık.
Ülkemizde demiryoluna verilen önemin bir sonucu
olarak uluslararası alanda da prestijimizi yükselten
gelişmelere tanıklık etmenin sevinç ve mutluluğunu
yaşadık. Uluslararası Demiryolları Birliği’nin (UIC)
Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi’ni ilk defa Ülkemizde başarıyla gerçekleştirdik. Dünyadaki en büyük demiryolu organizasyonu niteliğindeki UIC'nin Başkan
Yardımcılığı görevine şahsımın yeniden seçilmesi,
Ülkemiz ve Kuruluşumuz adına büyük önem arz etmektedir. Ayrıca Almanya Berlin’de yapılan ve bağlı
şirketlerimizle birlikte katıldığımız INNOTRANS
2018 Fuarı’nda yerli ve yabancı ziyaretçilerin TCDD’ye
olan ilgileri bizleri sevindirmiştir.
Başarıyla geride bıraktığımız bir yılın ardından 2019
yılı da çok sayıda önemli projenin hayata geçeceği bir
yıl olacaktır.
2019 yılının Ülkemiz ve Demiryollarımız için hayırlı
olmasını diliyorum.
İyi yolculuklar…
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İsa APAYDIN

TCDD Genel Müdürü
Director General of TCDD

AS ANOTHER YEAR IS LEFT BEHIND...
The New Year means a new hope and a new excitement.
We are entering the New Year with new hopes and new excitements
as the flagship establishment of the Turkish railway sector.
As we enter the New Year with new hopes, we left another year of
success behind.
We opened the BAŞKENTRAY project with the presence of the
President of the Republic of Turkey on April 12 to provide modern
and comfortable suburban services between Sincan-AnkaraKayaş in Ankara. Then we laid the foundation of GAZİRAY
project in Gaziantep.
We have commissioned Sultan Alparslan and Idris-i Bitlis ferries
with high carrying capacity on Lake Van. It is a source of pride
that both the ferries are using the engines that are produced as
fully local marine in our subsidiary TÜLOMSAŞ.
As we put Erzurum Logistics Center into the service of our
logistics sector, we have completed the construction of Konya
(Kayacık) and Mersin (Yenice) logistics centers. We opened the
Konya-Karaman high-speed railway for electric operation.
As a result of the importance attached to the railway in our
country, we have experienced the joy and happiness of witnessing
the developments that have increased our prestige in the
international arena. International Union of Railways (UIC)
High-Speed Railway Congress was realized successfully for the
first time in our country. My re-election as the Vice President of
UIC, as the biggest railway organization in the world, is of great
importance for our country and our organization.
In addition, the interest of Turkish and foreign visitors in TCDD
at INNOTRANS 2018 Fair, which we participated together with
our affiliated companies in Berlin, Germany, delighted us.
After a year of success, 2019 will be a year in which many
important projects will be implemented.
I hope that 2019 will be beneficial for our country and our
railways.
Have a nice trip…
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HABER / NEWS

ULAŞTIRMA ALTYAPISINA 537 MİLYAR LİRA YATIRIM
537 BILLION LIRA INVESTMENT IN THE INFRASTRUCTURE OF
TRANSPORTATION
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bugüne kadar ulaştırma ve haberleşme altyapısına 537 milyar
lira tutarında yatırım yapıldığını söyledi. Turhan, bunun
100 milyar lirasını kamu-özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirildiğini aktararak, irili ufaklı 3 bin 510 projeyi tamamlamanın gayreti içinde olduklarını belirtti.
Marmaray, yüksek hızlı tren hatları, Bakü-Tiflis-Kars
Demiryolu Projesi gibi dev projeleri hayata geçirdiklerini
hatırlatan Turhan, bin 213 kilometreye ulaşan yüksek hızlı tren hatlarında taşınan yolcu sayısının 45 milyona yaklaştığını bildirdi. Bakan Turhan, "Ulaşım maliyetlerinin
düşürülmesini sağlamak, çevreci bir ulaştırma türü olma
özelliğini daha da pekiştirmek için başlattığımız elektrikli ve sinyalli hat hamlemiz devam ediyor. Elektrikli hat
uzunluğumuzu 5 bin 467 kilometreye, sinyalli hat uzunluğunu 5 bin 746 kilometreye ulaştırdık. 12 bin kilometrenin üzerindeki demir yollarımızdaki sinyalli hat uzunluğunu özellikle son 9 yılda 5 bin 746 kilometreye ulaştırdık. Demiryollarımızda sinyalizasyon sistemiyle günde 746, tren teşkil memuruyla 493 adet tren taşımacılık
hizmeti veriliyor." dedi. Yerli ve milli üretim seferberliğini demiryollarında da hayata geçirdiklerini belirten
Mehmet Cahit Turhan, "İlk defa milli tasarımla demiryolu araçları üretmeye başladık. Yük taşımacılığında,
bağlantı noktaları olan lojistik merkezlerine ayrı bir
önem veriyoruz. Bölgesel kalkınma amaçlı planladığımız 21 lojistik merkezden 11'ini hizmete aldık.” ifadelerini kullandı.
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Minister of Transportation and Infrastructure Mehmet Cahit
Turhan said that an investment 537 billion liras has been made
in the infrastructure of transportation and communications so
far. Turhan said that 100 billion liras of this investment were
realized in cooperation with the public-private sector and they
were in the effort to complete 3,510 projects of different
extents. Reminding the realization of the mega projects such as
Marmaray, high-speed train lines, and Baku-Tbilisi-Kars
Railway, Turhan announced that the number of passengers,
which has been transported on high-speed train lines, the length
of which reaches to 1,213 km, was approaching to 45 million.
Minister Turhan, "Our electric and signalized lines movement
to reduce transportation costs and to further strengthen the
nature of being an environmentalist transportation type
continues. We have extended the length of our electric lines to
5,467 kilometers and the length of the signalized lines to 5,746
kilometers. The length of the signalized lines on our railways, the
length of which is over 12,000 kilometers, has reached 5,746
kilometers, especially in the last 9 years. 746 trains with the
signalization system and 493 trains with switchmen are realizing
transportation services daily in our railways." Mehmet Cahit
Turhan, who stated that they have realized the mobilization of
domestic and national production in the railways, used the
following expressions: "We have commenced the production of
railway vehicles with a national design for the first time. We
attach special importance to the logistics centers which are the
connection points in freight transportation. We have put 11 of 21
logistics centers, planned for regional development, into service.”

HABER / NEWS

HABER /NEWS

TCDD TAŞIMACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 YAŞINDA
GENERAL DIRECTORATE OF TCDD TRANSPORTATION IS 3 YEARS OLD

İSA APAYDIN, YENİDEN UIC BAŞKAN YARDIMCILIĞINA
SEÇİLDİ
İSA APAYDIN IS RE-ELECTED AS THE VICE PRESIDENT OF UIC
TCDD Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İsa Apaydın, Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) Başkan Yardımcılığı görevine yeniden seçildi. Apaydın, beş kıtadan 200 üyesiyle demiryolları alanında dünyada en büyük organizasyon
niteliğindeki UIC’nin 07 Aralık 2018 Cuma günü Paris’te
gerçekleştirdiği 93. Genel Kurulunda iki yıllık süreyle (20192020) yeniden Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

İsa Apaydın, Director General and CEO of TCDD, was reelected to the position of Vice President of the International
Railways Association (UIC). Apaydın was re-elected to the
position of Vice President for two years (2019-2020) at the 93rd
General Assembly of UIC, the largest organization of the world
in the field of railways with 200 members from five continents,
held in Paris on Friday, December 07, 2018.

İkinci kez “oy birliğiyle” seçildi
Dünya çapındaki demiryolu kuruluşları arasında işbirliğini
geliştirmek ve demiryolu taşımacılığının gelişimi ile ilgili
her türlü faaliyeti yürütmek üzere kurulan UIC’deki görev
süresi 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren Apaydın, ilk seçimde olduğu gibi ikinci kez “oy birliğiyle” Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Elected unanimously for the second time
The term of office of Apaydın in the UIC, which was established
in order to improve the cooperation between the worldwide
railway organizations and to carry out all activities related to
the development of railway transportation, ended on December
31, 2018 and he was unanimously elected as the Vice President
for the second time as in the first election.

Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresini Ankara’ya
taşıdı
Başkan Yardımcılığı görev süresince önemli kararlara imza
atan Apaydın, dünya çapındaki en önemli yüksek hızlı demiryolu etkinliği olan UIC Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu
Kongresinin 10’cusunun, 08-11 Mayıs 2018 tarihlerinde
TCDD’nin ev sahipliğinde ve Ankara’da yapılmasını sağladı.

Carried the World High-Speed Railroad Congress to Ankara
Apaydın, who has made important decisions during his term of
office, ensured the 10th of the UIC World High-Speed Railroad
Congress, the most important high-speed railway event in the
world, hosted by TCDD and held in Ankara between May 08
and 11, 2018.

UIC Orta Doğu Bölgesel Kurulunun da Başkanı
UIC Başkan Yardımcılığı görevine seçilen TCDD Yönetim
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İsa Apaydın, 3 Haziran 2016
tarihinden itibaren TCDD’nin de üyesi olduğu UIC’nin Orta
Doğu Bölgesel Kurulu (RAME) Başkanlığını da yürütüyor.
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Kendi kaynakları, plan, program ve bütçesi ile 01 Ocak
2017’de faaliyetlerine başlayan, sermayesinin tamamı
devlete ait olan TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü 3
yaşına girdi. İlk yılında taşıdığı yük miktarı ve yolcu
sayısında demiryolu tarihindeki en yüksek rakamları
yakalayan TCDD Taşımacılık, 2018 yılında da bu rakamları aştı. 2017’nin aynı dönemine göre; YHT’de bir
milyon, konvansiyonel trenlerde iki milyon, Marmaray’da beş milyon yolcu, yük taşımacılığında 400 bin
ton yük artışı gerçekleştirdi.
“Dünya markası” vizyonu ile yoluna devam eden Kuruluş, 1.213 km yüksek hızlı, 11.497 km konvansiyonel
demiryolu hattı olmak üzere toplam 12 bin 710 km’lik
demiryolu ağıyla; Asya ve Avrupa kıtalarını kavuşturan
Marmaray’la; Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattıyla;
Çin’den Avrupa’ya, Ortadoğu’ya uzanan “Orta Koridor”da dünya nüfusunun yüzde 60’ının yaşadığı hinterlanta sahip bulunuyor. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünün 3. yaş gününü değerlendiren Genel Müdür
Veysi Kurt şunları söyledi: “TCDD Taşımacılık günde;
yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren, Marmaray ve
Başkentray olmak üzere toplam 728 yolcu treni, 170 de
yük treni işletiyor. Yaklaşık 300 bin yolcu, 100 bin ton
yük taşıyor. Bunun yanı sıra ülkemiz, demiryoluna yapılan yatırımlarla önemli bir uluslararası demiryolu koridoru oldu. Londra’dan Çin’e, Ortadoğu’ya kadar olan taşımacılığa talibiz. En büyük gücümüz Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde demiryoluna verilen büyük destek
ile 162 yıllık demiryolu deneyimini yeni yönetim ve yeni
bakış açısıyla yoğuran insan gücümüzdür.”

General Directorate of TCDD Transportation, which started its
activities with its own resources, plans, programs and budget,
funded completely by the state, on January 1, 2017, entered the
age of three. TCDD Transportation that has the highest figures in
the history of the railroad in the weight of cargo and the number of
passengers transported in its first year exceeded these figures in
2018. Compared to the same period of 2017, an increase of one
million passengers in YHT, two million passengers in conventional
trains, five million passengers in Marmaray, 400 thousand tons of
cargo in freight transport were realized. The Company, which
continues its path with the vision of a “world brand” has a
hinterland in the “Middle Corridor”, which extends from China to
Europe and the Middle East where 60% of the world population
resides, via Marmaray, connecting the continents of Asia and
Europe, and Baku-Tbilisi-Kars railway line and a total of 12,710
km railway network, including 1,213 km high speed, 11,497 km
conventional railway line. Director General of TCDD
Transportation Veysi Kurt evaluated the third birthday of General
Directorate of TCDD Transportation and said: “TCDD
Transportation operates daily a total of 728 passenger trains and
170 freight trains including, high-speed and conventional trains,
Marmaray, and Başkentray. It transports approximately 300
thousand passengers and 100 thousand tons of cargo. In addition,
our country has been an important international railway corridor
with the investments made to the railway. We aspire to transport
from London to China and to the Middle East. Our greatest
strength is our manpower that combines the experience of 162
years in the railway sector with new management and new
perspective thanks to the great support given to the railway under
the leadership of our President.”

He is also the President of the UIC’s Regional
Assembly for the Middle East
Having been elected as the Vice President of UIC, Director
General and CEO of TCDD, İsa Apaydın has been performing as
the President of UIC's Regional Assembly for the Middle East
(RAME) since June 3, 2016.
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KANADA QUEBEC VE
BONHOMME
TÜRKAN BALABAN

Adı Bonhomme; soyadı Karnaval... Kanada’nın Quebec kentinde 1894 yılından beri kutlanan Kış Karnavalının simgesi
Bonhomme aynı zamanda kentin de en önemli sembolü haline gelmiştir. Bonhomme, “iyi adam” anlamına gelen kardan adamdır.
Kırmızı şapkası ve renkli kemeri kent halkının geleneksel
kıyafetinden alınmıştır. Ocak ayının sonundan şubat ayının
ortasına kadar iki haftaya yayılan festival süresince Bonhomme kılığında kişiler festival alanında dolaşarak çocuklara Fransızca, İngilizce ve İspanyolca hikayeler okurlar.
Quebec’te kış süresince Bonhomme’nin bir de Kış Sarayı
vardır. 1955’te, Jacques-Cartier Meydanı’nda ilk kez karnavalın onur simgesi Bonhomme için büyüleyici bir saray yapılır. Saray, zindanına varana kadar her tür detay düşünülerek inşa edilir. 1955’ten beri her yıl ağırlığı 9 bin tona
ulaşan kardan devasa tuğlalarla tamamen kardan yapılır.
Dünyanın dört bir yanından heykeltıraşlar ve sanatçılar
buzdan heykeller yapmak için bu festivalde bir araya gelir. 50 metre genişliğinde, 20 metre derinliğinde ve 20
metre yüksekliğinde olan sarayı inşa edebilmek için çalışmalar aylarca sürer.
Ve tabi heykeltıraşların oluşturduğu şaheserleri görmeye
gelenler de azımsanmayacak kadar çoktur. Sarayda düzenlenen baloda ışık gösterileri ve DJ performanslarıyla dans
edilir. Bu, Quebec’in geleneği hâline gelmiştir.
Bonhomme kışın ortasında sıcacık gösteriler ve şenliklerle
içinizi ısıtacak bir geleneği paylaşmaya herkesi davet eder.
Tüm dünyadan gelen konuklar da görsel şölenin ve eğlencenin tadını çıkarır.
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QUEBEC, CANADA
AND BONHOMME
First name, Bonhomme; last name, Carnival... The symbol
of the Winter Carnival celebrated since 1894 in Quebec,
Canada is also the most important symbol of the city.
Bonhomme, which means “good man” is a snowman figure.
The red hat and the colorful belt are among the pieces of the
traditional clothes of the locals. During the festival, which
lasts about two weeks between the end of January and the
midst of February, people who are wearing Bonhomme
costumes stroll around the festival grounds and read stories
to children in French, English, and Spanish.
Bonhomme also has a Winter Palace during the winter in
Quebec. A magnificent palace was built in 1955 for
Bonhomme, the carnival’s symbol of honor, in the JacquesCartier Square. The palace was built by keeping in mind
every small detail that a palace should have, even a dungeon.
It gets to be built all over again out of gigantic snow bricks,
weighing about nine thousand tons, every winter since
1955. Many sculptors and artists from around the world
come together to make ice sculptures in this festival. The
construction works go on for months to make the palace
which is fifty meters wide, twenty meters deep and twenty
meters high.
The number of tourists who come to see the masterpieces
made by the sculptors are not to be underestimated. People
dance while enjoying the light shows and the DJ performances
at the ball organized in the palace. This has also become a
tradition in Quebec.
Bonhomme invites everyone to share a tradition to warm
you inside out with hot shows and festivals in the middle of
the winter. Guests that come from all around the world
enjoy the visual feast and entertainment
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YUVASI TİYATRO

Gülriz Sururi
THE THEATER IS HER HOME

TÜRK TİYATROSUNUN DUAYENLERİNDEN GÜLRİZ SURURİ GELECEĞE UMUT KATIYOR. HALA
OYUNLARI SEYREDEN VE GENÇLERE DESTEK OLAN USTA, DENEYİMLERİNİ AKTARMAYA DEVAM
EDİYOR.
AMONG THE DOYENNES OF THE TURHISH THEATER, GÜLRİZ SURURİ ADDS HOPE INTO THE
FUTURE. THE MASTERFUL ACTRESS, WHO SUPPORTS YOUNG PEOPLE AND STILL WATCHES
PLAYS, CONTINUES TO TRANSFER HER EXPERIENCES.
ŞEBNEM KIRCI

Türk tiyatrosuna çocuk yaşta İstanbul Şehir Tiyatroları
çocuk biriminde başlayan Gülriz Sururi uzun yıllar bu anlamlı mesleği sürdürdü. Oyuncu olarak sahneyi bıraksa da
hala yönetmen olarak devam etme kararında. Tiyatro izleyicisi olarak genç tiyatroları takip eden Gülriz Sururi bir
teşvik ödülü vererek onlara destek olmaya karar veriyor.
İKSV iş birliği ile Gülriz Sururi-Engin Cezzar teşvik ödülü
genç tiyatrolara destek veren bir maddi ödül. Gülriz Sururi’nin sanat dolu dünyasına gelin birlikte dalalım.
Gülriz Hanım, İKSV ile birlikte genç tiyatrolara
verdiğiniz anlamlı Gülrüz Sururi-Engin Cezzar teşvik
ödülünden bahseder misiniz?
Sürekliliği olan bir teşvik ödülü bu, her yıl devam edecek.
Engin Cezzar ile her zaman konuştuğumuz bir konuydu, yaşlandık artık geriye bir şey bırakmalıyız ve bunun içinde mutlaka tiyatro olmalı diyorduk. Eğitime çok önem veriyoruz,
daha sonra gerçekleşecek güzel bir projemiz daha var. Fakat
tiyatro için nasıl bir şey yapacağımızı kararlaştıramamıştık.
Geçen sene çok başarılı genç bir ekibin oyununu seyrettim
ama yerleri yurtları belli değildi. Yaptıkları iş gerçekten çok
güzeldi ve orada aklıma geldi ki oluşturulacak bir jürinin seçeceği yılın en başarılı genç ekibine teşvik ödülü verebiliriz.
Bu proje için en doğru adres olan İKSV ile iş birliğinde bulunmaya karar verdim. Gençlerin keşfedilmesine fayda sağlayacak bu projeyi İKSV ile ortak gerçekleştiriyoruz.
Etkilendiğiniz oyun hangisiydi peki?
O oyun Alt Kat Tiyatrosu’nundu, Kafka’nın Değişim’iydi.
Oyun gerçekten çok başarılı ve hala devam ediyor. Vaktiyle
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Gülriz Sururi, who began her career in the Turkish theater in the
City Theaters of İstanbul’s Children’s Section at a young age,
had continued working in this meaningful profession for long
years. She is still determined to work as a director, although she
ended her acting career. She decided to present an encouragement
award to support young people in this business as a regular
follower of young theaters. The Gülriz Sururi-Engin Cezzar
Encouragement Award is a financial award that supports young
theaters in co-operation with the İKSV. Let’s explore the world
of Gülriz Sururi which is full of arts!
Could you please tell us about the meaningful Gülriz
Sururi-Engin Cezzar encouragement award given to young
theaters in co-operation with the İKSV?
It is an encouragement award with continuity, it will
continue to be presented every year. This was something we
talked about a lot with Engin Cezzar. We were saying that
now we are old, we should have something to leave behind
and it should definitely have something to do with the
theater. We value education; we have another beautiful
project to be realized later. We were not able to decide on
what to do for the theater. Last year, I watched a play of a
successful young theater company; however, they did not
have their own stage. Their acting was really great. Then I
realized that we could have presented an encouragement
award to the most successful young theater company of the
year, selected by a jury. I decided to do a co-operation with
the İKSV, which is the right address for this type of project.
We are realizing this project that will enable the discovery
of young theater groups with the partnership of the İKSV.
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biz çok zor dönemler yaşadık, ihtilal oldu, sokağa çıkma
yasağı geldi, oyunumuz yasaklandı… O zor dönemde bir
sonraki projemizi nasıl gerçekleştireceğiz diye düşünürdük,
sponsorumuz da yoktu. Bu dönemler aklıma gelince gençlere verilebilecek en güzel ödülün bu olduğuna karar verdim.
Genç tiyatroların oyunlarını takip ediyor musunuz?
Evet, yıllardan beri takip ediyorum. Beni çok şaşırtan anlar
var. Mesela bir çocuğu izledim bir baktım bir dizide başrol
oynuyor, sonra ortaya çıktı ki çocuk konservatuar mezunu, tiyatroda da dizide de çok başarılı. Birkaç tane önemli
isim var dizilerde de tiyatrolarda da oynayan, bu durum
çok hoşuma gidiyor. Diziden kazanıp tiyatroya yatırmalarını takdir ediyorum. Tiyatro zaten aşkla yapılan bir meslek. Sanatlar içerisinde de en önemlisi çünkü insanla karşı
karşıyasınız; başka hiçbir sanat dalında böyle değil, bale
veya operada bile. Bugün gençler tiyatrolar açmakta ve
oynamakta bu çok umut verici bir durum, istenince yapılıyor yani, halk da bunun karşılığını veriyor.
Uzun yıllar bu mesleği yaparken birçok şey yaşadınız.
Bugünle ilk başladığınız zamanın repertuarlarını
karşılaştırdığınızda, mesela metin seçmek gibi, ne tarz
farklılıklar var?
Her şeyde olduğu gibi çağ değişiyor, yenileniyor, kendini
tekrarlamaktan vazgeçiyor. Klasiklerimiz var, dünyanın da
bizim de ama çağın değişimini görebiliyorum. Eskiden
oyunlar daha teatraldi. Şimdi çok daha fazla çağdaş oyunculuk hâkim, onu görüyorum. Rejisörler, çok farklı atılımlarda
bulunuyor, değişik yöntemler deniyorlar. Bu denenenlerin
bazılarını çok beğeniyorum ama sadece ilginç olması için
oyuncuyu amuda kaldırmak gibi şeyler yapanlar da var, amuda
kalkması oyuna bağlanmıyor, bir amacı olmuyor; bu tarz
oyunları beğenmiyorum. Yani, kuş kondurmak isteyenlerimiz
de var hala, eskiden de vardı, bu değişmiyor. Bence bunun sebebi kendilerine güvenmemeleri, ne yaptıklarından emin olmamaları. Halbuki tiyatronun bunların hiçbirine ihtiyacı yok;
çok ünlü yönetmenlerin söylediği gibi, ‘bir ışık, bir insan, bir
metin, bu kadarı yeter.’
Siz hocalık yapıyor musunuz?
Bir dönem yaptım. Rastlantı eseri Marmara Üniversitesi’nin
tiyatro bölümünü başlattım. Benden oyunculuk dersi vermemi
istediler ve gittiğimde ellerinde hiçbir şey yoktu. Sanat, tiyatro,
resim, mimarlık ve moda gibi bir sürü branşı olan bir üniversite
Marmara Üniversitesi. Ben de tiyatro eğitmeni seçmek için
karma bir seçki yaptım, çok büyük ilgi gördü. Aralarından yirmi
kişilik bir grup seçtim. Onlarla beraber oyunlar da koydum, çok
güzeldi. Sonra, Ankara’da Devlet Tiyatrosu’nda Fosforlu Cevriye’yi sahneye koymak için üniversiteden ayrıldım. Oyun, Ankara’da beş sene oynadı, o dönem hocalığı bıraktım. Bir amacım da
Fosforlu Cevriye’yi yeniden sahneleyebilmek.
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Which play you were impressed with the most?
It was a play performed by Alt Kat Tiyatrosu; Kafka’s The
Metamorphosis. The play is really successful and it is still on. We
had experienced very hard times in the past; there was the military
coup; then came the curfew; our play was banned. We used to think
about how we would be able to put our play on stage then; we did not
even have a sponsor. When I recalled those times, I decided this was
the best award to give these young groups.
Do you regularly go to see the plays performed by young
theater companies?
Yes, for years... Many moments caught me by surprise in those
years. For instance, I watched a performance of a young man once
and then I saw him on TV starring in a drama series. Later, I learned
that he was a conservatoire graduate and very successful at acting
both for TV and theater. There are a few significant people who
perform well both on stage and TV; this makes me very glad to
witness. I really appreciate to see them earning from TV and
investing it in the theater. A career in drama requires passion. It is
the most significant among the arts because it is performed face to
face with audiences. No other profession is like this, not even ballet or
opera. Today, young people come together to open new theater
companies and make theater. This is very hopeful. It also means it can
be done when it is wanted to... People appreciate and reward this.
You have been through many things over the years in this
career. What are the differences between repertories now and
then, meaning when you first started working in this
profession, for instance, in terms of script selection?
The age is changing, renewing, giving up repeating itself, as it is with
everything. There are Turkish and world classics but I can see the
age is changing. The play of the old were more theatrical. Now, a
modern acting is dominating the theater. I can see that. Directors
take many different leaps, trying different methods. I like some of
these attempts, but there are also people who do things like a
handstand to make it interesting, the handstand is not related with
the play, it doesn't have a purpose; I don't like this style of plays. I
mean, there are still people who want to exaggerate. I think it's
because they don't trust themselves, they don't know what they're
doing. However, the theater does not need any of these; as many
famous directors say, "light, human, text, that is enough."
Do you teach?
I did for a while. By chance, I started the theater department of
Marmara University. They asked me to give an acting lesson, and
when I went there, they had nothing. Marmara University is a
university with many branches such as art, theater, painting,
architecture, and fashion. I also made a mixed selection to
choose a theater instructor. It grabbed great attention. I
chose a group of twenty people. I put on plays with them, it
was very nice. Then, I left the university to stage Fosforlu
Cevriye at the State Theater in Ankara. The play had been
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Keşanlı Ali Destanı ile ilgili bir yazı okumuştum. O
dönem yaptığınız oyunlar çok yenilikçiydi, daha önce
yapılmamış olanı yapmıştınız değil mi? Anlatır mısınız?
Çok şanslıydık, çok büyük sanatçıların kitaplarını oynama fırsatı bulduk. Haldun Taner, Yaşar Kemal, Güngör Dilmen ve
daha birçokları. Böylelikle, yerli oyun oynamada bir rekor kırdık. Yıllarca da bu rekor hiçbir özel tiyatro tarafından kırılmadı.
Prodüksiyonları siz mi yapardınız?
Evet, prodüksiyonu biz üstleniyorduk. Seyircimizden aldığımızı hep seyircimize geri verdik daha büyük oyunlar
sunarak. Tiyatrolar yaşıyordu, Kenter Tiayatrosu, Dormen Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu... Sponsorluklar 1985
gibi icat oldu. Prodüksiyonu kendimiz yapmak çok güzeldi. İstanbul’da nüfus çok küçüktü ama okur yazar oranı
çok yüksekti. Engin Cezzar Macbeth’i sahnelediği zaman,
İstanbul nüfusu iki milyonken, iki yüz bin tiyatro seyircisi
vardı. 80’li yıllara geldiğimizde, nüfus çok daha fazlaydı
ama iki yüz binden fazla tiyatro seyircisi yoktu.
Peki yeniden oynamak istiyor musunuz?
Yok, hayır. Zamanında bıraktım, onun için bugün varım
diye düşünüyorum. 18 sene önce fizik olarak çok daha iyi,
olgunlaşmış, donanımlı bir tiyatrocu olarak bıraktım. Daha
yapacak çok işim de vardı ama arkadan gençler geliyor, onlara imkân tanımak lazım. Bırakılmış olmaya dayanamayacağımdan da böyle yapmış olmaktan çok memnunum. Öte
yandan, yönetmenlik ve yazarlığa devam ediyorum.
Ustalara çok ihtiyaç var tabii, yeniden bir oyun
yönetecek misiniz?
Evet, biz de başladığımızda ustalara çok önem veriyorduk
fakat bir yerden sonra yeni bir atılım yapılması gerekiyordu
ve bunu yapmıyorlar diye biraz kızıyordum. Her kuşak
arasında bu kaçınılmaz, şimdi de olacaktır. Onun için bana
çağdaş kadın diyorlar galiba: gençlerle birlikte olmaktan
çok hoşlanıyorum, mesleği gençlerden izlemeyi çok seviyorum. Yönetmen olarak çalışmayı istiyorum.
Sizin ustam dediğiniz, hayranlık duyduğunuz kim
vardı?
Muhsin Ertuğrul tarafından konservatuara seçildiğim zaman Cahide Sonku vardı şehir tiyatrosunda. Konservatuar
öğrencilerine haftada iki prova izleme şartı konmuştu ve o
provalar sırasında Cahide Sonku’ya âşık oldum, idolümdü.
Çok şanslı biriymişim ki babam beni Ankara’ya turneye
götürdü ve birkaç role çıktım. O zamanlar Rütfü Ay diye bir
eleştirmen vardı, Allah rahmet eylesin; bir yazı yazmıştı
hakkımda: “Çok yetenekli bir genç kız ama keşke Cahide
Sonku’nun etkisinde kalmasa.” diye. Benim için gerçekten
çok olumlu bir eleştiri oldu bu; kendimi toparlayıp, kendi
stilimi bulmaya karar verdim.
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performed in Ankara for five years. I quit teaching at that
time. One aim of mine is to re-stage Fosforlu Cevriye.
I had read an article about Keşanlı Ali Destanı. Your
plays at that time were innovative. You had done what had
not been done before, right? Can you tell us about it?
We were so lucky, we had the chance to perform the books by
great artists such as Haldun Taner, Yaşar Kemal, Güngör
Dilmen and many more. Therefore we broke a record at
performing Turkish plays. This record could not be broken for
long years by no private theater company.
Did you used to do the productions?
Yes, we did. We always gave back what we have taken from our
audiences by presenting greater plays. Theaters were alive then,
Kenter Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu...
Sponsorship was invented around 1985. Doing the production
by ourselves was great. The population of İstanbul was so small
but the rate of literacy was very high. When Engin Cezzar put
Macbeth on stage, the population of İstanbul was two million
and there were two hundred thousand theater viewers. When
we approached the 1980s, the population was very high but the
number of theater viewers were not over two hundred thousand.
Do you want to act again?
No, I don’t. I ended my acting career at the right time and I think
that is why I am still here today. I did it 18 years ago when I was a
mature and well equipped drama player. Although I still had many
things to achieve, I thought there are young theater players who
need to take over and I need to make space to give them a chance. I
am so happy in doing this because I couldn’t endure being the one
who was left. I continue writing and directing on the other hand.
Masters are in need. Will you direct a play?
Yes, when we first started our careers, master actors were so valuable
but I was thinking that after a certain point a new leap must have been
taken and I was getting angry at them because they were not making
it. This is inevitable between every generation, even now. This is why
they call me a modern woman I guess: I love spending time with young
people, I love watching them act. I want to work as a director.
Who was someone you called as your master or mentor?
When I was selected by Muhsin Ertuğrul for conservatoire, Cahide
Sonku was in the city theater. Conservatoire students had to watch
two rehearsals in a week and I fell in love with Cahide Sonku during
those rehearsals, she was my idol. I must had been so lucky that my
father took me to Ankara for a tour and I performed a few roles.
There was a critic named Rüftü Ay then... May god bless his soul...
He wrote a review on me: “Very talented girl but I wish she was not
under the influence of Cahide Sonku...” This was a really positive
review to me because then I decided to put myself together and
find my own style of acting.
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KÖKLÜ GEÇMİŞTEN GÜÇLÜ GELECEĞE

Kayıtlarımız e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ
TÜRTEP İLE SINIRLARI KALDIRIYOR
Ahmet Yesevi Üniversitesi, 1992 yılında Türkiye ile
Kazakistan arasında imzalanan uluslararası anlaşma
doğrultusunda kurulan, Türkiye ve Kazakistan’ın özerk
statüye sahip, ilk ortak Devlet Üniversitesidir. Üniversite
bu anlamda, Türkiye Cumhuriyetinin ilk sınır ötesi yüksek
öğretim tecrübesi olması sebebiyle önemli bir misyon
üstlenmiştir.
Üniversitemizde, 2002-2003 eğitim-öğretim yılından
itibaren uzaktan eğitim programları “Türkiye Türkçesiyle
Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama
Merkezi (TÜRTEP)” tarafından yürütülmeye başlamıştır.
Hâlen 1 Ön Lisans, 3 Lisans ve 19 Yüksek Lisans
programıyla eğitim öğretime devam etmektedir. Günün
ihtiyaçlarına uygun Endüstri Mühendisliği, Siber Güvenlik
ve Yazılım Mühendisliği gibi yeni programlar 2018-2019
Bahar Dönemi itibariyle başlatılacaktır.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları,
öğrencilerine çağın yüksek bilişim teknolojilerine dayanan
web tabanlı internet ortamında kaliteli bir eğitim vermeyi
amaç edinmiştir. Bu sistemin tercih edilmesinin nedeni;
geleneksel eğitimdeki zaman, mekân vb. gibi sınırlılıkları
kaldırarak, eğitime erişme imkânı olmayanlara eğitim
imkânı sunmaktadır. Bu sistemle eğitim, 24 saat canlı
tutulmakta ve öğrencilere 24 saat bilgi alma imkânı
yaratılmakta, etkili ve dinamik boyut ve imkânlarda
danışman öğretim üyeleriyle sürekli iletişim içinde
bulunması sağlanmaktadır.

ADVERTORIAL

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

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (TEZSİZ)

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

• Arap Dili Eğitimi
• Bilgisayar Mühendisliği

• Bilgisayar Programcılığı

• Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
• Eğitim Yönetimi ve Denetimi
• Endüstri Mühendisliği
• İngiliz Dili Eğitimi
• İşletme
• İş Sağlığı ve
ve güvenliği
Güvenliği
• Sağlık Kurumları İşletmeciliği
• Siber Güvenlik
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

LİSANS PROGRAMLARI
• Bilgisayar Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• Yönetim Bilişim Sistemleri

• Turizm İşletmeciliği
• Türk Dili ve Edebiyatı
• Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
• Uluslararası İlişkiler
• Yazılım Mühendisliği
• Yerel Yönetimler
• Yönetim Bilişim Sistemleri
• Yönetim ve Organizasyon

EN UYGUN KAYIT ÜCRETİ
İLETİŞİM

Tel
Faks
Adres

Bilgi için: bilgi@turtep.edu.tr

: 0 312 216 06 50
: 0 312 216 06 59
: TÜRTEP Başkanlığı Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sok.
No:30 Bahçelievler/ANKARA

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

www.ayu.edu.tr

Ahmetyeseviuni
Ahmetyeseviuni
Ahmetyeseviuni
Ahmetyeseviuni

www.turtep.edu.tr

* ŞEHİT EŞİ VE ÇOCUKLARINA %75, GAZİLERE, EŞ VE ÇOCUKLARINA %50 İNDİRİM YAPILMAKTADIR.
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Çocukluğumdan beri, ne zaman yakınımdan bir tren
geçse içinde olmayı hayal ederim. Tren yolculuklarının
böylesine etkileyici, akıp giden dünyayı böylesine farklı
bir perspektiften gösteren bir yanı, bir ritmi vardır.
Tren yolcuları da farklıdır; sanki insanın kalbini açması
daha kolaydır ve adeta her sohbet bir hayat felsefesi
dersine dönüşür. İster lüksüyle dünyaca ünlü, filmlere
set olmuş Doğu Ekspresi’ne binin isterseniz tarihten
miras buharlı bir trene, yola çıktığınızda, yaşamlara,
coğrafyalara ve dünyaya açılan en güzel pencerenin bir
tren penceresi olduğunu teslim edeceksiniz. Unutamadığım tren seyahatlerini sizin için derledim…

EPİK, PİTORESK, ŞİİRSEL

UNUTULMAZ TREN YOLCULUKLARI
EPIC, PICTURESQUE, POETIC
UNFORGETTABLE TRAIN TRAVELS
BERİL ŞEN
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En güzel Doğu masalı, Doğu Ekspresi
TCDD Taşımacılık'ın en eski hatlarından ve en uzun
rotalarından Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu
Ekspresi, son yıllarda gerek yerli gerekse yabancı turistler arasında öylesine popüler oldu ki, yer bulmak iyice
zorlaştı. Her sabah Ankara Eski Gar’dan yola çıkıp Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars güzergahını izleyen Doğu Ekspresi, 25 saat süren yolculuk
boyunca Anadolu’nun en güzel manzaralarından geçiyor. Soğuk da olsa bu yolculuğun iz bırakması için karlı
mevsim en iyi zaman. Geçilen coğrafyaların kar altındaki halleri özellikle fotoğrafçılar dahil tüm gezginler için
son derece etkileyici. Trenin geçtiği her kentin kaydadeğer özellikleri var ancak birçoklarının asıl amacı karın
en çok yakıştığı kentlerden biri olan Kars’a varmak. Bu
yolun en büyük kozlarından biri de Fırat Nehri ve kıvrımlarındaki etkileyici tarih...

Ever since I was a kid, when a train passed by me, I've
always dreamed of being on it... Train rides have such an
impressive rhythm, an aspect that shows the flowing world
from such a different perspective. Train passengers are
also different; it seems as if it is easier to open your heart
and almost every conversation turns into a life philosophy
class. Whether you ride on the world-renowned luxurious
Eastern Express, which is also used as a movie background
many times, or on a steam-powered train, which is a
historical heritage, when you are on your way, you'll
deliver that the most beautiful window that opens to life,
geographies, and the world is a train window. I compiled
train travels for you that I cannot forget...
The most beautiful Eastern tale, Eastern Express
The Eastern Express, which runs between Ankara and Kars, one
of the oldest lines and the longest routes of TCDD Transportation,
has become so popular among both domestic and foreign tourists in
recent years, it has become very difficult to find available tickets.
Each morning, departing from Ankara Old Terminal and following
the route of Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, and Kars,
the Eastern Express passes through the most beautiful landscapes of
Anatolia during the 25-hour journey. The snowy season is the best
time for this journey to leave a great impact, albeit cold. The visual
states of the locations passed under the snow are very impressive for
all kinds of travelers, especially photographers. Every city where the
train passes has considerable properties, but the main purpose of
many is to arrive in Kars, one of the cities that the snow becomes the
best... One of the biggest trumps of this road is the impressive history
of the Euphrates River and its curves.
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Dünyaya açılan pencere, Bernina Ekspres
Her kilometrede karşınıza çıkan manzaralarla Bernina
Ekspres, dünyanın en güzel görsel yolculuğu olma iddiasıyla, unutulmaz tren seyahatleri arasında yerini alıyor.
Rotada, dünyanın en yeşil ve pitoresk ülkeleri arasında
yer alan İsviçre ve İtalya’nın olması son derece doğal.
Rota, Doğu İsviçre’de Chur ve St Moritz'den başlıyor.
Kuzey İtalya'daki Tirano sınırına doğru devam ediyor.
Dört saat ve 144 km boyunca, muhteşem Alp Dağları’yla
taçlandırılmış 55 tünel ve 196 köprünün yanısıra yüksekten akan şelaleler, buzullar ve tüylerinizi diken diken
edecek vadilerden geçiliyor. Trenin geniş pencereleri
sayesinde kimse kaçırılan manzaraların pişmanlığını
yaşamıyor. 600 metre yükseklikteki Bernina Geçidi’nde
genelde kar fırtınası vardır ancak gergin olmak yerine
keyfini çıkarmayı seçebilirsiniz.

A window that opens to the world, Bernina Express
Bernina Express takes its place among the unforgettable
train travels with beautiful landscapes appearing in every
kilometer as one of the most memorable train travels in the
world. It is so natural that Switzerland and Italy, which are
among the greenest and most picturesque countries in the
world, are on its route. The route starts in Eastern
Switzerland with Chur and St Moritz. Continues towards
the border of Tirano in Northern Italy. For four hours and
144 km, there are 55 tunnels and 196 bridges crowned by
the magnificent Alpine Mountains, as well as high-falling
waterfalls, glaciers, and valleys that will astonish you.
Thanks to the large windows of the train, nobody has to
regret the missed landscapes. There is almost always a
snowstorm at the 600-meter high Bernina Pass, but you
can choose to enjoy the ride instead of becoming tense.

Epik bir yolculuk, Trans-Sibirya Ekspresi
Hayaliniz ‘epik’ bir rotaysa, o zaman treniniz, Trans-Sibirya Ekspresi’dir. 9.200 km boyunca, Rusya’nın alabildiğine uçsuz bucaksız ve az ziyaret edilen iç bölgeleri boyunca, tam sekiz zaman diliminden geçen Trans-Sibirya
Ekspresi’nin rakibi olduğunu söyleyecek bir baba yiğit
çıkması zordur. Bu demiryolu, epik tren yolculuklarının
ulaştığı zirvedir. Aslında tek bir Trans-Sibirya rotası yoktur. Orijinal Trans-Sibirya rotası yolcuları Moskova'dan
Vladivostok limanına götürürken, en renkli alternatiflerden biri de Trans-Moğol rotasıdır. Bu güzergah, üç büyük
kenti birbirine bağlarken envai çeşit coğrafyayı da biraraya getirir. Rusya'nın başkentinde yola çıkan trenler, Ural
Dağları'nın karşısındaki huş ormanlarından Yekaterinburg kasabasına doğru yol alır. Birkaç gün içinde, güneye
doğru, yurtların ve özgür atların toprakları Moğol bozkırlarına varmadan önce, Baykal Gölü'nün ışıltılı mavi suları
gözlerinizi kamaştırır. Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur’dan Pekin'e uzanan yolculuğun son bölümü, Gobi
Çölü'nün kuraklığını, endüstriyel manzaraları ve yeşil
dağları aşarak ve hatta Çin Seddi’ni bir an için görmenize
bile fırsat tanıyarak, muhteşem bir şekilde sonlanır.
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An epic journey, Trans-Siberian Express
If your dream is an epic route, then your train is the TransSiberian Express. It is difficult for an attraction to be the
rival of the Trans-Siberian Express, which passes through
eight time zones throughout Russia's vast and least-visited
inner regions, for 9,200 km. This rail line is the summit of
the epic train journeys. In fact, the Trans-Siberian route is
not a single one. While the original Trans-Siberian route
takes passengers from Moscow to the port of Vladivostok,
one of the most colorful alternatives is the TransMongolian route. This route connects three major cities
and brings together all kinds of geography. Trains start
their journey in the Russian capital, from the birch forests
across Ural Mountains towards the town of Yekaterinburg.
Within a few days, before reaching the Mongolian Prairies,
the lands of free horses, the glittering blue waters of Lake
Baikal dazzle your eyes. The last part of the journey from
the capital of Mongolia, Ulaanbaatar to Beijing ends in a
marvelous way, going beyond the drought of the Gobi
Desert, industrial landscapes and green mountains, and
even allowing you to see the Great Wall of China for a
moment.
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And Dağları’na selam, Machu Picchu Treni
Güney Amerika’nın, gezginlere göre en popüler ülkelerinden biri olan Peru'ya gelen birçok ziyaretçi, Cusco'dan İnka uygarlığının şaheseri Machu Picchu'ya giden turist trenine biner. Bu hoş bir güzergah olsa da biraz daha sıradışı bir deneyim için Lima'dan orta dağlık
bölgelerin büyüleyici başkenti olan Huancayo'ya kadar
olan yolculuğu es geçmemekte yarar var. 12 saat süren,
bu dünyanın en yüksek ikinci tren yolculuğu, And Dağları’nın arasından süzülürken, 4.782 metre yüksekliğe
ulaşır. Trenin ayda sadece bir veya iki kez sefer yaptığını
göz önünde bulundurmakta yarar var.

Saluting the Andes, Machu Picchu Train
Many visitors who come to Peru, among the most popular
countries of South America according to travelers, ride the
tourist train from Cusco to Machu Picchu, the masterpiece
of the Inca civilization. Although this is a pleasant route, it
is worth making a note of the travel from Lima to Huancayo,
the captivating capital of the mid-mountainous regions,
for a slightly more extraordinary experience. The world's
second highest altitude train journey, which lasts 12 hours,
floats through the Andes, reaching an altitude of 4,782
meters. It would be useful to remind that the train only
makes one or two trips in a month.

Uzun yol, bol vaat, Tazara Ekspresi
Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’nın başkenti Dar es Salaam’dan kalkıp Zambiya’nın Kapiri Mposhi kentine giden Tazara Ekspresi, 1.860 km’yi tam 46 saatte kat eder.
Birçok meselenin adeta yavaş çekimle çözümlendiği Afrika kıtasında neredeyse iki gün süren bu tren yolculuğunu yadırgamamak gerek. Rötarların olduğundan hiç
bahsetmeyelim. Ancak ‘zor ve emek verilen güzelle sonuçlanır’ teorisi burada da ele alınabilir. Çünkü bu yolculuk birçok ünlü tren seyahatine rakip olacak vaatlerle
size sabır aşılayacaktır. Tanzanya, el değmemiş doğal
yaşamı, köyleri ve milli parklarıyla, gerçek bir Afrika
deneyimi sunmakla kalmaz aynı zamanda safarinin de
kalbinin attığı yerdir. Safari turlarında günlerce restlayamadığınız ya da karşılaşma ihtimaline sahip olduğunuz
hayvanlara bu tren yolculuğunda rastlamanız ise şans
değil garantidir. Aslında asıl vaat ne manzara ne de vahşi
hayattır. Yolculuğun en büyük cazibesi, pencereden seyrederken, adeta içindeymiş gibi hissedeceğiniz gündelik
hayat ve tren planlı ya da plansız olarak durduğunda,
şahit olacağınız büyüleyici kaos ve ses cümbüşüdür.
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A long trip, many promises, Tazara Express
Tazara Express, which departs from Dar es Salaam, the
capital of the East African country of Tanzania, and goes
to Zambia's Kapiri Mposhi city, covers 1,860 km in 46
hours. It is almost two days in the African continent where
many problems are solved in slow motion. Let's not mention
that there may be delays. However, the theory of 'the
beauty is the result of a difficult labor' can be discussed
here, because this journey will give you patience with
promises that will rival many famous train trips. With its
pristine natural habitat, villages and national parks,
Tanzania is not only offering a true African experience, but
it is also the place where the heart of the safari beats. It is
not a lucky coincidence but a guarantee to meet the animals
that you could not meet or encounter for many days on
safari tours on this train journey. In fact, the real promise
is neither landscape nor wildlife. The greatest attraction of
the journey is the fascinating chaos and riot of sounds that
you will witness when the train stops and the daily life that
you feel as if you are a part of it while you are gazing out of
the window.
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Balkanlar’ın görkemi, Mostar-Saraybosna Güzergahı
Sınırlı bütçeliler için, dünyanın en ekonomik ve en
manzaralı tren yolculuklarından biri de Mostar-Saraybosna güzergahı demek abartı olmaz. Tren, Neretva
Nehri boyunca, oldukça engebeli ve acımasız bir doğadan geçerek, yaklaşık 2.5 saatte Saraybosna’ya ulaşıyor.
Yol boyunca doğa büyüleyici olduğu kadar ürpertici de;
dağları, viyadükleri, tünelleri ve virajlı yollar aşılıyor.

Kırmızı kahverengi coğrafya, Ghan Treni
Avustralya’nın ‘outback’ olarak adlandırılan, kavranması güç, ücra köşelerinin haritalarda yeri yoktur. Bu
bölgeler ancak kıtanın yerlileri Aborijin halkının şarkılarındadır ve Avrupalı istilacılar develerle mesafeleri kat
edinceye kadar hep gizemli kalmıştır. Oysa 26 vagonlu
Ghan Treni artık bu ulaşılmaz bölgelere, üstelik büyük
bir lüks içinde yolcu taşıyor. Tren, üç gün, 3.200 km boyunca, Avustralya’nın merkezinden aşağı yukarı, bir kıyıdan diğerine yol alır. Her ne kadar adını, Afganistan'dan gelen ve 1929’da bu hattı kuran deve çobanlarından almış olsa da bu yolculuk onların zorlu çöl yürüyüşleriyle karşılaştırılamaz. Zengin mönülü restoranı, yatakta kahvaltıyı da mümkün kılan 24 saat oda servisi ile
keyif dolu bir yolculuk. Coğrafya ise sürprizler sunmaktan geri kalmaz; Adelaide'den kuzeye uzanan rotada,
ovalar ve kırmızı kahverengi dağlar yerini kurak kırmızı
bir bölgeye, tam kalbindeki çini mavisi gökyüzüne, paslı
kızıl toprağa ve tipik maki ormanlarına bırakır. İlk 75 yıl
boyunca Ghan, çöl kenti Alice Springs’de sona erer. Bugün ise kuzey kıyısındaki Darwin kentine dek devam
ediyor. Yol boyunca, Afgan çobanların güttüğü hayvanların soyundan gelen deve ve kanguruları göreceksiniz.
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The magnificence of the Balkans, Mostar-Sarajevo Route
Saying that for limited budgets, one of the most economical
and most scenic train trips in the world is the MostarSarajevo route would not be an exaggeration. The train
crosses the Neretva River and passes through a very rough
and brutal nature and reaches Sarajevo in about 2.5 hours.
Nature along the way is as creepy as it is charming;
mountains, viaducts, tunnels and winding roads are crossed.

Reddish brown geography, The Ghan
The remotest corners of Australia called outback have no
place in the maps. These regions, however, are only in the
songs of the Aboriginal people of the continent and have
always remained mysterious until the European invaders
covered the distance on camels. However, the 26-car Ghan
now transports passengers to these inaccessible areas in
great luxury. The train travels for 3,200 km from the center
of Australia, almost from coast to coast, for three days.
Although it is named after the camel herders who came
from Afghanistan and founded this line in 1929, this
journey cannot be compared to their difficult desert walks.
It is a comfortable trip with a rich menu and a 24-hour
room service, which makes breakfast in bed possible.
Geography is not shy from offering surprises; on the route
from Adelaide to the north, the plains and reddish brown
mountains are replaced by a dry red zone, full of tile blue
skies, rusty red earth, and typical maqui forests. For the
first 75 years, the Ghan had ended in the desert city of Alice
Springs. Today it continues until the city of Darwin on the
north coast. Along the way, you will see kangaroos and
camels descended from the animals herded by Afghan
shepherds.
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Tarihin raylarında, Kızıl Tren
Tunus’un güneyindeyseniz, 1911 yapımı Kızıl Tren (Le
Train Lezard Rouge), kaçırılmayacak, tarihi bir deneyimdir. Kızıl Tren, 1 saat 45 dakika boyunca, ulaşılması
başka yollarla imkansız olan efsanevi Selja Kanyonu’ndan ve iki taraftan da gözünüzü ayırmak istemeyeceğiniz
manzaralardan geçer. Tünellere dalar, dağları aşar ve sizi
muhteşem kanyon ve manzaralarla baş başa bırakır. Tozeur kentine 55 km mesafedeki Metlaoui’den başlayan
ve bir fosfat madenine doğru, eski güzergahtan ilerleyen
trenin ‘turistik’ olarak adlandırılması cesaretinizi kırmasın. Aslında bu, 1943-1957 yıllarında Tunus'ta Osmanlı adına görev yapan son Osmanlı Beyi Emin Bey ve
ailesinin başkent çevresindeki yolculuklarına tahsis edilen ‘Curzun el-Ahmar’ treni idi. Fransız hükümeti tarafından hediye edilen trende biri beyin özel vagonu, bir
diğeri de restoran olmak üzere altı bağlantılı vagon bulunuyor. Tarihi atmosfere uygun dizayn edilmiş tren, sizi
zaman tünelinde geçmişe taşır. Tunus’un 1956’da bağımsızlığını kazanması ve bir yıl sonra cumhuriyetin
ilanıyla, koloni ve monarşi döneminin sembolü olan bu
tren kendi haline terk edilmişti. 1975’te Kızıl Tren adını
aldı ve 1984’te de yeniden yaşama döndürüldü.

Tekerlekli Saray, Palace on Wheels
Hindistan her yiğidin harcı değildir. Kalabalık, fakirlik
ve zorlu yaşam koşulları, bu ülkenin methini duyan ya da
buraya tutkulanıp gelenleri bile şok edebilecek seviyededir. Bu nedenle ülkenin güzelliklerini zorlanmadan
görmek isteyen ancak sokağın gerçeklerini göze alamayanlar için Palace on Wheels (Tekerlekler Üzerindeki
Saray) kaydadeğer bir çözüm. Bu, ülkenin en lüks treni
olmasa da en ünlüsü diyebiliriz. Terlemeden ve kalabalıklara karışmadan önemli yapıları ve Rajasthan bölgesini gezmek isteyenler için bire bir. ‘Mihraceler gibi’ diye
tanıtımı yapılsa da, trenin 14 vagonunun banyosu, modern imkanlarla donatılmış. Geçmişin geleneği halen
devam ediyor ve her vagonun özel bir servis elemanı
bulunuyor. Delhi'den başlayan bu bir haftalık yolculuk,
gerçek bir gezginin ideallerine göre fazla steril bir seyahat stili olsa da, Taj Mahal dahil olmak üzere, Hindistan'ın en önemli miras alanlarını görmenin en kestirme
ve sorunsuz yollarından biri olduğunu da teslim etmek
gerek.
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On the rails of history, Le Train Lezard Rouge
If you are in the south of Tunisia, Le Train Lezard Rouge, a make
of 1911, is a historic experience not to be missed. The Red Lizard
passes through the legendary Selja Canyon, which is impossible
to reach by other means, for 1 hour and 45 minutes and
landscapes that you want to keep an eye on both sides of the
train to catch them all. It dives into tunnels, crosses the
mountains, and leaves you with magnificent views of canyons
and landscapes. The route of the train begins from Metlaoui,
which is 55 km from Tozeur city, and advances on its old route
towards a phosphate quarry. Don't be discouraged by hearing
that the train is called "touristic". In fact, this train was called
'Curzun al-Ahmar', which was allocated to the late Ottoman
Bey, Emin Bey, who served in the name of the Ottoman Empire
in Tunisia, and his family's journeys around the capital, between
1943 and 1957. The train, presented by the French government,
has six linked wagons, including the Bey's private wagon and the
restaurant. Designed to suit the historical atmosphere, the train
takes you to the past in a time tunnel. Along with the
independence of Tunisia in 1956, and a year later the declaration
of the republic, this train was abandoned as the symbol of the
colony and monarchy. It was renamed the Red Lizard in 1975
and was revived in 1984.

Palace on Wheels
India is not a place that everyone can enjoy. The crowd,
poverty, and challenging living conditions are enough to
shock even those who have heard many praises for this
country or who come here out of passion. For this reason,
the Palace on Wheels is a remarkable solution for those
who want to see the beauties of the country without
difficulty. This is not the most luxurious train in the
country, but we can say that it is the most famous one. It is
just the right one for those who want to visit the Rajasthan
region and see important buildings without the sweat and
getting into crowds. Traveling like a Maharaja is promoted;
the train's 14 wagons are equipped with modern bathroom
facilities. The tradition of the past is still going on, and
each wagon has a dedicated service staff. Although this
one-week journey from Delhi is an over-sterile style of
travel according to the ideals of a true traveler, it is also
necessary to admit that it is one of the most short-cut and
hassle-free ways to see India's most important heritage
sites, including the Taj Mahal.
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CİLDİNİZİ NEMLİ TUTARAK
KAŞINTIYI ÖNLEYİN

SOĞUK HAVALARDA DAHA DA ARTAN KAŞINTI, BEYİNDE SEROTONİN HORMONU SALGILAR
AMA TAHRİŞE SEBEP OLUR.

PREVENT ITCHING BY KEEPING YOUR SKIN
MOISTURIZED
ITCHING INCREASES IN COLD WEATHER EVEN MORE, RELEASING SEROTONIN HORMONE IN
THE BRAIN BUT CAUSING RASHES.
TÜRKAN BALABAN
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Cilt kuruluğu, stres, deri yaşlanması, soğuk ve nemsiz hava,
yetersiz beslenme gibi nedenlere bağlı olabilmekle birlikte
deri hastalıkları ya da iç organ hastalıklarının bir bulgusu
olarak kaşıntı hissi ortaya çıkabilir. Özellikle soğuk havanın
yıprattığı vücut, nemlendirilmediğinde kaşıntı yaşanabilir.
Vücudu kaşımak insanları kısa süre için rahatlatsa da uzmanlara göre cildi kaşımak, o bölgeyi tahriş etmeye sebep
olabiliyor. Uzmanlar önce kaşıntının sebebinin belirlenmesi ardından da bir tedavi yöntemi uygulanması gerektiğini
söylüyor.

Itching may occur as a sign of skin diseases or internal
organ diseases while it may also be related to skin
dryness, stress, skin aging, cold and dry air, and
malnutrition. Especially the cold weather wears the body
out and when the body is not moisturized itching may
occur. Although scratching your skin may relieve your
itch for a short time, according to experts, it can cause
irritation in the region. Experts say that first the cause of
itching must be determined; then a treatment method
should be applied.

Kaşıntı hayat kalitesini azaltır
Vücutta bazen bir hastalık bazen de soğuk hava sebebiyle
nem oranının azalmasıyla kaşıntı hissi oluşabileceğini söyleyen Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Erdemoğlu bu durumu şöyle açıklıyor:
“Pek çok farklı nedenin sonucunda merkezi sinir sisteminden çıkan uyarılar periferik sinir sistemi yoluyla cildimize
ulaşır ve başta histamin olmak üzere, fazla miktarda prijenmediator salınımı sonucu kaşınma hissi başlar. Kaşınmak,
beyinde serotonin hormonu salınımına neden olarak bireyi
rahatlatsa da tekrarlayan kaşıntılar, hayat kalitesini belirgin
biçimde azaltır ve bu durum dayanılmaz bir sıkıntıya dönüşebilir.”

Itching may reduce life quality
Expressing that sometimes due to cold weather or a
disease in the body itching may occur, Acıbadem
University Atakent Hospital Dermatology Specialist Dr.
Yeliz Erdemoğlu explains: “As a result of many different
causes, the stimuli from the central nervous system
reaches our skin through the peripheral nervous system,
and the feeling of itching starts with the release of a large
amount of prime mediator, primarily histamine.
Although scratching relaxes the individual by causing the
release of serotonin hormone in the brain, it decreases
the quality of life and this can become an unbearable
nuisance.”

Hangi hastalıklar nedendir?
“Kaşıntıların altında yatan birçok hastalık olabilir. Alerjiler,
böcek ve sinek ısırıkları, kurdeşen, egzama, yüzeysel mantar hastalıkları, uyuz, bitlenme gibi dış parazit enfeksiyonları, kıl kurdu, bağırsak kurtları gibi iç parazit enfeksiyonları, sedef hastalığı, liken planus ile dermatitis herpetiformis
ve büllözpemfigus gibi daha nadir görülen deri hastalıkları
bölgesel veya yaygın tüm vücut kaşıntısına neden olabilir.”

Which diseases are the cause?
“There may be many diseases underlying the itching.
Allergies, insect and fly bites, hives, eczema, superficial
fungal diseases, external parasitic infections such as lice,
internal parasitic infections such as hairworm, intestinal
worms, psoriasis, lichen planus, and dermatitis
herpetiformis and bullous pemphigus can cause regional
or whole body itching.”
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biyopsisi tanı koymak için kullandığımız diğer enstrümanlardır. Tedavi yaklaşımı hemen her zaman nedene
yöneliktir. Mantar ve parazit enfeksiyonlarında etkeni
yok etmeye yönelik tedaviler düzenlenirken; ürtiker,
egzama grubu hastalıklar, derinin kendi hastalıklarında
krem/pomat/losyon gibi yerel veya sistemik dediğimiz
tablet/iğne tedavileri uygulanabilir. Kaşıntı bir iç organ
hastalığının deriye tezahürü ise hasta, uygun branş
doktoruna yönlendirilir.”

Kansızlık ve bunama da etkili
“Bazen de kaşıntı başka bir organ hastalığının deriye etkisidir. Anemi (kansızlık), polistemiavera gibi kan hastalıkları,
karaciğer hastalıkları, safra kesesi tıkanıklığı, siroz, hepatit
ve pankreas hastalıkları, kronik böbrek hastalığı ve diyaliztedavis, diyabet, hiper ve hipotiroidi hastalığı gibi endokrin
hastalıkları, demans (bunama), şizofreni, gibi psikiyatrik
sorunlar, antibiyotik, kan sulandırıcı, psikiyatrik ilaçlarla,
hipertansiyon ve kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan
bazı ilaçlar, kanser ya da PUPP gibi gebeliğe özgü bazı hastalıklar da kaşınma yaşatabilir.”
Gece mi gündüz mü kaşınıyorsunuz?
Dr. Erdemoğlu, kaşıntı teşhisinin nasıl konduğunu ve tedavisinin nasıl yapıldığını ise şu sözlerle anlatıyor: “Şikayetin
şiddetinin gece-gündüz saatleri arasında değişkenlik göstermesi, mevsimsel değişiklik göstermesi, vücudun özellikle belirli bir bölgesinde yoğunlaşması ya da tüm vücut yüzeyini etkilemesi, hastanın yaşı, psikolojik durumu, son zamanlarda kilo kaybı yaşaması ve aile bireylerinde de benzer
bir şikayet olup olmaması, var olan hastalıkları, kullandığı
ilaçlar, banyo alışkanlıkları gibi faktörleri dikkate alırız.”
Teşhis ve tedavi
“Dermatolog gerekli gördüğü durumlarda hastadan tam kan
sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, idrar tetkiki
isteyebilir. Yine patch (yama) testi, prick test ya da deri
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Anemia and dementia are also effective
“Sometimes the itching is the effect of another organ
disease on the skin. Diseases of the blood such as anemia,
polycythemia vera, liver diseases, occlusion of gallbladder,
cirrhosis, hepatitis and pancreas diseases, chronic kidney
disease and dialysis treatment, diabetes, endocrine
diseases such as hyper and hypothyroid disease, dementia,
schizophrenia, psychiatric problems, antibiotics,
psychiatric medications, some medications used in the
treatment of hypertension and heart diseases, cancer or
some diseases specific to pregnancy such as PUPP can
cause itching.”
Do you itch at night or day?
Dr. Erdemoğlu explains how it was diagnosed and how the
treatment was administered: “We take into account
factors such as the severity of the complaint varying from
day to night, varying seasonally, occurrence of the
complaint especially in a particular area of the body or the
whole body surface, the patient's age, psychological status,
recent loss of weight and whether there is a similar
complaint in family members, the existing diseases,
bathing habits, medications.”
Diagnose and treatment
“When the dermatologist deems it necessary, complete
blood count, liver and kidney function tests and urinalysis

may be requested from the patient. Patch test, prick test or
skin biopsy are other instruments we use to diagnose. The
treatment approach is almost always directed to the
cause. In the treatment of fungal and parasitic infections,
the treatment to eliminate the causative agent is
arranged; urticaria, eczema group diseases, and other
skin diseases can be treated with creams/pomades/
lotions or local or systemic tablet/needle treatments. If
itching is the effect of an internal organ disease on the
skin, the patient is directed to the appropriate branch
physician.”

Kolonya sürerken bir kere daha düşünün
Dr. Yeliz Erdemoğlu, kaşıntıya nelerin iyi geldiğini şu
sözlerle dile getiriyor: “Cildin lipid bariyerini destekleThink twice before wearing a cologne
Dr. Yeliz Erdemoğlu tells what soothes the itching
mek kaşıntı ataklarını ve şiddetini azaltır. Bu nedenle
down: “Supporting the skin's lipid barrier reduces
hamam, sauna gibi sıcak banyolardan ve cilt temizliğinitching attacks and severity. For this reason, hot baths
de sert kese, lif gibi alışkanlıklardan uzak durulmalıdır.
or saunas, using a hard loofah for skin cleaning
Özellikle soğuk havalarda cilt daha çok nem kaybına
should be avoided. Especially in cold weather,
uğrar. Bu nedenle kış mevsiminde nemlendithe skin loses its moisture faster. So,
riciler daha sık, özellikle de yoğun kımoisturizers, especially in dense
vamlı türevleri, kullanılmalı. Bölgeyi
Yaz-kış demeden
consistency derivatives, should be
ılık suyla yıkayıp, nemlendirici
günde en az 5-6 su
used more frequently. Washing
sürmeniz kısa süreli bir rahatlabardağı saf su içilmeli. Çay,
the area with warm water and
ma sağlayacaktır. Kolonya, ıslak
applying a moisturizer will
mendil gibi kimyasal maddelekahve ve alkollü içeceklerden,
provide short-term relief. Skin
rin cilde temasından kaçınılsigaradan uzak durulmalı.
contact with chemicals such as
malıdır.”
cologne, wet wipes should be
At least 5-6 cups of pure water
avoided.”
Pamuklu giyecekleri tercih
should be drunk daily year round.
edin
“Yünlü ve sentetik kumaşlardan
Choose cotton fabrics
Tea, coffee and alcoholic
“Avoiding
wool and synthetic
uzak durup pamuklu dokumalar
beverages, smoking should
fabrics, preferring cotton fabrics,
tercih etmek, çamaşırları yıkarken
be avoided.
double rinsing while washing the
çift durulama yapmak, yumuşatıcı kullaundry, restricting the use of softeners
lanımını kısıtlamak kaşıntı şiddet ve atak
will be helpful in reducing the number of
sayısını azaltmada yarar sağlayacaktır. Yine oda
itching attacks and the severity. Again, paying attention
sıcaklığı ve nem oranına dikkat etmek, aşırı terlemeyi
to the room temperature and humidity, preventing
engellemek, stresten uzak durmak kaşıntı atak ve şiddetini
excessive sweating, avoiding stress will reduce the
azaltarak hastanın hayat kalitesini arttıracaktır.”
severity of itching attacks and will increase the quality of
life of the patient.”
Sarı-turuncu meyveler kurtarıcı
“Yaz-kış demeden günde en az 5-6 su bardağı saf su
içilmeli. Çay, kahve ve alkollü içeceklerden, sigaradan
Yellow-orange fruits are rescuers
“At least 5-6 cups of pure water should be drunk daily year
uzak durulmalı. Sarı-turuncu meyve ve sebzelerde, saround. Tea, coffee and alcoholic beverages, smoking should
katatlarda A vitamini yoğun bulunur, mutlaka tüketilbe avoided. Yellow-orange fruits and vegetables are rich in
meli. Kuruyemiş, ıspanak, kuşkonmaz, balkabağı, dovitamin A, which must be consumed. Nuts, spinach,
mates, somon, ton balığı E vitamini için iyi birer kayasparagus, pumpkin, tomato, salmon, tuna are good sources
naktır. K vitamini için tüm yeşil yapraklı sebzeleri; inof vitamin E. All green leafy vegetables, fruits such as figs,
cir, armut, dut, ahududu, yabanmersini gibi meyveleri;
pears, berries, raspberries, blueberries, spices such as
kekik, köri, kuru karanfil gibi baharatları tüketebiliriz.
thyme, curry, dried cloves are rich in vitamin K. In winter,
Kış aylarında süt, kefir, peynir, somon, ton balığı ve
we must also supplement vitamin D sources such as milk,
kabuklu deniz ürünleri gibi D vitamini kaynaklarından
kefir, cheese, salmon, tuna and shellfish.”
da takviye almalıyız.”
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LOKAL VE ENTERNASYONAL
LEZZETLER

ŞEF SELÇUK GÖNEN, MENÜLERİNİ MEVSİMSEL LOKAL ÜRÜNLER ÜZERİNE KURGULARKEN DÜNYA
MUTFAĞININ SEÇKİN SPESİYALLERİNE DE YER VERDİKLERİNİ BELİRTİYOR.

LOCAL AND INTERNATIONAL FLAVORS
CHEF SELÇUK GÖNEN STATES THAT WHILE THEY DESIGN THEIR MENUS FOCUSING ON
LOCAL AND SEASONAL PRODUCTS, THEY ALSO GIVE PLACE TO THE OUTSTANDING
SPECIALS OF THE WORLD CUISINE.
SELİN AKGÜN
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FERHAT MAKASÇI

20 yılı aşkın süredir yemek sektöründe hizmet veren
The Grand Tarabya Executive Şefi Selçuk Gönen, Bolu
Mengenli şeflerimizden biri. Meslek lisesinden mezun
olduktan sonra Nişantaşı’ndaki Brasserie D'oeuf, Çırağan Sarayı’ndaki Tuğra Restaurant ve Laledan ile Mövenpick Hotel’deki AzzuR Restaurant gibi seçkin
mekânlarda şeflik yapan Gönen, hem Türk mutfağı hem
de dünya mutfağı alanında deneyim kazandı. The Grand
Tarabya’nın executive şefi olarak İstanbul’u doyasıya
yaşamayı seven özel bir kitleye hitap ettiklerini söyleyen Gönen ile nasıl bir lezzet konseptine yatırım yaparak ilerlediği hakkında konuştuk.

Executive Chef of The Grand Tarabya Selçuk Gönen, serving
in the dining sector over 20 years, is among the chefs of
Mengen, Bolu. Following his vocational school education,
Gönen, who worked as a chef at Brasserie D'oeuf in
Nişantaşı, Tuğra Restaurant and Laledan in Çırağan Palace,
and AzzuR Restaurant in Mövenpick Hotel, has gained
experience both in the Turkish and the world cuisines.
Gönen who made a statement as the executive chef of The
Grand Tarabya said that they appeal to a special mass that
enjoys to repletion what İstanbul has to offer... We had an
interview with him about the flavor concept, with which he
advances.

Lezzet, sakinlik ve yalınlık bir arada
Tarabya Koyu’nun benzersiz manzarasına ev sahipliği
yapan R.E.A.D Café&Bakery, her gün 08.00-23.00 saatleri
arasında hizmet veriyor. R.E.A.D Café&Bakery’nin, The
Grand Tarabya, bünyesindeki restoranlardan biri olduğunu
ifade eden The Grand Tarabya Executive Şefi Selçuk Gönen, “Tüm otelin mutfaklarından sorumlu executive şef
olarak görev yapıyorum. R.E.A.D Café&Bakery, 2013 yılından bu yana otel içindeki ve otel dışındaki misafirlerimize
hizmet veriyor. Menümüz; lokal ve enternasyonal lezzetlerden oluşuyor. Menülerimizi öncelikle mevsimsel lokal
ürünler odaklı kurguluyoruz. Elbette dünya mutfaklarından lezzetlere de yer veriyoruz. R.E.A.D Café&Bakery,
(Recharge, Eat, Drink) isminden de anlaşılacağı gibi Boğaz’ın kıyısında, yalın ve modern dekorasyonuyla misafirlerimize yemek yerken dinlenebilecekleri sakin bir ortam
sunuyor. İstanbul’u doyasıya yaşamayı seven, lezzet
düşkünü herkes bizim misafirimiz. Boğaz’da yaşayan ko-

A combination of taste, calmness and solitude
Offering the best view of the Tarabya Cove, R.E.A.D. Café &
Bakery serves between 8 am and 11 pm everyday. Executive
Chef of The Grand Tarabya Selçuk Gönen who expresses
that R.E.A.D Café & Bakery is among the restaurants within
the Grand Tarabya said, “I am the executive chef who is
responsible from all the kitchens in the hotel. R.E.A.D
Café & Bakery has been serving for both hotel and out of
the hotel guests since 2013. Our menu consists of local
and international dishes. We give priority to set our
menu items with a focus on local and seasonal products.
We give place to the international dishes, of course. As
the name gives it away, R.E.A.D Café & Bakery (Recharge,
Eat, Drink) with a simple and comfortable decoration
offers its guests a quiet place to eat and relax, facing the
wonderful view of the Bosphorus. Everyone who enjoys
experiencing to repletion what İstanbul has to offer and a
big fan of delicious meals is our guest. We appeal to a
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ŞEF SELÇUK GÖNEN’DEN GÜVEÇTE TEREYAĞLI KARİDES TARİFİ
SHRIMP WITH BUTTER RECIPE BY CHEF SELÇUK GÖNEN
Malzemeler: 300 gram jumbo karides, 2 diş sarımsak, 120
gram tuzlu tereyağı, 2 adet sivri biber, 5 adet cherry domates, taze kekik, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve pul biber.
Hazırlanışı: Karidesleri ayıklayıp temizledikten sonra
sarımsakları incecik dilimleyin. Cherry domatesleri kesin,
sivri biberleri doğrayın. Isıtılmış bir tavaya tereyağı ekleyin.
Tuzlanmış ve baharatlanmış karidesleri sote edin. Tavaya
daha sonra sırayla sivri biber, domates ve sarımsak ekleyin.
Karidesler kıvrılınca ateşten alın ve taze kekikle servis edin.
Afiyet olsun.
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Ingredients:300 gram jumbo shrimp, 2 cloves of
garlic, 120 gram salted butter, 2 fresh green peppers,
5 cherry tomatoes, fresh thyme, salt, ground red and
black pepper, red pepper flakes.
Directions: After cleaning the shrimp, thin-slice the
garlic. Slice the cherry tomatoes and chop the green
peppers. Melt the butter in a pan. Salt and spice up the
shrimp and saute with butter. Add the following into
the pan in the same order: green peppers, tomatoes,
and garlic. When the shrimp curls up, remove from the
heat and serve with fresh thyme. Enjoy!

nuklarımızdan yakın çevredeki plazalarda çalışan profesyonellere, iş toplantılarını gerçekleştirmek isteyen iş insanlarından hafta sonu keyifli bir kahvaltıyla güne başlamak isteyen ailelere ve genç misafirlerimizin arkadaş buluşmalarına kadar geniş bir kitleye hitap ediyoruz.” diyor.

large mass of clients from those who live nearby to those
who work at surrounding plazas. Families that want to
start their weekend with a nice breakfast and our young
clients who plan their meetings with friends to take place
here are also among them.”

Menü yeniden tasarlandı
Tüm menüyü yeniden tasarladıklarının altını çizen Selçuk
Gönen, mutfakta nasıl bir çalışma stiline sahip olduğu ve
öne çıkan farklı lezzetler hakkında şu yorumda bulunuyor:
“Yeni menümüze farklı bir dokunuş kattık. Bu noktada en
dikkat çekici spesiyallerimizi R.E.A.D’e özgü bir sosla sunduğumuz Café de Paris soslu ızgara antrikot, güveçte tereyağlı karides, özel ızgara köfte, hamburger ve ‘Hollandaise’
sos ile sunduğumuz eggs royale olarak özetleyebiliriz.
Mutfak ekibimiz 8 kişiden oluşuyor. Yemek yaparken en
çok önem verdiğim konu ise planlı ve düzenli bir çalışma
stiline sahip olunması… Mutfakta yaşanacak herhangi bir
belirsizlik ya da düzensizlik beni çok rahatsız eder. Benim
için olmazsa olmaz kurallardan biri de gıda hijyeni. Ekibime
bu konuda çok güveniyorum. Herkes bu konuda son derece
eğitimli ve bilinçli. Mevsime göre ürünleri temin etmek de
çok önemli. Yemek yapmak beni çok mutlu ediyor. Mutlu
olduğum işi yapmak için bu mesleği seçtim. Türk mutfağının öne çıkan spesiyallerine ve değerlerine yeni yaklaşımlar katacak çalışmalara odaklanıyorum.”

The menu was redesigned
Highlighting the redesigning of the whole menu, Selçuk
Gönen made the following comment on his work style in
the kitchen and their prominent dishes: “We added a
different touch to our new menu. At this point, we can
summarize our most popular specials as grilled rib steak
with Café de Paris sauce, a sauce unique to R.E.A.D.,
shrimp with butter in earthenware, grilled meatballs,
hamburger, eggs royale with Hollandaise sauce. We are a
team of 8 in the kitchen. I value having an organized and
planned working style while cooking...
Any kind of uncertainty or disorder experienced in the
kitchen irritates me very much. Food hygiene is a must. I
trust my team on that. Everyone in the team is highly
educated and conscious on that part. Providing seasonal
produce is also important. Cooking makes me very happy. I
chose this profession to perform a profession that makes
me happy. I focus on specials of the Turkish cuisine and
works that would bring new approaches to the other
cuisines.”

raillife OCAK / JANUARY 2019

0

4

3

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

Café de Paris soslu ızgara antrikot
Grilled rib steak with Café de Paris sauce

Fırınlanmış Kayseri tepsi mantısı
Oven-baked Kayseri ravioli

Pizza Margherita

Burrata peynirli panzanella salatası
Panzanella salad with Burrata cheese

Günlük operasyonları tek tek kontrol ediyor
Her gün saat 08.00’de işinin başında olan Selçuk Gönen,
08.30’da sous şeflerle yani aşçı yardımcılarıyla günlük
operasyon toplantısını gerçekleştiriyor. O günkü banket
grupları, restoranlardaki rezervasyonlar kısacası tek tek
tüm operasyonun üzerinden geçip bir sonraki gün için
planlama yapan Gönen, “Toplantının akabinde, tüm mutfaklarda günlük kontrollerimi gerçekleştirdikten sonra
09.30’da otelimizin genel müdürüyle bir başka toplantıya
katılıyorum. Bu toplantıda, departmanımla ilgili güncel
yönetimsel konuların üzerinden geçiyoruz. Toplantı bitiminde günlük siparişlerle, aylık takvimde yer alan programların takibini yapıyorum. Kalan zamanda ise tüm mutfaklarda hazırlanan ürünlerin genel tadım ve kontrollerini
gerçekleştiriyorum. Otelimizde akşam herhangi bir operasyon yok ise saat 18.30’da mesaim bitiyor.” diyor. Gönen; şefliği meslek olarak seçmek isteyen gençlere önemli
tavsiyeler vermeyi de ihmal etmiyor: “Bu mesleğe gönül
verecek olan genç arkadaşlarımız, yemek sektöründeki
yeni trendleri sıcağı sıcağına takip etmeli. Yeme-içme üzerine çok ama çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz.”
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He controls the daily operations one by one
Selçuk Gönen who starts the work at 8 am everyday
realizes their daily operations meeting with the souschefs at 8.30 am. Gönen goes over the details of every
operation for the day such as banquet group events or
reservations for the restaurants and plans for the next
day. He said, “Following the meeting, after I realize the
daily checks in the kitchens, I participate in another
meeting with the director general of our hotel at 9.30 am.
We go over the daily administrative matters related to
my department in this meeting. After this meeting ends,
I follow-up with the daily orders and monthly schedule.
Rest of my time is spent by general tasting and checking
the products prepared in all of our kitchens. If there is no
other operation in our hotel for the evening, my work day
ends at 6.30 pm.” Gönen does not forget to give some
advice to the young people who want to choose this
profession: “Our young friends who want to choose this
profession should be following the new trends in the
dining sector. We are living in a geography with a very
rich dining culture.”

GEZİ / TRAVEL

GEZİ / TRAVEL

YERYÜZÜNÜN EN GÜZEL
BAHÇELERİ
THE MOST BEAUTIFUL GARDENS ON EARTH
BERİL ŞEN
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Doğa çağırınca, sesine karşı koyamıyorsanız, yeşil gezegenin cevherleri listemiz sizi içine çekecektir. Çok
uzaklara gitmeniz, maceracı olup dağa taşa vurmanız
şart değil. Kentlerin insanlarına yarattığı yeşil alanlar
bile hem kültürü hem de insanıyla yakınlaşabilmek
için kaydadeğer bir fırsat. Saray bahçesinden sürreel
parka, geniş bir yelpazede dünyanın en güzel bahçelerinde gezindik. Bitki ve çiçek meraklısı, bahçıvan, botanikçi, çocuk ya da gezgin, hangisi olursanız olun,
yeryüzünde nefes alınacak hâlâ birçok adres var.

You cannot resist when nature calls; our list of the gems
of the green planet will draw you in... You do not have to
travel far or climb mountains with an adventurous
spirit. Even the green spaces in cities are great
opportunities for getting close to both their culture and
people. We walked around the most beautiful gardens of
the world, ranging wide from a palace garden to a surreal
park. Whether you are a plant or flower enthusiast, a
gardener, a botanist, a child, or a traveler, there are still
many places to breath on earth.

Saiho-ji, Kyoto
Bir benzerine zor rastlanır. Kyoto’daki Saiho-ji, dünyanın çiçekleri ve yeşil alanlarıyla ünlü birçok bahçesinden farklı bir özelliğiyle öne çıkıyor. Burada, kitleler tarafından çok da sevilmeyen ve estetik bulunmayan yosunlar baş rolde. Japonya'da sonbaharda rengarenk yapraklı ağaçlarla dolu birçok cezbedici bahçe
bulabilirsiniz ancak burası gibisine zor rastlarsınız.
Yosun aslında sandığınız kadar da mütevazı değildir.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan bir alanı
ve 1200 yıllık bir tapınağı adeta halı gibi kaplamış ve
sarıp sarmalamış 120'den fazla yosun türü buradadır.
Bu nedenle de bu tapınak, ‘koke-dera’ yani Yosun Tapınağı takma ismiyle de anılır. Kendinizi yeşilin tonlarına kaptırın, biraz odaklanırsanız, yeşil dokudaki incelikli değişimi, asırlar boyu doğa ile insan eliyle yapılan çevre düzenlemesinin uyumunu fark edeceksiniz.
Tapınağın kutsal atmosferini koruyabilmek için ziyaretçilerin sayısı sınırlandırılıyor.

Saiho-ji, Kyoto
A similar one to this garden is hard to find. Saihō-ji in
Kyoto stands out with a distinctive feature, which differs
from many gardens that are famous for their flowers and
green zones. Here, moss has the starring role, although it is
not the most popular and aesthetic according to many. In
Japan, you can find many attractive gardens filled with
trees with colorful leaves in the fall, but you can hardly see
something like this place. Moss is not as modest as you
actually think it is. There are more than 120 moss species,
covering the 1200-year-old temple and an area in the
UNESCO's World Heritage List like a carpet. For this
reason, this temple is also referred to as, "koke-dera",
meaning the Moss Temple. Immerse yourself in the shades
of green; if you focus a little, you will realize the subtle
changes in the green texture, the harmony of man-made
landscaping with nature throughout centuries. The number
of visitors is limited in order to preserve the sacred
atmosphere of the temple.
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Keukenhof, Lisse
“Avrupa Bahçesi” olarak da bilinen Hollanda’nın Lisse
kentindeki Keukenhof Bahçesi, her yıl sadece mart ayından mayıs ayına kadar açık. Yani tam da bu bahçenin esas
kahramanları olan laleler çiçek açtıklarında… Burası sadece dünyanın en güzel ve aynı zamanda en büyük bahçelerinden biri değil aynı zamanda leylak, nergis ve sümbülleriyle tam bir renk cümbüşü. Bahçe her yıl, ziyaretçilerinin karşısına yeni bir temayla çıkıyor ve bu tema birçok heykelin sergilendiği sanatsal işlerle daha anlamlı ve
etkileyici hale getiriliyor. Bahçenin ortasında bulunan
gölde tekneyle gezmek ise ayrı bir keyif.

Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri, Londra
Bir botanik bahçede olmasını umduğunuz her şey burada:
Ender bulunan bitkiler, seralar, tarih, çeşitlilik, açıklayıcı
tabelalar, çevre düzenlemesi, ziyaretçiler için bitkilerle ilgili eğitim ve aktiviteler... Londra’nın merkezinden sadece
yarım saatlik bir tren yolculuğu mesafesindeki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri’ni tam anlamıyla keşfetmek günler
sürebilir. Bu harikalar diyarında, dünyanın en büyük Viktorya dönemi serası Temperate House'un da dahil olduğu
kaçırılmaması gerekenler listesi oldukça kabarık. 200 metre
uzunluğunda ve 18 metre yüksekliğinde, ağaç tepelerinden
ilerleyen ve bahçenin yanı sıra kentin de manzarasını ortaya
çıkaran yürüyüş platformu, Kew arılarının hayatlarına bir
pencere açan ve tüm duyularımıza hitap edebilen bir deneyim olan The Hive, 150 yaşından büyük ağaçların olduğu
Bonsai House ve cam çatısının altında yağmur ormanları
iklimini barındırarak ender görülen tropikal bitkilerin yetiştiği Palm House da kuşkusuz bunların arasında. İlk 1759
yılında Prenses Augusta tarafından tasarlanan bahçeler,
farklı dönemlerde genişletildi. Kraliçe Charlotte’un kraliyet
pikniği için yaptırdığı kulübe ve öğle yemeği için tasarlanan
Orangery gerçekten büyüleyici.
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Keukenhof, Lisse
The Keukenhof Garden in the city of Lisse, Netherlands,
also known as the Garden of Europe is only open from
March to May every year. In other words, when the tulips,
which are the essences of this garden, bloom. This place is
not only one of the most beautiful and largest gardens on
earth but also it is a riot of colors with lilacs, narcissus and
hyacinths. Each year, the garden welcomes its visitors with
a new theme and this theme is made more meaningful and
impressive with the artistic works of many sculptures. A
boat trip in the lake situated in the middle of the garden is
a pleasure.

Royal Botanic Gardens, Kew, London
Everything you’d hope for in a garden is right here: rare
plant species, greenhouses, history, diversity,
information signs, landscape, plant workshops and
activities for visitors... It might take days to completely
discover the Royal Botanic Gardens, Kew in London
which can be reached via a half an hour train ride from
the city center. This wonderland has a huge list of
must-see places which includes the world’s largest
Victorian era greenhouse the Temperate House. The
Hive, which is a 200-meter long and 18-meter high
aerial walkway that advances on the treetops with a
view of the city and the garden as well, opening a
window to the life of bees and appealing to our senses,
and the Palm House, where rare tropical plants grow by
hosting a rainforest climate, and the Bonsai House,
where there are trees over 150 years old, are certainly
among them.
The gardens, first designed by Princess Augusta in
1759, were expanded in different periods. The cottage
built for the royal picnic of Queen Charlotte and the
Orangery designed for lunch is truly charming.
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Versailles Sarayı, Paris
Bugün UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak korunan,
dünyanın en güzel ve en büyük bahçelerinden biri, Paris’in baş döndürücü bir zenginlik ve ihtişam simgesi,
ünlü Versailles Sarayı’nın kral ve kraliçelere layık yeşil
alanlarıdır. 17. yüzyılda XIV. Louis'nin emriyle, Fransız peyzaj tasarımcısı André Le Nôtre’un yarattığı
bahçeler, Fransız tarihinin en belirgin güç gösterilerinden ve turizmdeki en sağlam kozlarından biri olan
Versaille Sarayı’nın görkemini perçinler. 8000 dönümlük alan 3000 dönüm ormanlık arazinin yanı sıra
göz alabildiğine çim, çiçek bahçeleri, süs gölleri ve
mitolojik ve klasik heykellerin olduğu çeşmelerle kaplıdır. Bahçeye paralel uzanan Büyük Kanal’da ise bir
zamanlar kral gondoluyla tekne yolculuğu yaparmış.

GEZİ / TRAVEL

The Palace of Versailles, Paris
Protected as a UNESCO World Heritage Site today, one of the
most beautiful and largest gardens of the world, the symbol of
wealth and magnificence, is the famous Palace of Versailles’
green zones, fit for kings and queens... The gardens that were
created by André Le Nôtre, the famous French landscape
designer, by the order of Louis XIV in the 17th century increase
the magnificence of the Palace of Versailles, which is one of the
most apparent demonstrations of power in French history and a
significant tourist attraction. The 8000-acre area is covered
with 3000 acres of woodland, as well as decorative fountains,
flower gardens, ornamental ponds, mythological and classical
sculptures, and green lawns stretching as far as the eye can see.
The king used to ride his gondola in the Grand Canal, which
runs parallel to the garden, once upon a time.

Sanssouci Sarayı, Potsdam
Bu muhteşem görüntüye Prusya’nın Versaille’ı demek
hiç de yanlış olmaz. II. Friedrich, Almanya’nın Potsdam
kentindeki bu görkemli barok rüyasını aslında yazlık bir
saray olarak inşa etmişti. ‘Sanssouci’ Fransızca’da ‘tasasız’ anlamına geliyor. Savaşmayı sevmese de bu konuda
pek istikrar gösterememiş olan II. Friedrich’in sarayı,
bahçeleri ve asma teraslarıyla hem şatafatlı hem de zarif.
Roma imparatorlarının büstleri, dekoratif heykelleri, Çin
Çayevi ve gezmeye doyamayacağınız yeşil alanlarıyla,
burası gerçek anlamda bir görsel şölen. 300 yıl önce bir
garnizon kenti olan Potsdam, büyük bir değişim geçirerek Avrupa'nın en muhteşem kraliyet şehirlerinden biri
haline geldi. 5000 dönüm büyüklüğündeki parkları ile
1730-1916 dönemine ait 150 yapısının yanısıra peyzajın
ve görkemin hakkını veren Potsdam’daki sarayın değer
biçilemez bir bölümü de sanat galerisi.
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Sanssouci Palace, Potsdam
It would not be wrong calling this magnificent sight as
Prussia’s Versaille. Friedrich II had this gorgeous Baroque
dream built as a summer palace in Potsdam, Germany.
‘Sans souci’ means ‘worry-free’ in French. Although he
did not like battles, Friedrich II couldn’t be persistent
about it. His palace is both elegant and ostentatious with
its gardens and vine terraces. This is a real visual feast
with the busts and the decorative sculptures of the Roman
emperors, the Chinese Teahouse and the green areas you
cannot get enough of...
Potsdam, a garrison city 300 years ago, underwent a
major transformation and became one of Europe's most
spectacular royal cities. The art gallery in Potsdam is a
priceless part of the palace as well as 5000-acre parks,
150 structures from the period of 1730-1916, and the
landscape.
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Gardens by the Bay, Singapur
Hem yeşil hem de fütüristik denince, kendinizi gerçek
anlamda bir paradoksun içinde hissedebilirsiniz ancak
Singapur'un Körfez Bahçeleri (Gardens by the Bay) tam
da bunun gerçekleşmiş hali. Milyar dolarlık bu gerçeküstü tema parkı gerçekten de şapkanızı uçuruyor. Daha çok
Güney Amerika, Güney Afrika ve Akdeniz gibi bölgelerde yetişen çiçek türlerinin sergilendiği Çiçek Kubbesi
etkileyici. Daha da sürprizlerle dolu olan, içinde 35 metre
yüksekliğindeki Bulut Dağı’nın yer aldığı ve dünyanın
farklı coğrafyalarından bitki ve çiçeklerin bulunduğu Bulut Kubbesi. Akdeniz, Güney Amerika, Avustralya ve
Güney Afrika bölgelerinden bitkilerin bulunduğu kubbenin farklı katlarında hava sıcaklığı 23-25 derecelerde tutuluyor. Skyways yürüyüş yolu ile 35 metreden dökülen
dünyanın en uzun kapalı şelalesi de kaçırılmaz. Ulusal
Orkide Bahçesi'ne ev sahipliği yapan tarihi Singapur Botanik Bahçeleri de hemen yakında.

Table Mountain Milli Parkı, Cape Town
Dünyanın en büyük botanik bahçelerinden biri Güney
Afrika’da… Cape Town’da Table Mountain Milli Parkı’nın (Masa Dağı) hemen yanında, dağın eteklerinde
yer alan Kirstenbosch Ulusal Botanik Bahçesi, sadece
kıskanılacak bir manzaralı fona sahip olmakla kalmaz,
kadim zamanlardan bugüne ülkenin florasını koruduğu
ve sergilediği için de haklı bir gurur taşır. 1300 dönümün üzerinde bir alana sahip olan bahçenin, yüzde
10'undan azı ekilmiş ve gerisi tamamıyla vahşi bırakılmış. Olağanüstü bir çeşitlilik var; en eski yaşayan tohum bitkileri olan, dinozorlar çağından da önce evrilmiş
ilkel bitkilerden cycad'lar, canlı bitki fosilleri, endemik
çiçekler ve bir sürü kendine özgü Güney Afrika bitkisi…
Hızınızı alamazsanız, çevredeki yamaçlara doğru uzanın. Yürüyüş parkurları, ziyaretçileri ana bahçeden daha
yabani alanlara yönlendirir. Bahçede ayrıca, aralarında
Nelson Mandela’nın büstünün de olduğu Afrika’ya özgü
bir taş heykel koleksiyonu da bulunuyor.
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Gardens by the Bay, Singapore
When both green and futuristic used in the same sentence,
you might feel yourself literally in a paradox; however,
Gardens by the Bay in Singapore turns this feeling into
reality. This million dollar surrealistic theme park truly
blows your mind off... Exhibiting many flower species of
South Africa, South America, and Mediterranean, the
Flower Dome is very impressive. The Cloud Forest,
where the 35-meter high Cloud Mountain is located,
has even more surprises like the plants and flowers from
around the world. The air temperature in different
levels of the dome, where plants from South America,
Australia, and South Africa are exhibited, is kept
between 23-25 degree. Skyway, the aerial walkway, and
the world’s highest indoor waterfall with a 35-meter of
height are not to be missed seeing. The historical
Singapore Botanic Gardens that hosts the National
Orchid Gardens is near.

Table Mountain National Park, Cape Town
One of the other largest botanical gardens of the world is
located in South Africa.
Nestled at the eastern foot of Table Mountain, next to
Table Mountain National Park in Cape Town,
Kirstenbosch National Botanical Garden doesn’t only
have an adorable background but also has the pride of
preserving the flora of the country since the ancient
times. Covering over 1300-acre of area, the garden is
wild. Less than 10% of it is cultivated. There is an
extraordinary diversity in the garden; the oldest living
seed plants since before the time of the dinosaurs, cycads,
live plant fossils, endemic flowers, and many unique
South African plants...
If you cannot slow down, stretch to the surrounding
foothills. Walking trails from the main garden direct
visitors towards the wild areas. The garden also hosts a
unique African stone sculpture collection, including a
bust of Nelson Mandela.
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GELENEKSELİN DIŞINDA
OUT OF TRADITIONAL
SELİN AKGÜN

Dünyada geleneksel spor dalları dışında pek çok alternatif bulunuyor. Daha çok geniş kesimlerin tercih ettiği
spor dallarına aşinalığımız olsa da Bowls, Pelota ya da
Bocce gibi az bilinen sporların müdavimlerinin sayısı
hızla artıyor. Siz de farklı spor dallarına ilgi duyanlardansanız, yazımız ilginizi çekebilir.

There are many alternatives in the world to traditional sports
branches. Even if we are more familiar with sports branches
preferred by larger masses, patrons of more or less known sports
such as Bowls, Pelota or Bocce are quickly increasing. If you are
also one of those who are interested in different sports branches
then our article may draw your interest.

İngiltere menşeli spor dalı: Bowls
Klasik spor dallarının dışına çıkarak daha özel bir kitlenin tercih ettiği spor dallarını araştırdığımızda karşımıza ilk olarak Bowls çıktı. Ana vatanı İngiltere olan bu
spor dalında çok fazla hareket etmek gerekmiyor. Çok
hızlı ya da hareketli olmaktan öte, özel bir konsantrasyon gerektiren Bowls sporu, 7’den 70’e herkesin oynayabileceği bir konsepte sahip. Oyunun amacı ise yanlardan basık olan topların, hedefe en yakın biçimde gönderilmesi… İlk kez 13. yüzyılda İngiltere’de öne çıkan bu
spor dalı, misket oyununa benzerliği ile dikkat çekiyor.
Çift taraflı basıklığı olduğu için iki yüzü olan ve yuvarlanarak ‘jack’ veya ‘kitty’ denilen küçük boyutlu bir
topa doğru atılan toplarla oynanan bir spor dalı olarak
öne çıkan Bowls, dokuz oyunlu iki setten oluşuyor. Beraberlik durumunun oluştuğu durumlarda üçüncü oyuna geçilerek karar veriliyor. Oyuna yazı tura ile başlanıyor ve kazanan taraf ‘kitty’ denilen küçük beyaz topa
uzaklığını belirleyen atışı ya da son atışı belirliyor. Atış
yapılan toplar iki farklı renkten oluşuyor. Sporculardan
her biri kendine ait renkteki toplarla kitty’ye doğru dört
atış yapıyor. Kitty’ye yakın olan topu fırlatan oyuncu
puan alıyor ve rakip sporcunun en yakın topundan daha
yakın birden fazla top var ise bu yakın topların sayısı
kadar puan kazanılıyor.
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A sports branch originating from England: Bowls
When we researched sports branches -excluding classic
sports branches- that are preferred by more specific
masses, we first came across with Bowls. This sport, which
originates from England, doesn't require much mobility.
Rather than being very fast or mobile, the sports of Bowls
which requires a special concentration, has a concept,
which everyone of all ages can play. The goal of the game
is sending the biased balls to the target as closely as
possible… This sports branch, which first became
prominent in England during the 13th century, draws
attention with its similarity to the game marbles.
Bowls, which stands out as a sport played with biased balls
that has two sides and that are rolled at a small ball called
jack or kitty, consists of two sets of nine games. In case of
a tie, the third game determines the winner. The game
starts with a coin toss and the winning side determines the
last shot or the shot that determines the distance to the
little white ball called kitty. The balls are made of two
different colors. Each of the players has four shots to the
kitty with the balls of their own color. The player who
throws the ball close to the Kitty gains a point and if they
have more balls close to the kitty than the closest ball of
the opposing team then they get extra points for the
amount of closer balls.
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Duvara karşı oynanan bir oyun: Pelota
Günümüzde öne çıkan bir diğer ilginç spor türü ise Pelota… Pelota sporunun Antik Yunan’dan geldiği düşünülüyor. Günümüzdeki en popüler yeri ise Bask ülkesi.
Pelota’nın İspanya ve Fransa’nın diğer bölgelerinde,
Güney Amerika’nın, Filipinlerin birçok yerinde ve
Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı bölgelerinde oynandığı dikkat çekiyor. Pelota, fronton olarak adlandırılan topla duvara karşı oynanan bir oyun... Squash ve
hentbol kombinasyonuna benzer şekilde el, raket veya
ağaç sopayla oynanabiliyor. Bu spor dalının en dikkat
çeken özelliklerinden biri de hızlı oynanması…
Başlıca Pelota türleri ise Hand, Pala, Zesta Punto ve
Remote olarak sıralanıyor. Her tür; farklı sayıda insana,
kort boyutuna ve topa vurmak için değişik ekipmana
sahip. Kenarlı veya sivri sepet anlamına gelen Zesta
Punto oyununda kauçuk toplar, sepetin içinde yakalanıyor ve sonra duvardaki korta geri fırlatılıyor. El Pelota
ise çıplak ellerle oynanıyor. Toplar deri ile kaplanmış
yünden yapılıyor. Squash ile benzerlik gösteren bu spor
dalında topu duvara çarptırarak rakipten uzaklaştırmak
hedefleniyor. Farklı bir tür olan Pala ise raket ile oynanan Pelota oyunlarından oluşuyor. Bu kapsamda uzun
raketlerin yanı sıra kısa raketler de kullanılabiliyor. Bu
raketlerin kauçuk ya da deriden hazırlandığı dikkat çekiyor. Son olarak Remote ise Zesta Punto’da olduğu gibi
kısa düzen bir sepet ve eldivenle bir ya da iki takım halinde oynanıyor.
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A game played against the wall: Pelota
Another forthcoming interesting sports type of today is
Pelota… The sport of Pelota is thought to originate from
Ancient Greece. The most popular location for it today
however is the Basque country. It draws attention that
Pelota is also played in the other areas of Spain and
France, South America, many places in the Philippines and
in some areas in the United States of America. Pelota is a
game played against the wall with a ball named the
fronton... It can be played similar to the combination of
Squash and handball by hand, racket or a bat. One of the
most attention attracting features of this sports branch is
that it is played swiftly…
The primary Pelota types are compiled as Hand, Pala,
Zesta Punto and Remote. Every type has a different court
size, number of players and equipment to hit the ball. In
the game Zesta Punto, which means edgy or pointy basket,
rubber balls are caught in a basket and then thrown back at
the court on the wall. El Pelota however is played only by
hands. The balls are made of wool covered with leather.
The goal of this sports branch, which shows similarity to
Squash, is to get the ball away from the opponent by
deflecting it of the wall. Pala, which is a different type, is
made up of Pelota games played by a racket. Within this
scope, long rackets along with short ones can be used. It
draws attention that these rackets are made out of rubber
or leather. Lastly, Remote like in Zesta Punto is played by
a basket and gloves with one or two teams.

Romalılardan günümüze: Bocce
Günümüzde ilk şekliyle Romalılar tarafından oynanan
Bocce sporu, ilk dönemlerde cilalanmış kaya parçaları
ile oynanırken günümüzde ise tamamen yuvarlak ve sentetik malzemelerden yapılmış toplar ile oynanıyor. Bocce,
biçim olarak bowling sporuna benzetilse de aslında mantık
olarak ondan çok daha farklı… Oyun, 26.5 metre boyunda,
4.5 metre genişliğinde pürüzsüz zeminde iki ya da üçlü takımlar arasında oynanıyor. Atılan demir topların hedef
topa (pallinoya) yakın durmasının amaçlandığı oyunda rakip toplardan hedef topa daha yakın olarak atılan her top
için bir puan alınıyor.
Oyunun temel amacı ise attığınız ya da yuvarladığınız topların, hedef topa (pallinoya) yakın olmasını sağlamak. Eğer
rakibin topu hedef topa daha yakınsa ve sizin yuvarlamanız
olanaksızsa hedef topu ya da rakip topu vurmak için de atış
yapılabiliyor. Oyuna başlayan takım önce pallinoyu, sonra
kendi topunu atıyor. Ardından sırayla kendi atışlarını gerçekleştiriyor. Oyuncuların saha içinde pallinoya kendi
toplarıyla yaklaşmak için yaptıkları atışa ise ‘Punto’ adı
veriliyor. Rakip topa, kendi topuna veya pallinoya direk
yapılan atışlar ise ‘Volo’ olarak tanımlanıyor. Topun önce
yere, sonra vurmak istenen topa çarptırılmasıyla yapılan
atışlara da ‘Raffa’ adı veriliyor. Maçı ise 15 puan alan oyuncu kazanıyor.

From Romans to our day: Bocce
The initial shape of the Bocce sport was played first by
Romans with polished rocks. The game is played with
completely round balls made of synthetic material today.
Although Bocce is found to be reminiscent of bowling
style-wise, its logic is quite different from it… The game is
played between teams of two or three on a smooth ground
that is 26.5 meters long and 4.5 meters wide. In the game,
where the goal is to throw the iron balls thrown near the
target ball called pallino, every ball that stops closer to the
target ball than the opponents’ balls earn one point.
The basic objective of the game is getting the balls, which
you threw or rolled towards the pallino, to stop close by
it. If the opponents’ ball is closer to the target ball and it
is impossible for you to roll, then it is possible to make
shots to hit the target ball or the opponents’ balls. The
team which begins the game first throws the pallino, then
their own ball. Afterwards taking turns, the teams
complete their own shots. The shot that players make to
get closer to the pallino with their balls is called ‘Punto’.
Shots made directly to the opponents ball, your own ball
or to the pallino are identified as ‘Volo’. Shots made to
first strike the ground, then the targeted ball are defined
as ‘Raffa’. The match is won by the player to earn 15
points.
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Hadi Kurucu Ortağı Emre Ulusoy
Hadi Co-Founder Emre Ulusoy

GİRİŞİM / INITIATIVE

7’DEN 70’E HERKES ‘HADİ’DE
YARIŞIYOR
EVERYONE OF ALL AGES IS COMPETING AT ‘HADİ’
SELİN AKGÜN

Son günlerde herkes Türkiye’nin internet üzerinden
yayınlanan ilk canlı mobil bilgi yarışması Hadi’ye
odaklanmış durumda… İlk yarışma tarihi olan 9 Haziran 2018’den bu yana Hadi’nin üyesi sayısı 4.4 milyona ulaştı ve bugüne kadar 1 milyon TL’nin üzerinde
ödül dağıtıldı. Yarışma, her gün 12.30 ve 20.30 saatlerinde internet üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Hadi Kurucu Ortağı Emre Ulusoy ile büyük ilgi gören
yarışmanın yeni dönem hedefleri hakkında konuştuk.
Oscar ödüllü prodüktörün fikriyle doğdu
Hadi mobil bilgi yarışmasının fikir babasının Oscar
ödüllü prodüktör Nick Reed olduğu dikkat çekiyor.
‘Kim Milyoner Olmak İster?’ benzeri yarışmalar, dünyada yıllardır son derece popüler. Hadi’nin farklı ise
bilgi yarışmasının video ve canlı yayın trendi ile harmanlanmış olması… Hadi Kurucu Ortağı Emre Ulusoy’a yeni yarışma formatını nasıl kurguladıklarını
sorduk ve şu yanıtı aldık: “Hadi; benim, Gökhan Örün
ve Lena Software ekibi tarafından uluslararası yatırımcıların desteği ile kuruldu. Nick Reed, uygulamaya
mentorluk ve kreatif pazarlama desteği de veriyor.
Hadi benzeri trivia denilen formatta birçok ülkede yarışmalar denenmeye başlandı. Ayrıca yüz binlerce kişinin bağlanabildiği bu platform, birçok oyun ve yarışma fikrine ev sahipliği yapabiliyor. Yurt dışında ürün
tanıtımı ve satışı gibi öğeler içeren birçok deneme yavaş yavaş yapılıyor. Dünyanın önde gelen teknoloji
şirketleriyle çalışmasına rağmen teknik aksaklıklar
yaşayan Hadi, başlangıçta 6 bin kişiyi aynı anda yarıştırabiliyordu. Teknik nedenlerle yayınları kesilen
Hadi, Turkcell altyapısı ve BiP stratejik ortaklığı ile bu
rakamı 580 bine kadar çıkarmayı başardı. Şu anda
Turkcell veri merkezlerinden aynı anda 1 milyon kişiyi
yarıştıracak kapasiteye sahip. Aynı zamanda BiP, Dergilik ve Paycell sponsorluğunda düzenlediği yarışmalar
sayesinde hem karşılıklı etkileşimi tetikleyen hem de
üst düzey harmoni oluşturan bir uygulama halini aldı.”
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In recent days everyone is focused on Turkey’s first online
live mobile knowledge competition… Since June 9, 2018,
the date of the first competition, Hadi’s member count has
reached 4.4 million and has distributed rewards over 1
million TL. The competition airs live online every day at
12.30 and 20.30. We talked about the goals for the new
period of the competition that has received great attention
with the co-founder of Hadi Emre Ulusoy.
Born by the idea of a producer with an Oscar award
It draws attention that the mastermind of the Hadi mobile
quiz show is Nick Reed; a producer with an Oscar award.
Competitions such as ‘Who Wants To Be a Millionaire?’ have
been utterly popular in the world for years. The difference of
Hadi is that it’s a harmonization of a quiz show with the trend of
video and live-stream… We asked Hadi Co-Founder Emre
Ulusoy how they are building the new competition format and
received this answer: “Hadi was founded by me, Gökhan Örün
and the Lena Software team with the support of international
investors. Nick Reed also gives mentoring and creative marketing
support to the application. Competitions similar to Hadi, in the
format called trivia have started being tested in many countries.
Also this platform, which hundreds of thousands of people can
connect to, can be a host to many game and competition ideas.
In foreign countries, many tests containing factors such as
product introduction and selling are slowly being conducted.
Hadi, which experiences technical malfunctions despite working
with the leading technology companies of the world, could allow
6 thousand people to compete at the same time in the beginning.
Hadi, which has had its broadcast blackout due to technical
reasons, has managed to increase this number up to 580
thousand with the infrastructure of Turkcell and the strategic
partnership of BiP. Right now it has the capacity to allow 1
million people to compete at the same time through the data
centers of Turkcell. At the same time thanks to the competitions
arranged in the sponsorship of BiP, Dergilik and Paycell, it has
taken state of being an application which triggers mutual
interaction and generates top-tier harmony.”
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Hadi, bir TV kanalı gibi düşünülüyor
Hadi’nin çok ciddi yatırım yapılan bir platform olduğunun altını çizen Emre Ulusoy, çok güçlü melek yatırımcılarla ilerlediklerini söylüyor. 580 bin kişinin, 20
dakika boyunca gözünü ayırmadığı bir ekrana sahip
olduklarını vurgulayan Ulusoy, “Alanında uzman 15
mühendis aylardır bu platform için çalışıyor. Altyapımızı güçlendirmek için yatırım yapmaya devam ediyoruz. Turkcell veri merkezinin en büyük trafik kaynağı
olan bir yapımız var. Kendine rakip olarak televizyonu
gören Hadi Bilgi Yarışması, bir start-up’a göre çok
yüksek paraların harcandığı bir girişim olarak dikkat
çekiyor. Hadi’nin şu ana kadar yaptığı harcamalar, yatırımcıları tarafından karşılanmıştı. Artık Türkiye’de
en büyük firmalarla sponsorluk ve tanıtım anlaşmaları
da yapılmaya başlandı. Bu da kullanıcılar için daha eğlenceli yarışmalar ve daha büyük ödüller demek… Yapılan kampanyalar eşi benzeri görülmemiş bir başarıya
ulaştı. Hadi, tanıtım gücünün birçok yüksek rating
alan diziden fazla olduğunu kanıtladı. Hadi’yi bir televizyon kanalı gibi düşünüyoruz. Günde sadece 1 saat
yayın yapıyoruz. Hadi kanalı 23 saat boş duruyor. Kanal içerisinde farklı oyunlar, yarışmalar ve ilginç formatlar deneyeceğiz. Google Play Store ve App Store’dan ücretsiz olarak indirilen Hadi’ye sadece telefon
numarası ile kolayca ve kısa bir süre içinde kayıt olunuyor.” diyor.
2019’da yeni yarışmalar ve farklı formatlar olacak
7’den 70’e herkes tarafından oynanan Hadi için koydukları hedefleri çoktan aştıklarını dile getiren Emre
Ulusoy, yeni hedeflerini şöyle özetliyor: “2019 için
agresif bir büyüme planlıyoruz. Hadi, 2019 yılını beklemeden bir başka ülkede ve o ülkenin dilinde oynanan
farklı bir telefon kullanıcı kitlesi oluşturmaya hazırlanıyor. 2019 yılında birçok yeni dikey yarışma, yenilenmiş formatlar, yeni özelikler ve tamamen başka oyun
ve yarışmalar da geliyor. Hadi’nin kurumsal tarafta
kullanılmasına yönelik projelerimiz de var. Gelen taleplere göre tam ihtiyacı karşılayacak bir ürün çıkaracağız. Mobildeki yarışmalardan çok televizyondaki
yarışmalar radarımıza giriyor. Hepimizin izlediği yarışmalar, dünyaca yaygın formatlar var. Hadi ile cep
telefonu artık second screen olmaktan kurtulup birinci
ekran olmaya başlıyor. İnteraktivite gücü sayesinde
televizyondan alıştığımız formatların benzerlerinin
cep televizyonunda çok daha eğlenceli ve interaktif
halde yer almasını bekleyebiliriz. Hadi ekibinin öncelikli hedefi ise seyircisini dinlemek. Her çalışan, seyircinin yaptığı yorumları, neleri eklemek ya da değiştirmek istediğini bilir. Hadi, sadece ‘Hadiciler’den onay
aldığı şekilde kendini değiştirir.”

0

6

0 raillife OCAK / JANUARY 2019

Hadi is thought of like a TV channel
Emre Ulusoy, who underlines the fact Hadi is a platform
that is very seriously invested in, says that they are
progressing with very strong angel investors. Ulusoy, who
emphasizes that they are in possession of a screen that 580
thousand people cannot take their eyes off of for 20 minutes,
says, “15 engineers who are experts in their areas have been
working for this platform for months. We are continuing to
make investments towards strengthening our infrastructure.
We have a structure that is the biggest traffic generator of the
Turkcell data center. The Hadi Quiz Show which sees television
as its biggest competitor, draws attention as being an enterprise
that very large amounts of money has been spent on for a startup. The expenses made by Hadi until now had been covered by its
investors. Now, sponsorship and promotion agreements have
started being made with the biggest companies in Turkey. For
the users this means more fun competitions and bigger rewards…
The campaigns being made have reached a unique success never
seen before. Hadi has proved that its promotional strength is
higher than many high rating shows. We are thinking of Hadi as
if it is a television channel. We only broadcast for 1 hour a day.
The Hadi channel is not on air for 23 hours. We are going to try
different games, competitions and interesting formats within
the channel. You can register quickly and easily with only your
phone number to Hadi, which can be easily downloaded for free
from the Google Play Store or App Store.”
There will be new competitions and different formats in
2019
Emre Ulusoy, who mentions that they’ve long ago surpassed
the goals they had put for Hadi which is played by everyone
of all ages, summarizes their new goals: “We are planning
an aggressive growth for 2019. Hadi, without waiting for
the year 2019, is preparing to create a new mass of telephone
users in another country playing in that country’s language.
In 2019 many new vertical competitions, renewed formats,
new features and completely different games and
competitions are coming up. We also have projects for
Hadi’s uses in its corporate side. We are going to release a
product to exactly meet the demands depending the requests
we are receiving. More than the competitions on mobile,
competitions on television are entering our radar. There are
quiz shows we all watch, formats that are spread worldwide.
With Hadi, cellphones are relieved of being the second
screen and are starting to become the first screen. Thanks to
its interactive power, we can expect the formats similar to
those that we are accustomed to from television to be much
more fun and interactive on the pocket television. The
primary target of the Hadi team is to listen to their audience.
Every employee knows the comments of their audiences and
what they want to add or change. Hadi only changes itself
into the shape that receives approval from ‘Hadifans’.”
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İSTANBUL’UN DEĞERLERİ
ÇİZİMLERLE
HİKÂYELEŞTİRİLİYOR

Urban Sketchers İstanbul Koordinatörleri Talya Yücesan Öcal ve Ahmet Faruk Çetin
Coordinators of Urban Sketchers İstanbul Talya Yücesan Öcal and Ahmet Faruk Çetin

URBAN SKETCHERS İSTANBUL EKİBİ, YERİNDE ÇİZİM TEKNİĞİYLE ŞEHRİN DEĞERLERİNİ RESMEDEREK
İSTANBUL’UN BÜYÜLEYİCİ GÜZELLİĞİNİ DÜNYA İLE BULUŞTURUYOR.

VALUES OF İSTANBUL ARE BEING STORIFIED
THROUGH SKETCHES

URBAN SKETCHERS İSTANBUL TEAM HAS THE WORLD MEET THE MESMERIZING BEAUTY OF
İSTANBUL BY DEPICTING VALUES OF THE CITY THROUGH THE ON-THE-SPOT SKETCHING TECHNIQUE.
SELİN AKGÜN

FERHAT MAKASÇI

Urban Sketching, 2007 yılında Seattle’da yaşayan gazeteci ve illüstratör Gabriel Campanario’nun başlattığı bir
proje… ‘Urban sketcher’lar, yani ‘yerinde çizerler’, o anda
bulundukları yerde gördüklerini çiziyorlar. Yaşam alanlarını, sokakları, kafe ve pencerelerden gördüklerini ya da
seyahat ettikleri şehirleri olduğu gibi çizerek kendi hikâyelerini anlatıyorlar. Yanlarında sürekli pratik çizim
malzemeleri taşıyorlar. Online bir ağ kuran Campanario,
bu çizerleri bir araya getirmeye karar verdi. Bugün dünyanın 220 farklı şehrinde hayata geçen bu oluşuma bağlı
3 bin 500 çizer bulunuyor. Bu oluşumla ilgilenen kişi sayısı ise yüz binleri geçmiş durumda… Raillife olarak bu
oluşumun Türkiye ayağı olan Urban Sketchers İstanbul
ekibi ile İstanbul Sirkeci Garı’nda bir araya geldik.

Urban Sketching is a project launched in Seattle by
journalist and illustrator Gabriel Campanario in 2007.
“Urban Sketchers” are drawing what they see at the
moment. They tell their own stories by drawing their living
areas, streets, cafes, and what they see from their windows
or the cities they travel. They always carry practical drawing
materials with them. Campanario, who established an
online network, decided to bring these sketchers together.
Today, there are 3 thousand 500 illustrators connected to
this formation, which is realized in 220 different cities of
the world. The number of people interested in this formation
has already passed hundreds of thousands... As Raillife, we
got together with Urban Sketchers İstanbul, as the Turkey
division of the formation, in Sirkeci Terminal, İstanbul.

İstanbul’daki çizer ekibi ortalama 40 kişi
Urban Sketchers İstanbul, Ağustos 2017’de Talya Yücesan Öcal ve Ahmet Faruk Çetin’in koordinatörlüğünde
kuruldu. Etüt ekip mühendisi olarak görev yapan Ahmet
Faruk Çetin, mesleği gereği tarihi binaların rölöve çalışmaları esnasında bol bol çizim yapan bir isim. Öğrencilik
yıllarında, İstanbul’u yerinde çizmek gibi, bir türlü gerçekleştiremediği, bir projesi olan ve bu projenin dünyada
Urban Sketching çatısı altında uygulandığını öğrenen
Çetin, kendisi gibi bu konuya meraklı çizerlerle bir araya
gelerek Urban Sketchers İstanbul oluşumunu hayata geçirdiklerini belirtiyor. Projenin bir diğer koordinatörü
olarak öne çıkan Talya Yücesan Öcal ise demir-çelik
sektöründe pazarlama yöneticisi olarak hizmet veriyor.
2015’te el boyama ürünler ile tasarladığı Tişörtart markasını yaratan Öcal, “Böylece resim, hayatımda daha

The average number of the sketchers team members in
İstanbul is 40
Urban Sketchers İstanbul was founded in August 2017
under the coordination of Talya Yücesan Öcal and Ahmet
Faruk Çetin. Ahmet Faruk Çetin, who works as a survey
engineer, is a name who draws lots of illustrations during
the survey works of historical buildings due to his profession.
During his years as a student, Çetin learned that Urban
Sketchers was a development that realized his dream project
of drawing where ever it was possible and he got together
with like-minded people who also thought that İstanbul was
a place to draw. Talya Yücesan Öcal, who stands out as the
other coordinator of the project, serves as a marketing
manager in the iron and steel sector. Öcal, who created the
Tişörtart brand that he designed as hand-painted products
in 2015, said, “So the painting started to occupy a bigger
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değerlerini de kaydetmeye çalışıyoruz. Amacımız, salt mimari bir eser resmetmek değil. O eser o tarihte nasıl bir
çevrenin içerisindeydi, etrafında neler oluyordu, şehirle ve
hayatla bağı nasıldı? Tüm bunları yansıtmak, o anın hikâyesini anlatmak istiyoruz. Nihai hedefimiz, şehrimizin değerlerini korurken çizimlerimizle tüm dünyaya İstanbul’u
göstermek. Çizimle ilgilenen herkesi de yapıya çekmek,
onlara cesaret vermek. 2018’te 33’ü aşkın buluşma yaptık,
100 farklı çizere ulaştık. Şehrimizde 50 farklı lokasyonda
çizim yaptık. 10’un üzerinde yabancı çizeri misafir ettik.”

büyük bir yer kaplamaya başladı. Çizim merakımın daha
interaktif, daha hayatın içinde ve daha çok insanla iç içe
olması arzusu ise yolumu Urban Sketchers İstanbul’a
çıkardı. Urban Sketchers İstanbul olarak 2018’i oldukça
aktif geçirdik. Gönüllülük esasına dayalı yapılanmada
organizasyon, iletişim, proje geliştirme gibi konuları yöneten çekirdek ekip ile beraber düzenli çizer ekibimiz
ortalama 40 kişi. Her geçen gün büyüyen, dinamik ve istekli bir ekibe sahibiz. Bu zamana kadar 100 farklı çizerle
yollarımız kesişti.” yorumunda bulunuyor.
50 farklı lokasyonda çizim yapıldı
Ekipte yer alan üyelerin çok farklı meslek ve yaş gruplarından geldiğini dile getiren Talya Yücesan Öcal, sözlerine
şöyle devam ediyor: “Bu çeşitlilik bizi beslerken oluşturduğumuz sosyal ağ ise ekibin vizyonunu geliştiriyor. Normalde yolları kesişmeyecek insanlar çizim ortak noktası ile
bir araya geliyor. Yurt dışındaki ekipleri de yakından takip
ediyoruz. İstanbul ekibi, dünyanın en genç ve en aktif ekiplerinden biri… Urban Sketchers’ın misyonu yerinde çizimin sanatsal, hikâye anlatıcı ve eğitici değerini yükseltmek, yerinde çizim pratiğinin artmasını sağlamak, yaşadıkları ve seyahat ettikleri yerlerde çizim yapan insanlar
arasında bağ kurmaktır. Bizler hem şehir hem de sanatseveriz. Her geçen gün kalabalıklaşan şehrimiz durmaksızın
değişiyor. Bizler bu değişime şahitlik ederken şehrimizin
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place in my life. My desire to have my enthusiasm for
drawing to be more interactive, more in life, and more
intertwined with people directed my way towards Urban
Sketchers İstanbul. As Urban Sketchers İstanbul, we have
been quite active in 2018. In the structure, which is based
on voluntariness, the number of our regular illustrator team
members plus our core team members that manage subjects
such as organization, communication, and project
development is an average of 40. We have a dynamic and
enthusiastic team that grows day by day. By this time, our
paths were crossed with 100 different illustrators.”
Sketches were made in 50 different locations
Talya Yücesan Öcal, who expressed that the members of the
team came from many different backgrounds and age
groups, continued: “While this diversity feeds us, the social
network we created develops the vision of the team.
Normally people whose paths otherwise would never collide
come together with the common interest of drawing. We
also closely follow the teams abroad. The İstanbul team is
one of the youngest and most active teams in the world. The
mission of Urban Sketchers is to raise the artistic, storytelling and educational value of drawing on the spot, to
increase the practice of drawing on the spot, and to connect
the people who are drawing where they live and travel. We
are both city and art lovers. Our city, which is getting more

Pazar günleri buluşuluyor
Urban Sketchers İstanbul’a dâhil olmak için yerinde çizim yapmayı istemenin yeterli olduğunu ifade eden
Ahmet Faruk Çetin, “Her seviyeden çizer bize katılabilir. Performans kriterimiz yok. Herkesin kendi tarzını
yaratarak, o an gördüğü hikâyeyi gerçeğe uygun şekilde
resmetmesi destekleniyor. Buluşma esnasında zorlu
hava şartlarına, bazen açlığa, rahatsız çizim alanlarına,
bazen insanların yoğun ilgisine, belki bolca yürümeye
de dayanıklı olmak gerekiyor. Çizimlerimizi merkez
yapı tarafından belirlenen manifestoya göre yapıyoruz.
Buluşma noktasına geldiğimizde herkes kişisel olarak
bağ kurduğu, çizmeyi istediği kareyi belirleyip işe koyuluyor. Aynı noktadan onlarca farklı çizim çıkabiliyor.
Sokaklarla, insanlarla ve etrafımızda dönen hayatla iç
içe olmak en büyük ilhamımız. Önünden defalarca geçip
hiç dikkat etmediğimiz bir bina, detayları ile bize birçok
şey anlatabiliyor. Çok hızlı akan hayatın içinde durup

crowded with each passing day, is constantly changing. We are
trying to record the values of our city while we are witnessing
this change. Our aim is not to depict architectural work. What
kind of an environment was surrounding it at the time it was
built, what was going on around it, how was it connected with
the city and life? We want to reflect all this, we want to tell the
story of that moment. Our ultimate goal is to show İstanbul all
over the world with our drawings while preserving the values of
our city, to attract everyone who is interested in drawing and to
encourage them. In 2018, we had more than 33 meetings and
reached 100 drawers. We made sketches in 50 different
locations in our city. We hosted over 10 foreign sketchers.”
Meetings are on Sundays
Ahmet Faruk Çetin stated that it was enough to want to
sketch on the spot to be included in Urban Sketchers
İstanbul and said, “Sketchers from every level can join us.
We do not have performance criteria. We support them to
create a story on their own the way they see it. During the
meeting, it is necessary to be enduring to difficult weather
conditions, sometimes to hunger, to uncomfortable drawing
areas, sometimes to the intense interest of people, and
perhaps to plenty of walking. We sketch according to the
manifesto determined by the central structure. When we get
to the meeting point, everyone starts to identify the frame
he or she wants to draw. Dozens of different drawings can be
drawn from the same point. Our greatest inspiration is to be
intertwined with the streets, the people and the life that
revolves around us. A building that we don't pay attention,
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şehre zaman ayırmak, onu her açıdan algılayıp o anki
durumuna şahitlik etmek bizi motive ediyor. Bireysel
tarzımızı yaratarak o anın hikâyesini çizimlerimizle tüm
dünyaya anlatmayı hedefliyoruz. Ayda iki kere olacak
şekilde hafta sonları, genellikle pazar günleri çizim buluşmaları düzenliyoruz. Ortalama 4-5 saat süren çizim
buluşmalarında 2-3 farklı noktada çizim yapıyoruz.
Tarihi önemi bulunan mekânlarda, müzelerde, parklarda, bir mahallenin meydanında buluşabiliyoruz.” diyor.
Hedef: İstanbul’un global etkinliğini artırmak
2019 ve sonrasında bünyeye daha çok çizer katmayı
hedeflediklerini söyleyen Urban Sketchers İstanbul Koordinatörleri Talya Yücesan Öcal ve Ahmet Faruk Çetin, müzelerle yaptıkları iş birliklerini ilerletmeyi ve
arşivlerini büyütmek istediklerini belirtiyor. Urban
Sketchers İstanbul’un global arenadaki marka bilinirliliğini artırmayı ve ‘yerinde çizim’ konusunda akla gelen
ilk şehirlerden biri olmayı hedefleyen ikili, İstanbul’a
daha çok yabancı çizer çekmeyi ve 2019’da mini bir sergiye imza atmayı planlıyor. Her yıl merkez tarafından
dünyanın bir şehrinde Urban Sketching Sempozyumu’nun düzenlendiğini söyleyen Talya Yücesan Öcal,
“Dünyanın dört bir yanından 500’ü aşkın çizer, o şehirde toplanıp çizim yürüyüşleri, atölye çalışmaları gibi
etkinliklerle 3-4 gün süren oldukça besleyici, öğretici ve
etkili bir sempozyum gerçekleştiriyor. Bu sempozyum
dünyanın en güzel şehri İstanbul’da neden olmasın? Bu
hayalle işimize sımsıkı sarılıyoruz. Ayrıca İstanbul kültürel mirasının korunması kapsamında öncelikli alanları belirleyip çizimlerimizle bir envanter kitabı çıkarmayı istiyoruz.” yorumunda bulunuyor.
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although we must have passed many times in front of it, can
tell us many things with its details. It is motivating us to stop
in the fast-flow of life, to spare time for the city, to perceive it
from every angle and to witness its current situation. By
creating our individual style, we aim to tell the story of the
moment to the whole world through our drawings. We organize
drawing meetings on weekends, usually on Sundays, twice a
month. We sketch from 2-3 different angles during our
meetings which last about 4-5 hours. We can meet in historical
places, museums, parks, or squares of neighborhoods.”
Target: Increase the global impression of İstanbul
Coordinators of Urban Sketchers İstanbul Talya Yücesan Öcal
and Ahmet Faruk Çetin, who stated that they aim to add more
sketchers to the structure in 2019 and beyond, said they want to
improve their cooperation with the museums and enlarge their
archives. The duo who targets to increase the brand awareness
of Urban Sketchers İstanbul in the global arena and to become
one of the first cities to come to mind in the subject of sketching
on-the-spot plans to attract more foreign sketchers to İstanbul
and sign under a mini-exhibition in 2019. Talya Yücesan Öcal
said that the Urban Sketching Symposium is organized every
year in a different city determined by the center and continued:
“More than 500 illustrators from all over the world gather in
that city, conducting a nourishing, educational and impressive
symposium that lasts about 3-4 days through events such as
sketching walks and workshops. Why not İstanbul, the most
beautiful city in the world? With this dream, we hold tight to
our work. In addition, we want to identify the priority areas
within the scope of protection of the cultural heritage of
İstanbul and to create an inventory book that contains our
drawings.
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TARİHİ BİR DEKORUN ÇOK ÖTESİNDE

İSTANBUL SURLARI
BEYOND BEING A HISTORICAL BACKGROUND
THE WALLS OF İSTANBUL
BERİL ŞEN
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Tarih boyunca, dünyanın arzuladığı kent İstanbul’un
uzun ömürlü olmasını sağlayan en önemli unsur surlarıydı. Surlarının ihtişamı ve direnci, İstanbul’u ortaçağın
en önemli kentlerinden biri haline getirdi. Akdeniz’deki
birçok önemli yerleşim, istilaların ardından önemini yitirerek iz bırakmadan tarihe karışırken İstanbul efsanevi
savunma sistemi sayesinde felaketlere ve zamana meydan okudu. İstanbul’un geçmişinin ve karakterinin en
önemli anıtlarından olan bu surlar, yıllar boyu sürekli
yenilendi, tadilat gördü, çevrelerine eklenen yapılarla kah
zenginleşti kah tahrib oldu. Nelere şahit olurlarsa olsunlar, kentin ve insanlarının hayatındaki varlıkları hâlâ sürüyor. Öylesine büyük bir ihtirasla inşa edildiler ki, kuşatma ve savaşlardan büyük zararlar görmediler. Depremler yıksa da, insanlar ve hava şartları tahrip etse de,
her çağda üzerlerine titrendi.

Throughout history, the city walls of İstanbul were the most
important element to ensure the long life of İstanbul, desired to
be captured by the whole world. The magnificence and resistance
of the city walls made İstanbul one of the most important cities
of the Middle Ages. While many important settlements in the
Mediterranean have lost their importance after the invasions,
vanishing without leaving a trace, İstanbul has challenged
disasters and time thanks to its legendary defense system.
These walls, which are one of the most important monuments of
İstanbul's past and character, have been renewed constantly over
the years; and with every addition to their surroundings, they have
either enriched or ruined. No matter what they have witnessed,
they still exist in the city and in the lives of people. They were built
with such a great passion that they did not suffer much from the
sieges and wars. Even if the earthquakes, people, and weather
conditions damaged them, they were coddled at every age.
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destekler. Surların üzerinde 96 kule vardır. Kule ve sur
duvarları üzerinde yapılan dendanlar (kale burçlarındaki
girinti ve çıkıntılar), önemli bir savunma metodudur.
Theodosius’un adıyla anılan surlar, 1000 yıl boyunca 28
kez kuşatılır ve yalnızca iki kez aşılır; 1204’teki Latin işgalinde ve 1453’teki Osmanlı fethinde… Bizans dönemi
boyunca, deprem, rüzgar ve lodos fırtınaları sahil surlarında tahribata yol açar. Hatta çetin geçen kışlarda, Karadeniz’den gelen buz kütleleri de surlara çarparak yıkılmalarına neden olur. Duvar ve kuleler üzerindeki kitabeler sayesinde, bu olayların ardından yapılan tamiratlarla
ilgili farklı inşa teknikleri ve dönemler hakkında bilgi
edinebiliyoruz. Surların tamiratına ve inşaatına hipodromda yarışlara katılan takımların ya da bir diğer deyişle
partilerin taraftarlarının da katıldığını biliyoruz.

UNESCO listesinde
İstanbul surları, bugün tarihi bir dekormuş gibi duruyor
belki ama bizi kentin geçmişine götüren o duvar, ardında
çok daha derin anlamlar saklıyor. Surların anıtsal ve sosyal değeri, her devirde seyyahların anı defterlerinden
edebi eserlere dek birçok kaynakta öne çıkıyor. Yüzyıllar
içinde giderek daha geniş bir alanı kapsayan surlar, önceleri kentin sınırını çizerken, gün gelmiş kentin ortasına
yerleşmiş. 1980’lerde UNESCO tarafından ‘Dünya Mimari Mirası’ listesine alınan surların adı da kentin sahipleri ve sakinleriyle birlikte değişmiş. İlk inşa edildiği yıllarda, evleri, insanları, bostanları, sarnıçları, seyyahları
ve hayvanlarıyla var olmuştu ve bugün de hâlâ varlığını
sürdürüyor.

In the list of UNESCO
The walls of İstanbul may seem to be a historic decoration
today, but those walls that take us to the past of the city
have a deeper meaning behind them. The monumental and
social value of the city walls comes out in many sources, from
the memories of travelers to literary works. The walls covering
a wider area over the centuries settled in the middle of the
city, while they used to draw the city borders once. The city
walls, which had been included in the UNESCO's 'World
Architectural Heritage' list, were called many names as the
occupants of the city kept changing in time. During the first
years of their construction, they came into existence with
houses, people, gardens, cisterns, travelers and animals; they
still continue their existence today.

Kentin direnci
Günümüzden 2700 yıl önce, Yunanlı kolonistler bugünkü Sarayburnu’na yerleşerek, liderleri Byzas’ın adını
verdikleri Byzantion kentinin ilk surlarını Sirkeci-Sarayburnu arasında inşa etmeye başlarlar. Ne yazık ki, Gülhane’den tepeye tırmanıp aşağı inen Byzas surlarından bugün eser yok. Bu, Marmara surlarının inşasının üç ana
döneminden ilkidir. Bugün karşımıza çıkan kent surlarını, 5. yüzyılın başlarında İmparator Theodosius, valisi
Anthemius’a inşa ettirir. Kalınlığı yaklaşık 5 metre olan
surları, 20 metrede bir 13-15 metre yüksekliğinde kuleler

The resistance of the city
2700 years ago, the Greek colonists settled in present-day
Sarayburnu and began to build the first fortifications of the
city of Byzantion, named after Byzas, between Sirkeci and
Sarayburnu. Unfortunately, there are no signs today from
the walls of Byzas that climb up the hill and go down from
Gülhane. This is the first of the three main periods of the
construction of the Marmara walls. The city walls that we
see today were built by the governor of the Emperor
Theodosius, Anthemius, at the beginning of the 5th century.
Towers with a height of 13-15 meters every 20 meters
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Her devirde daha sağlam
5. yüzyılın ortalarında İmparator Konstantinus savunmayı yeniden güçlendirmek amacıyla surları tamir ettirirmekle kalmaz ayrıca önlerine ikinci bir sur inşa ettirir.
Endişesi, Balkanlar’da korku yayan Batı Hunlar’ın akınlarıdır. Duvarların tamamen deniz kenarında inşa edilmesiyle oluşan sahil surları bir savunma prensibine göre
planlanır. Surlar ile deniz arasında kalacak kara parçası
kente saldıranların tutunabileceği bir nokta olabileceğinden surlar ileri alınarak bu tehdit ortadan kaldırılmaya
çalışılır. Sarayburnu’ndan itibaren farklı dönemlerde
bazı noktalarda metrelerce ileri alınmış surlar bugün de
belirgin olarak göze çarpıyor. İmparator bununla da kalmaz, bu duvarın önüne yaklaşık 20 metre genişliğinde 10

support the walls, which are about 5 meters thick. There are
96 towers on the walls. Dentils on the tower and city walls
are an important defense method. The walls, referred to as
Theodosius, have been besieged 28 times over a period of
1000 years and were defeated only twice; during the Latin
invasion of 1204 and the Ottoman conquest of 1453.
During the Byzantine period, earthquakes, winds, and
southwesters caused destruction in the coastal walls.
Moreover, the ice masses coming from the Black Sea caused
them to collapse by hitting the walls in the toughest winters.
Thanks to the inscriptions on the walls and towers, we can
learn about the different construction techniques and
periods related to the repairs after these events. We know
that the teams participating in the horse races at the
racetrack or in other words the supporters of the parties
participated in the repair and construction of the walls.
More concrete in each period
In the middle of the 5th century, Emperor Constantine not
only repaired the walls in order to reinforce the defense but
also had a second wall built in front of them. His concern
was the attacks of the Western Huns that were fearful in the
Balkans. The coastal walls that were built on the seaside
were designed according to a defense principle. Since the
land between the walls and the sea could be a point where
the attackers of the city could hold, the city walls were taken
forward and the threat was tried to be eliminated. The
walls, which had moved several meters at different points in
different periods starting from Sarayburnu, stand out
clearly today. The Emperor did not stop there; he had a
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yerine padişahlar şehre giriş ve çıkışlarını Edirne Kapı’dan yaptılar. Şehrin ana kapısı sayılan bu noktada kara
gümrükleri de bulunuyordu. Hatta kapının ardındaki
semt hâlâ Karagümrük adını taşır.
Hayatın içinde
Bizans döneminde surlar, bostanlar, alabildiğine uzanan
yeşillikler, mezarlıklar ve ağaçlık alanlar arasında uzanırdı. Duvarların üst noktalarından bugün de, Haliç ve Marmara Denizi manzarasını görmek mümkün. Osmanlı döneminde ise surlar daha da kalabalıklaştı ve sosyal yaşama dahil oldu. Camiler, kiliseler, sinagoglar, külliyeler ve
mahalleler ile iç içe geçti. İstanbul surlarının en zayıf ve
en az korunabilmiş bölümü ise Haliç surlarıdır.

metre derinliğinde bir hendek kazdırır. Bu hendek sura
ulaşımı güçleştirerek savunmaya katkı sağlar. Bazı kaynaklar hendekte su olduğunu iddia ederken bazı araştırmacılar ise su bulunmayan hendeklerin savunmayı daha
güçlendireceğini ileri sürmüştür. Saldırılarda, kuşatmacılar hendekleri bulabildikleri her şeyle doldurur, kenti
savunanlar da bunları boşaltmaya çalışırlar. Marmara
surlarının sona erdiği kabul edilen Mermer Kule’den
Tekfur Sarayı’na kadar devam eden Theodosius surları
üzerinde 96 kule bulunuyordu. Bazı kulelerin içlerinde de
manevi koruma amaçlı aziz ve azizelerin freskleri vardı.

trench made about 20 meters wide and 10 meters deep in front
of this wall. This trench contributed to the defense by making
access to the city more difficult. Some sources claim that there
was water in the trench, while some other sources argue that
trenches without water will strengthen the defense much better.
In attacks, the attackers fill the trenches with everything they
can find, and the defenders of the city try to evacuate them.
There were 96 towers on the walls of Theodosius which stretched
from the Mermer Tower, which was accepted as the end of the
Marmara walls, to the Tekfur Palace. Some of the towers had
frescoes of saints and patronesses for spiritual protection.

Zaferin kapıları
Marmara surları üzerinde birçok kapı ve geçit de bulunuyordu. Bu kapılar kent saldırıya maruz kaldığında savunmanın en zayıf noktası olduğundan, çoğu zaman tehlike
durumunda örülerek kapatılıyordu. Tehdit ortadan kalktığında ise ya aynı yerde ya da civarında duvarlar delinerek yeniden açılıyordu. Bugün Yenikapı ya da Kumkapı
olarak bilinen birçok semt ismi, aslında çoğu yok olan ya
da örülerek kapatılan kapılar. Tunç çağından itibaren,
savunmanın en zayıf yerini kuvvetlendirmek amacıyla,
kapılar iki büyük kule arasına yerleştirilirdi. Bu şekilde
görkemli bir giriş de mümkün oluyordu. Bizans döneminde Yedikule Hisarı içinde kalan Altın Kapı, kentin en
prestijli ve görkemli kapısıydı. İmparatorlar şehirden
törenle çıkar ve geri geldiklerinde de bu kapıyı kullanırlardı. Osmanlı döneminde, önemini kaybeden bu kapının

Gates of victory
There used to be many gates and passageways on the
Marmara walls. These gates were blocked by brick walls
when there was an attack to the city because they were the
weakest points of the defense. When the threat was over, the
blocked gates were to be opened again at the same place or near.
Today many district names known as Yenikapı or Kumkapı
were in fact the names of the gates which were blocked during
attacks or destroyed. The gates were built between the two large
towers to strengthen the weakest points of the defense after the
bronze age. This was also allowing a spectacular entrance. The
Golden Gate (Altın Kapı), which was left within the Yedikule
Hisarı (citadel) in the Byzantine period, was the most
magnificent and prestigious gate of the city. Emperors used to
leave the city through this gate and use it when they were
coming back. Instead of this gate, which lost its significance
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Bir siper gibi
Surların şahit olduğu büyük saldırılardan biri 447 yılında
büyük bir ordu ile Küçükçekmece önlerine kadar gelen
Atilla’nın Hun süvarileridir. Sasani İmparatorluğu ile
müttefik olan Avar ve Bulgar Hanları, şehri kuşatırlar.
Avarlar’ın 626’daki saldırıları o kadar etkili olur ki bugün
hâlâ Avar ordularının çekildiği tarih, Ortodoks kiliselerinde bayram olarak kutlanır. Bu kuşatmada Avarlar’ın
birçok farklı kuşatma aleti kullandığı biliniyor. Restorasyonların ardından kayıp olsa da, bulunan granit ve mermer gülleler bize bu konuda gerekli ipuçlarını veriyor.
Arapların son İstanbul kuşatması, 715-717 yılları arasındaki seferdi. Ruslar 864, 904 ve 936 yıllarında, Macarlar
ise 959 yılında amacına ulaşmayan saldırılar düzenlediler. Kuşatmalara karşı adeta bir beden gibi kendini siper
eden İstanbul surları, Osmanlılar’ın yani Fatih Sultan
Mehmet’in 1453 İstanbul fethinde pes etmiş ve bir başka
devre adım atmıştır.

during the Ottoman period, sultans used to do their exits and
entrances to the city through the Edirne Kapı (gate). There were
customs at this point, which used to be counted as the main gate
of the city. This is why the district located behind this gate is
still called as Karagümrük (Darkcustoms).
In life
The walls used to stretch among the fields, green lawns,
cemeteries, and woods during the Byzantine period. It is
possible to see the Haliç (Golden Horn) and the Marmara Sea
form the highest points of the walls. The walls become more
crowded during the Ottoman period, being included in the
social life. They were intertwined with mosques, churches,
synagogues, social complexes, and neighborhoods. The Golden
Horn walls were the weakest and the least preserved section of
the İstanbul walls.
Like a trench
One of the major attacks that the Walls witnessed was
organized by Atilla's Hun cavalry, which came up to
Küçükçekmece in 447 with a large army. Avar and the Bulgarian
Khans, allied with the Sassanid Empire, surrounded the city.
The attacks of the Avars in 626 were so effective that the date
of the Avar armies' retreat is celebrated as a holiday in the
Orthodox churches. It is known that the Avars used many
different siege tools in this siege. Although they were lost after
the restorations, the granite and marble cannon balls found give
us the necessary tips. The last siege of the Arabs was the
campaign between the years of 715 and 717. The Russians
organized attacks in 864, 904 and 936, and the Hungarians in
959, none of which reached the goal. The walls of İstanbul gave
into the Ottoman conquest of Fatih Sultan Mehmet the
Conqueror in 1453, taking a step into another period.
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FİLOZOF
PHILOSOPHER
HAYDAR ERGÜLEN

Yolun felsefeye ihtiyacı var mı, bilmem, ama felsefenin
yola ihtiyacı var. Yol kendisine düşenleri filozof yapar.
Antik Yunan’ı gözünüzün önünde canlandırın, filozofların forumu adımlayarak, durup düşünerek, sonra yeniden yürüyerek defalarca gidip geldiğini göreceksiniz.
Öyleyse felsefe bir eylemdir ve hareketle başlamıştır.
Sonra da hep bir akış ve oluş içinde sürmüştür. Ama yol
olmasaydı, bırakın filozofları, hiç kimse parmağını bile
oynatmaz, yerinden kıpırdamazdı! Yol da bir felsefedir.
Uzun, karmaşık, sonsuz, açık, sürekli, işlek ve kıpırtılı
bir felsefe.Yola düşmek, her zaman bir başlangıcı, tazeliği, yeniliği işaret eder. Yola çıkmak, bir anlamda da
dünyaya gelmektir. Yeniden. Dünyanın nasıl döndüğünü sanıyorsunuz? İnsanlar yola çıkınca, yürümeye baş-
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I don't know if the journey needs philosophy, but philosophy
needs a journey. The journey makes those who set off on it a
philosopher. Imagine ancient Greece, and you will see the
philosophers walk forums step by step, pausing, thinking, and
then walking again and again. So, philosophy is an action and
started with movement. Then, it always continued in a flow and
formation. But if it weren't for the journey, let alone the
philosophers, no one would move a finger! The journey is also a
philosophy. It is a long, complex, infinite, open, continuous,
busy and moving philosophy. Setting off on a journey always
means a beginning, freshness, innovation. Starting a journey is
to come to the world in a sense. Once again. How do you think
the world turns? When people start to walk their journey, the
world begins to turn. Let's walk, friends!

layınca dünya da dönmeye başlıyor. Yürüyelim arkadaşlar! Sözcükler de yoldan nasibini alır. Hiçbir sözcük
kitapta durduğu gibi durmaz. Suyun huyu akmaksa,
sözcüklerin huyu da dolaşmaktır. Aşk yalnız gezer!
Böyle bir kitap, şiir ya da film olmalı, fakat hatırlayamadım hangisi? Aslında yalnızlık sözcüklere yakışır. Her
birinin boyu posu, edası endamı, kalınlığı inceliği, yoğunluğu hafifliği, özgül ağırlığı, sözel değeri farklıdır
elbette. Huyu suyu, tadı tuzu da öyle. Onlar da tanımladıkları insanlara, hayatlara çok benzerler. Kimi kibirlidir kimi alçakgönüllü, kimi kasıntıdır kimi mülayim,
kimi taş gibi serttir kimi pamuk helva gibi. Yalnızgezer
hepsi de. Ama onların yalnızgezerliği birlikte gezme,
okunma, sevilme yolunda bir adımdır, yürüyüştür. Yakınını bulunca gezmekle kalmaz, uçar. Uçurur.
“Şeyh uçmaz, mürit uçurur”, ne güzel, ne doğru bir sözdür. Ayrıca sözcüklerin tadı, sıralanışı, müziği, tartımı
derken, şeyh olmak da mürit olmak da uzak olsun ama,
insan cümlenin güzelliğine kapılıp gider. Biz kapılıp gidenlerdeniz! Neye? Yola elbette. Daha doğrusu kapılıp
gidenlerin izindeyiz, yolundayız, derdinde, özleminde,
düşündeyiz. Hatta biz, bundan ötürü biz demeyiz, demek istemeyiz. Zira biz deyince yoksulluk hazinemizden hırsızlık yapmış gibi oluruz. Ama “harami var diye
korku verirler”miş, versinler, bizim “ipek yüklü kervanımız” yoktur, hazinemiz yokluktur...
Yol deyince insan hem gözünde büyütüyor hem düşüncesinde ve birdenbire mi desem ne, aydınlanıveriyor,
nasıl bir aydınlanma! Yol başka bir alem, başka bir dünya, hatta başka bir uzay diye de, pek derin sayılmasa da,
yine de düşüncelere dalıyor. Gözümüz dalınca konuk
gelir, gönlümüz dalınca ise yola çıkasımız gelir. Filozof
da o kişidir işte, gözünden önce gönlü dalan. Gönlüne
yeni sular, yeni güneşler arayan. Hatta yeni rüyalar.
Ama eski rüyaları da unutmayan, onları gözden geçiren.
Hatta, ‘uyku en güzel rüya’ diyen. Filozof, çokinsan.
Çokhayvan. Çokbitki. Çoktabiat. Fakat çoklukta değil,
azlıkta hikmet bulan. Gözlerinden önce gönlü kamaşan.
Yolu çalışan. Yol işçisi. Yolu uzatan, yaşamayı uzatan.
Dünyanın içinde başka bir dünya, insanın içinde başka
bir insan arayan. Kendinde başkasını arayan. Kendinde
yolu, yolda kendini arayan, sınayan. Deniz feneri, madencinin lambası, ayışığı, yolışığı. Gözün aydın sevincini gönlün aydına büyüten, uzatan, yayan.
Sözcükler yola şiirle düşer, düşlerse felsefeyle. Şair ile
filozof, herkesten önce orada oldukları söylenen. Herkesten geç olsalar da ne gam, oluştan önce akıştadır
onlar. Ve akışın öncesi sonrası yoktur, sonsuzluğun
yoludur. “Yol deyip geçmeyin!” desem kelime oyunu
yaptığım sanılır, değil. Yola düşen, yoldan geçendir filozof. Yol konuğu. Yol dolusu. “Dünya bir gölgeliktir”,
filozofsa günebakan gibi tıpkı, yolabakan...

Words also get their share from the journey. No word stops as it
stops in a book. If the water's nature is flowing, the nature of
the words is roaming. Love travels alone! There was such a book,
a poem or a movie, but I couldn't remember. In fact, loneliness
becomes words. The length, the stature, the thickness, the
density, the lightness, the specific gravity, the verbal value of
each is, of course, different. So is the nature and taste of each.
They are very similar to the people they define. Some are
arrogant and some modest, bland, or hard like stone, while
some are as soft as cotton candy. All of them are lonesome. But
their solitude is a step towards walking, reading, loving together.
They not only do travel but fly when they find someone close.
Make them fly too. "The sheikh does not fly, the disciple makes
him fly" is what a beautiful, what a true phrase. You get carried
away by the beauty of the sentence while talking about taste,
order, music, weighing of words; keep being a disciple or being a
sheikh away from me... We're those who get carried away! By
what? Of course, by the journey. More precisely, we are in the
pursuit, on the path, on the journey of those who get carried
away... We worry and long for them; we think of them.
Moreover, we don't say ‘we’ because of this, we don't mean it.
Because when we say, we will be stealing from our treasure of
poverty. "They will give fear saying there are thieves." So what?
We do not have "silk loaded caravans"; our treasure is our
poverty... When the journey is mentioned, one exaggerates it
and suddenly becomes enlightened; what enlightenment! One
gets into not so deep thoughts about the journey being another
world or even another space. When our eyes stare into space, a
guest comes as a superstition, and when our heart stands still,
the time to set off on a journey comes. The philosopher is also
that person, his heart stands still before his eyes start staring
into space. Seeking new waters, new suns for his heart. Even new
dreams. But he does not forget his old dreams; he goes over
them. Moreover, he says ‘sleep is the best dream.’ Philosopher,
multihuman. Multianimal. Multiplant. Multinature. Finding
illumination not in multitude but in scarcity. Whose heart is
charmed before his eyes are. Who studies the journeys. Journey
worker. Who expands his journey. Who expands his life. Who
seeks for another world in the world, another human in human.
Who seeks for someone else within him. Who seeks for the
journey in him and for him in the journey. Who examines. A
guiding light. A light of the miner. Moonlight. Road light. Who
spreads the happiness to hearts. Words set off on a journey by
poetry and dreams by philosophy. Poet and philosopher; told to
be there before everyone else. No matter if they were there later
than everyone. They are in the flow before the happening. There
is no before or after of the flow. For it is the journey of eternity.
If I were to say “Do not underestimate journey!” everyone
would think that I was making an equivoke; no. Philosopher is
the one who sets off on a journey. A guest of the journey. Full of
journey. “The world is a shade” and a philosopher is the one who
looks at the journey like a sunflower.
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ŞAİRİN TRENE ÇAĞIRDIKLARI
ERGÜLEN, SANKİ TREN BEKLERKEN ÜŞÜMÜŞ, GARLARDA AYRILIK ACISIYLA TİTREMİŞ, ÜZÜLMÜŞ
OKUYUCULARININ İÇİNE SU SERPMEK, ONLARIN İÇİNİ YENİDEN HAYATA VE İNSANLARA KARŞI
ISINDIRMAK İÇİN, BU DENEMELERİ YAZMIŞ GİBİ.

WHAT THE POET CALLS ON TO THE TRAIN
IT FEELS AS IF ERGÜLEN HAS WRITTEN THOSE ESSAYS FOR THE PASSENGERS WHO GOT
COLD WHILE WAITING FOR THE TRAIN, SHAKEN BY THE PAIN OF SEPARATION, TO GIVE
THEM HOPE AND TO WARM THEM TOWARDS LIFE AND PEOPLE AGAIN.
ÖMER YALÇINOVA

Kimleri ve neleri çağırmıyor ki? Aşk, acı, sevinç, hüzün,
çocukluk, özlemler, düşünceler… En çok da şiir... Haydar Ergülen adeta şiiri yardıma çağırıyor, treni en sade,
en doğal haliyle anlatmak için. Zaten ona göre her şeyde
şiir vardır. Tren, şiirle en çok ahbaplığı olandır, ona en
çok benzeyendir. Yolculuksa aşk, şiir ve trenin ortak
özelliğidir. Onları birbirinden ayırmak pek mümkün
görünmüyor. Haydar Ergülen’in İnce Tren’deki (2018,
Kırmızı Kedi Yayınevi) yol arkadaşları: Şairler, romancılar, kuşlar,
dağlar, yollar, raylar, anılar, çocukluk, yalnızlık ve kitaplar… İnce
Tren’de sık sık Nazım Hikmet, Sezai Karakoç, Attila İlhan, Necip Fazıl, Cemal Süreya, Orhan Veli ve
Behçet Necatigil’le karşılaşırız.
Yardım ve dostluk için oradadırlar.
Mısraları, trenin farklı boyutlarına
ışık düşürür. Ergülen, bundan fazlasıyla istifade eder. Borges,
Márquez, Sait Faik, Murathan
Mungan, Heinrich Böll, Bilge Karasu gibi öykü ve romancılar da katılıyor bazen sohbete. Fakat en çok
da; zaman, hüzün, çocukluk ve özlemler… Tren Haydar Ergülen için,
yolculuk; yolculuksa, hayat anlamına geliyor. İnce Tren’i okurken, bir
tren yolculuğunda sanırsınız kendinizi. Şair, adeta sizi karşısına almış ve anlatmaya başlamıştır; tren yolculuklarını, trenin ne anlama geldiğini,
hangi duyguları ateşlediğini, düşündürdüğü konuları...
Anlatırken, bir plan veya kurgu içinde hareket etmiyor.
O an, doğaçlama olarak gelişiyor her şey. Ergülen, konu-
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Who and what is he calling? Love, pain, joy, sadness,
childhood, aspirations, thoughts... Mostly poetry... Haydar
Ergülen calls on poetry to help, to express the train in its
simplest and most natural form. According to him,
everything already has poetry in it. The train is the most
obedient to poetry; resembles it the most. Travel is a
common feature of love, poetry and train. It doesn't seem
possible to separate them. Haydar Ergülen's companions in
İnce Tren (Fine Train) (2018, Kırmızı
Kedi Publishing): Poets, novelists,
birds, mountains, roads, rails,
memories, childhood, loneliness and
books. We often come across to Nazım
Hikmet, Sezai Karakoç, Attila İlhan,
Necip Fazıl, Cemal Süreya, Orhan Veli
and Behçet Necatigil. They're there
for help and friendship. Their lines
illuminate the different dimensions of
the train. Ergülen benefits abundantly
from this. Stories and novelists like
Borges, Márquez, Sait Faik, Murathan
Mungan, Heinrich Böll, Bilge Karasu
are also attending the chats. But most
of all; time, sadness, childhood, and
longing... Train is a journey to Haydar
Ergülen and travel means life. When
you're reading İnce Tren, you think
you are on a train journey. The poet
has taken you to sit against him and
started to tell; train journeys, what the train means, what
emotions it ignites, what it makes you think... While telling,
he does not follow a plan or fiction. At that moment,
everything is evolving as improvisation. Ergülen goes from
topic to topic. He is reaching from one connotation to

Haydar Ergülen

dan konuya geçiyor. Bir çağrışımdan diğer bir çağrışıma
ulaşıyor. Kitaptaki yazıların hepsi de, bu şekilde bir
sohbet, dertleşme, konuşma havasında ilerliyor. Dostluğu, sevgiyi ve yoldaşlığı önceliyor çünkü şair. Güzel
bakmaya çalışıyor, trene ve trenle ilgili gördüğü her
şeye. Kara tren bile Ergülen’in dilinde ayrı bir cazibeye
kavuşuyor. Yazılardaki akıcılık, samimiyet ve sıcaklığın
kaynağı bu olsa gerek. Şairin önceliği, trenle ilgili bilgi
vermekten ziyade trenin kendinde uyandırdığı duygulardır. Okuyucularda da aynı hisler oluşsun istemiş.
Mesela İnce Tren’i okurken yeniden bir tren garını görmek istiyor insan. Bir kez daha kara trenle karşılaşmayı
arzuluyor. Haydarpaşa garına gidip, uzun uzun denizi
izlemek; merdivenlerine oturup buradan kimlerin gelip
geçtiğini hayal etmek; hayatı, olayları ve insanları yeniden düşlemek; trenle karlara bürünmüş, sessiz, sakin,
insanda bitmeyecek, sonu gelmeyecek hissi uyandıran
Konya ovasından süzülüp geçmek istiyor. Raillife okuyucuları İnce Tren’deki yazıları hatırlayacaktır. O yazıların bir araya gelmesinden oluşmuş İnce Tren. Bunlar
adeta birbirinin devamı yazılar. Araya kısa suskunluk diyebileceğimiz, okuyucuyu dinlendiren ve yeniden düşündüren fotoğraflar konulmuş. Denemeler hikâye, hatırat ve
günce tadında. Ergülen’in dili sade, üslubu gayet akıcı. Ergülen, sanki tren beklerken üşümüş, garlarda ayrılık acısıyla titremiş, üzülmüş okuyucularının içine su serpmek,
onların içini yeniden hayata ve insanlara karşı ısındırmak için, bu denemeleri yazmış gibi.

another. Everything in the book is progressing like a
conversation, a heart-to-heart talk because friendship,
love, and companionship are the priorities of the poet. He's
trying to see everything related to the train from a beautiful
point of view. Even the Black Train has a special appeal in
Ergülen's language. This should be the source of fluency,
sincerity, and warmth in the essays. The priority of the poet
is not giving information about the train, but rather the
emotions awakened by the train. He wanted the same
emotions to be felt by the readers. For example, one wants to
see a railway station again while reading İnce Tren; wants
to meet with a black train once again; wants to go to the
Haydarpaşa Terminal and watch the sea; wants to sit on the
stairs and imaging who came in here, their lives, their
dreams, events... One wants to pass by train through the
Konya plain, which is calm and covered in snow, feeling like
it will not come to an end.
Raillife readers will remember the essays in İnce Tren. İnce
Tren is the collection of those essays. The essays almost
complete each other. There are photos between the essays
that we can call a short silence, which relaxes the reader and
make them ponder. The essays taste like a story, a memoir,
and a diary. Ergülen's language is simple, his style is very
smooth. It feels as if Ergülen has written those essays for the
passenger who were getting cold while waiting for the train,
shaken by the pain of separation, to give them hope and to
warm them towards life and people again.

YAZARIN KITAPLIĞI
THE LIBRARY OF THE AUTHOR
Aşk, Levent Gökmen Demirciler,
✓Zemheride
Tortuga Yayınları
Zemheride Aşk, Levent Gökmen Demirciler,
Tortuga Publications
Göklerinde, Adem Yazıcı, Şule
✓Türkçenin
Yayınları
Türkçenin Göklerinde, Adem Yazıcı, Şule
Publications
Şiirleri, T. S. Eliot, Everest Yayınları
✓Bütün
Bütün Şiirleri, T. S. Eliot, Everest Publications
Cihan Aktaş, İz Yayınları
✓Unutulmayan,
Unutulmayan, Cihan Aktaş, İz Publications
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SAÇLAR EN DOĞAL TONLARA
KAVUŞUYOR
HAIR COLORS IN MOST
NATURAL TONES
MELİKE BETÜL KUVEL

AYŞE NUR AYGÜN

EN KOYU KAHVE

Kahveler, tüm renklerde
olduğu, gibi bu sene
koyulaşıyor. Çikolata kahvesi
dediğimiz bu renk, kahvenin
en yoğun ve koyu hali... Düz
saçta rahatça kullanılabileceği
gibi dalgalı ve kıvırcık
saçlarda da aynı hava ile
karışımızda olacak.

THE DARKEST COFFEE
Biz kadınların en büyük sorunu da en büyük kurtarıcısı da
saçlarımızın rengidir. Kimi zaman seçtiğimiz renk
güzelliğimizi ön plana çıkarır, kimi zaman da yapılan yanlış
bir tercihle saçlarımız kabusumuz olur. Tabi kendimize
yakışan rengi bulmak ve karar vermek uğraştırıcı bir süreç...
Ama biz vazgeçer miyiz; asla! Bakalım bu sene saçlarımız
hangi renklerin, hangi tonlarıyla tanışacak?
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Both the problem and the rescuer of us women is
the color of our hair. Sometimes the color we
choose for our hair bring our beauty forward and
sometimes turn into our biggest nightmare. Finding
the best color to suit our hair is a process of trial
and error. But we never give up! Let’s see which
color tones will meet with our hair this year?

Coffee tones become much
darker this year as every
other color does. This tone,
we call chocolate coffee, is
the darkest and the densest
state of the color coffee. It
can be applied to any wavy
or curly hair, while it can also
be applied to straight hair
comfortably.

raillife OCAK / JANUARY 2019

0

7

9

MODA / FASHION

MODA / FASHION

YUMUŞAK PEMBE
KOYU BRONDE

‘Kahveye yakın, kumral tonları ve
bal rengi saç tonları’ olarak
tanımlanabilecek bronde, ünlülerin
en çok tercih ettiği renklerden...
Bakımı kolay olan bu renk
karışımını; ten renginize göre tercih
edeceğiniz, sıcak veya soğuk alt
tonuyla rahatlıkla kullanabilirsiniz.

KIŞA ÖZEL SARI

Mevsim geçişleri ile birlikte
değişen saç renklerinde bu
sene sarı, kışa özel daha da
koyulaştı. Sarıdan
vazgeçmeyen ama modayla
uyumlu şekilde ilerlemek
isteyen sarı severler, saçınızı
birkaç ton
koyulaştırabilirsiniz.

A BLOND TONE ESPECIALLY
FOR WINTER
As the seasons change, hair colors
change... This season especially for
winter, blonde hair tones are much
darker. Those who love to keep
their hair blonde but still want to
be aligned with the trend can dye
their hair a few tones darker.

Açık renkli saçların uçlarına uygulanan
yumuşak pembe; keskin pembe, mor,
maviye göre saçlara daha doğal bir ışıltı
katıyor. Özellikle beyaz tenlilere çok yakışan
bu tonu, farklı görünüm isteyenler, mutlaka
denemeli!

SOFT PINK
Applied to the tips of light colored hair,
soft pink contributes more natural shine to
hair compared to a deep pink, purple or
blue. This tone, which suits especially fair
skin types, must be tried by those who
want a different look.

A BLOND TONE
ESPECIALLY FOR
WINTER
As the seasons change, hair
colors change... This season
especially for winter,
blonde hair tones are much
darker. Those who love to
keep their hair blonde but
still want to be aligned with
the trend can dye their hair
a few tones darker..
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2019 DEKORASYON
TRENDLERİNDE NELER VAR?
BU YIL DOĞAYLA UYUM SAĞLAYAN VE AYNI ZAMANDA İŞLEVSEL PARÇALAR ÖN
PLANA ÇIKIYOR. AHŞAP İSE DEKORASYONUN YILDIZI OLACAK.

WHAT ARE THE DECORATION TRENDS OF 2019?

MULTI-FUNCTIONAL PIECES ATTUNED TO NATURE COME TO PROMINENCE THIS
YEAR. WOOD WILL BE THE STAR OF DECORATION.

ELA DEMİRCİLER

Yeni yılda dekorasyon değişikliği isteyenler 2019
yılının moda trendlerini merak ediyor. 2019 dekorasyon trendlerinde doğayla uyum sağlayan ve aynı
zamanda işlevsel parçalar ön plana çıkarken, 2019
dekorasyon trendlerinin yıldızı ise ahşap olacak.
Peki yeni yılın dekorasyon trendlerinde başka neler
olacak? İşte bu sorunun yanıtı...

Those who want to renew their home decoration in
the New Year are curious about the trends of 2019.
The shining star of the decoration trends of 2019
will be wood, while functional pieces that are
attuned to nature will come to prominence. What
about the other trends of the year? Here is the
answer...
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AHŞAP YILI
Doğal ahşap, yeni yılda karşımıza çıkacak
dekorasyon malzemelerinin en önemlisi
olacak. Öyle ki, bu yıl doğal ahşap tüm
mekanlarda kullanılacak demek abartı
olmaz. Sağlıksız ve çevre dostu olmayan
malzemeler yerine doğal ahşap, hasır gibi
natürel malzemeler mobilya ve aksesuarlarda sıklıkla yer alacak. Bu yıl cam-ahşap-metalin bir arada kullanıldığı tasarımlar da öne çıkacak.

ETNİK DESEN TRENDİ
Bu yıl dekorasyonda etnik desenlerin
yılı olacak. Etnik desenler duvar kağıtlarından kırlentlere, pasta tabaklarından tablolara kadar her yerde karşımıza çıkacak. Retro tasarımların her
geçen gün daha da popülerleşmesi ile
mekâna zenginlik kazandıran bakır,
bronz gibi metal malzemeler de dekorasyonun önemli bir öğesi olarak karşımıza çıkacak.

THE YEAR OF WOOD
Natural wood will be the most significant
among the decoration materials this year.
Therefore, we would not be exaggerating if
we say natural wood will be used in all types of
spaces this year. Natural materials such as
wood and wicker will be chosen for furniture
and accessories rather than unhealthy and
not-eco-friendly materials. Designs where
wood, metal, and glass are used in combination
will also become to prominence this year.

THE TREND OF ETHNIC PATTERNS
It is the year of the ethnic patterns in
decoration. We will see the ethnic
patterns everywhere from wall
papers to pillow cases and from
plates to paintings. Metal materials
such as copper and bronze, adding
richness to a place, will be seen as
important materials of decoration, as
Retro designs become more popular
day by day.

TREND RENK ADAÇAYI YEŞİLİ VE GRİ
İnsanların doğaya özleminin giderek arttığı
günümüzde 2019 dekorasyon trendlerinde
yılın rengi adaçayı yeşili ve gri olacak. Bu
yıl mekanlara yeşilin tonları hakim olacak.
Yeşilin harmanlandığı farklı stil ve tarzları
bir araya getirip taptaze çiçekler ve dekoratif bitkilerle evinizde ferah bir atmosfer
dizayn edebilirsiniz. Sarı, kiremit, somon
gibi renkleri evlerde sıklıkla göreceğiz.
Cesur kırmızılar, metalik renkler ve siyah
objeler evlerimizi renklendirecek.
TREND COLORS ARE SAGE GREEN AND
GRAY
The colors of the year will be sage green and
gray in the decoration trends of 2019 in this day
and age where people long for nature. This year
spaces will be dominated by green tones. You
can create a fresh ambience at home where
you can bring together the tones of green in
different styles with decorative flowers and
plants. We will see often the tones of yellow,
brick red, and salmon in houses. Bold red,
metallic colors, and black objects will color our
homes.

KOMPAKT MOBİLYALAR
Etnik desenleri daha çarpıcı hale getirebileceğiniz, göçebelerden ilham alınarak tasarlanan, multi fonksiyonel, kompakt mobilyalar da trend oldu. Mat siyah çelik sandalye
ya da masa ayakları bu yıl çokça görülecek.
Sert görünümlü mobilyalar, çizgiler, üçgenler yerini eğrilere, yuvarlaklara, daha yumuşak geçişlere bırakıyor. Sadece kanepe,
sehpa gibi mobilyalarda değil, ayna, çerçeve gibi aksesuarlarda da karşımıza çıkacak.
COMPACT FURNITURE
Multi-functional compact furniture, design of
which is inspired by nomads, where you can use
the ethnic patterns more strikingly have also
become a trend of this year. Matte-black steel
chairs or table legs will also be seen often. Tough
looking furniture, lines, and curves are being
replaced by triangles, circles, and softer
transitions. It will not only be seen in furniture like
sofas or coffee tables but also in accessories like
mirrors and frames.

0

8

4 raillife OCAK / JANUARY 2019

raillife OCAK / JANUARY 2019

0

8

5

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

5G MOBİL UYGULAMALAR
Şu an kullandığımız 4G LTE ağından çok daha hızlı
hizmet vermesi beklenen 5G teknolojisini yakın
zamanda her yerde görmeye başlayacağız. 2019
yılında 5G uygulamaları dünyanın bazı gelişmiş
ülkelerinde yer bulacak. 2019 yılı sonunda ise 5G
destekli cihazların tanıtılması bekleniyor. Ancak
tüm temel şebekelerin 5G’ye yönelik servisleri ise
2021 yılında hayatımızda olacak.

2019
YILININ
TEKNOLOJİK
ÜRÜNLERİ

5G MOBILE APPLICATIONS
We will soon start seeing the 5G technology that is
expected to serve much faster than the 4G LTE
network we are currently using. In 2019, 5G
applications will be used in some developed
countries of the world. At the end of 2019, 5G
supported devices are expected to be introduced.
However, the services of all basic networks for 5G
will be in our lives in 2021.

YILMAZ İBRAHİMOĞLU

Hiç durmadan gelişen teknoloji dünyasının 2019 yılında nasıl şekilleneceği ile ilgili öngörüler şekillendi. Buna göre; 5G internetin başı çekeceği gelişmeler; chatbotsların yaygınlaşması, katlanabilir
akıllı mobil cihazların tanıtılması, çevre dostu arabaların daha çok hayatımıza girmesi ile devam edecek gibi görünüyor.
Detayları ile işte teknolojinin 2019’deki gelişimi...

TECHNOLOGICAL PRODUCTS OF 2019
The predictions about how the ever-evolving technology world will be formed in
2019 have been shaped. According to this; the developments that will be lead by
the 5G internet will be followed by the spread of chatbots, the
introduction of foldable smart mobile devices, and the
environment-friendly cars.
Here is the development of technology in 2019
with details...

KATLANABİLİR AKILLI TELEFONLAR
Samsung ve Huawei adeta dünyanın ilk katlanabilir
akıllı telefonunu piyasaya sürme yarışına girmiş
durumdalar. Xiaomi, Oppo ve LG de bu akıma katılmaya hazırlanıyor. Samsung’un ilk katlanabilir akıllı
telefonunu 7 Ocak 2019'da San Francisco'da
düzenlenecek
olan
Samsung
Geliştirici
Konferansı'nda tanıtması bekleniyor. Katlanabilir
akıllı telefonların ekranlarını yapıştırmak için optik
yapıştırıcılar kullanılacak. Bu yapıştırıcılar hareketli
parçalara üstün mukavemet ve dayanıklılık kattığı
gibi, ekran panellerinin optik netliğini ve görüntü
kalitesini de arttırıyor.

FOLDABLE SMARTPHONES
Samsung and Huawei are already in the race to
launch the world's first foldable smartphone.
Xiaomi, Oppo and LG are also getting ready to
participate in this trend. Samsung is expected
to introduce its first foldable smartphone at the
Samsung Developer Conference on January 7,
2019, in San Francisco. Optical adhesives will be
used to glue the screens of foldable
smartphones. These adhesives add superior
strength and durability to the moving parts and
increase the optical clarity and image quality of
display panels.
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AKILLI SAAT
Apple Watch ve Samsung Gear gibi modellerin boy gösterdiği akıllı saat pazarı 2019’da daha da rekabete açık
hale gelecek. Alman otomotiv devi BMW, saat üreticisi
Fossil'in desteğiyle akıllı saat pazarına merhaba diyecek.
BMW saatlerin tasarımında da söz sahibi olacak. Saatler
Fossil’in önemli mağazalarının yanı sıra 4 bin BMW bayisinde satılacak. BMW Fossil tarafından üretilen ilk akıllı
saatlerini 2019’un mart ayında Baselworld fuarında sergileyecek. BMW ve Fossil arasındaki anlaşma ise 2023’e
kadar devam edecek.

SMART WATCH
The smartwatch market, which features models like Apple
Watch and Samsung Gear, will become even more
competitive in 2019. The German automotive giant BMW
will say hello to the smartwatch market with the support of
the watch producer Fossil. BMW will have a say in the
design of watches. The watches will be sold at 4,000 BMW
dealers in addition to Fossil's major stores. The first
smartwatches produced by BMW Fossil will be exhibited in
March 2019 at Baselworld. The agreement between BMW
and Fossil will continue until 2023.

SOSYAL MEDYA AĞI

SOCIAL MEDIA NETWORK

Sosyal medya firmaları kendi servislerini diğer servislerle
daha çok entegre etmeye başlayacaklar. Sosyal medya
uygulamaları; kitleleriyle daha fazla kullanıcı verilerini
paylaşmaya ve üçüncü taraf uygulamalarla da daha
sorunsuz bir deneyim oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Bu da sosyal medya şirketlerinin hâkimiyetlerini
korumalarına, kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi edinmelerine ve daha küçük web siteleri ve uygulamalar için
daha iyi hizmetler sunmalarına yardımcı olacak.

Social media companies will begin to integrate their
services more with other services. Social media
applications continue their works to share more
user data with audiences and to create a smoother
experience with third-party applications.
This will help social media companies maintain their
dominance, learn more about users and provide
better services for smaller websites and
applications.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL
CHATBOTS
Yapay zekâ formlarının hayatlarımıza
girmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz
Chatbotslar, yakın zamanda telefon
ve bilgisayarları kullanma biçimimizi
kesin olarak değiştirecek. Chatbotslar,
gelecekte kullanıcıların söylediklerini
çok kısa sürede analiz edecek ve kullanıcıların isteklerini yerine getirmek
için onları yönlendirecek.

Genelde küçük otomobiller veya lüks modeller
için kullanılan elektrikli otomobil teknolojisi,
geçtiğimiz yıl SUV modellerinde de karşımıza
çıkmaya başladı. Jaguar, Audi ve BMW gibi
markalar ise bu trendi görerek 2019 model
elektrikli SUV modelleri üretiyor. Jaguar I-Pace,
Audi e-tron, Mercedes EQ, Volvo XC40, BMW
iX3, Hyundai Kona Electric, Ford Mach 1, Tesla
Model Y, Byton M-Byte ve Volkswagen I.D.
Crozz gibi modeller elektrik ve şıklığın timsali
olarak kullanıcıların karşısına çıkacak.

ELECTRIC CAR
CHATBOTS
Chatbots, which can be defined as the
introduction of artificial intelligence
forms into our lives, will change the
way we use phones and computers in
the near future. Chatbots will analyze
what users say in a very short time and
will guide them to fulfill their wishes.
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Electric car technology, which is generally used
for small cars or luxury models, began to
appear in SUV models last year. Brands like
Jaguar, Audi and BMW have seen this trend
and produce 2019 models of electric SUVs.
Models such as Jaguar I-Pace, Audi e-tron,
Mercedes EQ, Volvo XC40, BMW iX3, Hyundai
Kona Electric, Ford Mach 1, Tesla Model Y,
Byton M-Byte and Volkswagen I.D. Crozz will
appear before users as a symbol of power and
elegance.
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AJANDA / AGENDA

SİNEMA / CINEMA

HOCAPAŞA MEVLEVİLERİ
Galata Mevlevilerinin sunduğu Sema Gösterisi ve
Semazen Dünyası Sergisi, ocak ayı boyunca
İstanbul Hocapaşa Kültür Merkezi'nde... Canlı
tasavvuf müziği eşliğinde sema gösterisi ve sema
geleneğine ait sergi deneyimi bir arada… Derviş
aksesuarlarından heykellere, kıyafetlerden müzik
aletlerine kadar sema kültürü ile ilgili her şeyi
bulabileceğiniz bu sergi ile Sema ayini daha
anlamlı ve daha kapsamlı...
HOCAPAŞA MEVLEVIS
Galata Mevlevis' (Sufis) Sema Show and Whirling
Dervish World Exhibition will be at the İstanbul
Hocapaşa Cultural Center during January... Live
Sufi music, accompanied by sema show, and an
exhibition of the sema tradition are all together...
With this exhibition, where you can find everything
related to sema culture from whirling dervish
accessories to musical instruments, sema rituals
become more meaningful and more
comprehensive...

ÇİÇERO

REPLICAS

GÖSTERİM TARİHİ / OPENING DAY:
08 Ocak 2019 / January 08, 2019

REİS BEY
Ankara Devlet Tiyatrosu yönetmenlerinden Özer Tunca’nın
sahnelediği oyun ocak ayı boyunca Ankara Büyük Tiyatro
sahnesinde seyirci ile buluşuyor. Kapalı gişe oynayan oyun
büyük yazar Necip Fazıl imzalı... Görevinden hiç taviz
vermeyen, taş kalpli bir ağır ceza reisinin vicdan muhasebesinin
anlatıldığı oyunda, idam mahkumu genç, Reis Bey’e şöyle
haykırır: Reis Bey! Bu dünya dört köşe değildir. Mühürlü
kalbinizin bir gün açılmasını dilerim! Beni asacaksınız! Fakat,
ruhum sizi bu dünyada ve ötelerde adım adım takip edecek!..
The play staged by Özer Tunca, among the Ankara State
Theater directors, will be meeting with audiences in the Ankara
Büyük Tiyatro (Grand Theather of Ankara) during January. The
play, which is performed to a full house, is written by the great
author Necip Fazıl. The soul-searching of a high criminal court
judge is told in the play, where the young convict yells at the
judge: Your Honor! This world is not four cornered. I wish
someday you open your sealed heart! You will hang me! But,
my soul will follow you step by step both in this world and
beyond!
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Retrobüs
Hayal Kahvesi/ Emaar İstanbul

Nilipek
IF Performance Hall/Ankara

Jülide Yalçın-Elif Önal/Resital
Erimtan Müzesi/Erimtan Museum
Ankara

Ariadna Castellanos
İş Sanat/İstanbul

Mark Eliyahu
Ahmet Adnan Saygun/İzmir
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GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
11 Ocak 2019 / January 11, 2019

YÖNETMEN / DIRECTOR:
Serdar Akar

YÖNETMEN / DIRECTOR:
Jeffrey Nachmanoff

OYUNCULAR /CAST:
Erdal Beşikçioğlu, Sarp Leventoğlu, Mustafa Üstündağ

OYUNCULAR / CAST:
Kean Reeves, Alice Eve, Emily Alyn Lind

TÜR / GENRE:
Biyografi, Suç, Tarih / Biography, Crime, History

TÜR / GENRE:
Dram, Bilim Kurgu / Drama, Science Fiction

FİLM ÖZETİ: Elyesa Bazna, 2. Dünya Savaşı sırasında
İngiliz Büyükelçiliği’nde uşak olarak çalışmaktadır.
Büyükelçilik içinden birçok bilgiye rahatça ulaşabilen
Bazna, kısa süre sonra para karşılığı Almanlar için
casusluk yapmaya başlar ve “Çiçero” kod adını alır.
Çiçero savaşın gidişatını değiştirir.

FİLM ÖZETİ: Keanu Reeves, eşi ve çocuklarının
travmatik bir şekilde kaybeden parlak bir bilim adamı
olarak karşımıza çıkıyor. Filmde, insan bilincini
bilgisayarlara aktarabilme ve insan klonlama çalışmaları
yapan Will Foster’ın (Reeves) ailesini geri getirme
çabasını izleyeceğiz.

SYNOPSIS: Elyesa Bazna works as a butler at the
British Embassy during the World War II. Bazna,
who is easily able to access to secret information
within the Embassy, begins spying for the Germans
after a while and takes the code name "Çiçero“.
Çiçero changes the fate of the war.

SYNOPSIS: Keanu Reeves is a brilliant scientist who
lost his wife and children traumatically. In the movie,
we will watch the attempts of Will Foster (Reeves),
working to transfer human consciousness to
computers and studying human cloning, to bring
back her family.

Remi Nobody’s Boy
Dram/Drama

04

Robin Hood: Origins
Macera/Adventure

11

Şüphe/ Burning

Aksiyon, Gerilim/Action, Thriller

11

Karakomik Filmler: Kaçamak
Komedi/Comedy

18

Aslı Gibidir

Komedi/Comedy

raillife OCAK / JANUARY 2019

0

25
9

1

[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

BERTAN KODAMANOĞLU

Resimdeki
şarkıcı

Padişahın
seçtiği
kadın

Yönetici

Bölmeli
göçebe
çadırı

Bir tozluk
türü

Avuç içi

Rütbesiz
asker

Özür dileme
İffetli kadın

Düşünce

Yankı

Davul
Hint
prenslerine
verilen unvan

Yabancı

Seyrüsefer

Uydurma
söz veya
haber

Çok ince
tabaka

Mevcut
Yalıtılmış

Palamuttan Karakter
yapılan
Arınmış
salamura

Zulüm

Gıpta

Avanak

Katının
sıvılaşması
Gözden
geçirme,
kontrol

Pamuklu bir
kumaş

Mihrak

Yasaklama
İzmir ilçesi

Sedef
renginde
süs tanesi

Asya'da bir
ülke

Armada

İnce dantel

Danslı ve
resmi gece
toplantısı

Edirne ilçesi

Çok büyük,
ulu

ANTRE

BODRUM

KORİDOR

BAHÇE

ÇATI

PENCERE

BALKON

GARAJ

TERAS

BANYO

KİLER

VERANDA

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.

Olma
ihtimali
bulunan

Sıkıntı,
çarpıntı

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]
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.

Çok iri bir
hayvan

Anne
Dişi sığır

Olta ipi
İspiyoncu
Üstü kapalı
belirtme

Bir tür dans

Mısır'ın
başkenti

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.

Sıvacı aleti
Kalın
biçilmiş
uzun tahta

Değerli bir
taş

Derince
çanak

Gerçek

Kuşatma

Patiska

Maddenin
temel
parçacığı

Araz

İlenme,
beddua

Yoğurttan
yapılan bir
içecek
Az önce,
daha şimdi
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Yabancı

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

KOLAY

4

5

ORTA

9

1
5 6 2
4
1 5
8 7 3

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

8

2

3 6 4 1

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

6
5

7

8

3
8

9 2
1 4
4
3
9

5
8 2
1
7
1 3 8

9
7
3

G
HA
İ S E
Y D T R
PA AVRA
RA C
L A E RDA
R C
D İ M İ
U
ODAK
OYA
ENE Z
ANA
İ NE K G
M İ MA
R A K S MU
A T OM
HASA AY
HENÜZ
Padişahın
seçtiği
kadın
Avuç içi

Yabancı

Uydurma
söz veya
haber

Palamuttan Karakter
yapılan
salamura Arınmış

Yönetici

Bölmeli
göçebe
çadırı

Bir tozluk
türü

Davul

Hint
prenslerine
verilen unvan

Seyrüsefer
Mevcut

Zulüm

Gözden
geçirme,
kontrol

Pamuklu bir
kumaş

Mihrak

O
D
A
L
I
K

O İ
BA T
A F İ
İ Z
E F A
E R
İffetli kadın

Yalıtılmış

Katının
sıvılaşması

Danslı ve
resmi gece
toplantısı

Üstü kapalı
belirtme

Bir tür dans

Değerli bir
taş

Derince
çanak

Kuşatma

Patiska

Maddenin
temel
parçacığı

Araz

İlenme,
beddua

Yoğurttan
yapılan bir
içecek

Az önce,
daha şimdi
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Köklü, geniş
ölçüde etkili

Gıpta

Avanak

Çok büyük,
ulu

Olma
ihtimali
bulunan

Sıkıntı,
çarpıntı

Çok iri bir
hayvan

Anne

İspiyoncu

Çok ince
tabaka

Sedef
renginde
süs tanesi

İnce dantel

Mısır'ın
başkenti

Düşünce

Yankı

İzmir ilçesi

Edirne ilçesi

Dişi sığır

Rütbesiz
asker

Yasaklama

Asya'da bir
ülke

Armada

E
E R İ
K D
OL E
A
İ ME
MEN
UR L A
E Y
İ NC İ
E
BA LO
F İ L
MA L A
K İ K N
ASARA
L İ NE K
AN E L
SAS L I

Özür dileme

K
A
H
İ
R
E

Olta ipi

Sıvacı aleti

Kalın
biçilmiş
uzun tahta

Gerçek

Yabancı
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5

8
9 7
4

8

3 7
8
5 1

6 4 8
7

3

5 8 6

3
7
6

3
9 5 2

3

1

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

[ ÇÖZÜMLER /
Resimdeki
şarkıcı

2

4
6
2 9
8
6 3

5
2
5

ZOR

5
3 4
2
1

1

6

4
7

5
2

4 2
8
1
8 6
1
9

6
5

6
2

5 9

4
9 8
3

7
4

1

SOLUTIONS ]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]
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