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M. Cahit TURHAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Minister of Transport and Infrastructure

VİZYON / VISION

Sevgili Yolcular,
Ülkemizin ulaşım ve bilişim altyapısından sorumlu Ba-
kanlığımız, 16 yıl boyunca milletimizin geleceğine ışık 
tutacak, ülkemizi yarınlara taşıyacak çok büyük projele-
ri hayata geçirdi, hayallerin gerçeğe dönüşmesini sağla-
dı. Bunu da tek bir hedef doğrultusunda gerçekleştirdi. 
Milletimizi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Ata-
türk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne 
çıkarmak. Bu kapsamda da dünyanın en büyük projele-
rini hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. 
1915 Çanakkale Köprüsü dâhil Kınalı-Tekirdağ-Çanak-
kale-Savaştepe Otoyolu Projesi de sadece ülkemizin 
değil dünyanın sayılı projelerinden biri. Çanakkale Za-
feri’nin 102. yıldönümünde neredeyse iki yıl önce 1915 
Çanakkale Köprüsü’nün temelini atmıştık. Bu ay ise 
kule kesonlarını Asya tarafında -45 m, Avrupa tarafında 
ise -37 m derinliğe batırdık. Artık köprünün ayaklarının 
yükselmesini izleyebileceğimiz bir noktaya ulaşmış bu-
lunuyoruz. 
Bu dev köprü 3 yıl sonra tamamlandığında Avrupa’dan 
Ege Bölgesi’ne giden araçların mevcut durumda kullan-
dıkları Edirne-İstanbul-İzmit-Bursa güzergâhına alter-
natif olmakla kalmayacak, ana yol haline gelecek. Bölge-
nin ekonomisini geliştirmekle kalmayacak, sanayisini 
de geliştirecek. Bu proje ile hem ülkemizin uluslararası 
köprü konumunu güçlendireceğiz, hem de dünyanın en 
geniş orta açıklıklı boğazını Türkiye’ye kazandıracağız. 
Şuna da inanıyorum ki; 1915 Çanakkale Köprüsü, dev 
bir proje olmasının ötesinde; Türkiye’nin aydınlık ya-
rınlarının da bir kanıtı niteliğindedir. Ülkemizi onlarca 
yıl geriye götürmek isteyen; özgürlüğümüze, geleceği-
mize ket isteyenlere bir gözdağıdır. Hükümetimizin; 
milleti için yatırım yapmaya, hizmet getirmeye, Türki-
ye’yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşı-
mak için hiçbir engel tanımayacağının; Türkiye’nin böl-
genin lider ülkesi olacağının, en büyük göstergesidir. 

Dear Passengers,
Our Ministry, responsible for our country's transport and IT 
infrastructure, has realized very large projects to shed light on 
the future of our nation and to carry our country into the future 
for the last 16 years, enabling the realization of dreams. It has 
realized this within the aim of a single goal. Bringing our nation 
above the level of contemporary civilizations, which is pointed 
out by the founder of our Republic the great Atatürk. In this 
context, we have implemented the world's largest projects and 
continue to do so. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe 
Motorway Project, including the 1915 Çanakkale Bridge, is one 
of the few important projects not only in Turkey but also in the 
world. On the 102nd anniversary of the Çanakkale Victory, we 
laid the foundation of the 1915 Çanakkale Bridge almost two 
years ago. This month, we've dug the tower caissons at -45 
meters on the Asian side and -37 meters on the European side. 
Now, we have reached a point where we can watch the feet of the 
bridge rise.  
When this giant bridge is completed 3 years later, it will not 
only be an alternative to the Edirne-İstanbul-İzmit-Bursa 
route used by the vehicles going from Europe to the Aegean 
Region but will become the main road. It will not only improve 
the economy of the region but will also improve its industry. 
This project will strengthen the international position of our 
country as a bridge, and will also gain the widest mid-span 
strait of the world to Turkey.
And I believe that the 1915 Çanakkale Bridge is beyond being 
a giant project; it is the proof of the bright future of Turkey. It 
is defiance against those who want to take our country back 
tens of years and who want to restrain our future. It is the 
biggest indicator of our government's not recognizing any 
obstacle to invest in its nation, to bring services, to move 
above the level of the contemporary civilizations, and Turkey's 
becoming the leading country in the region.

HİZMETE DEVAM...

CONTINUE TO SERVE...
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HOŞGELDİNİZ / WELCOME

Akreple yelkovanın amansız yarışı dur durak bilmiyor, 
zaman hızla akıp geçiyor.
Başarıyla geçirdiğimiz bir yılın ardından yeni yılın ilk 
ayını da geride bıraktık.
Önceki yılların aksine ağır kış koşullarının hâkim oldu-
ğu bir mevsim yaşıyoruz. Beyaz gelinliğe bürünen Ana-
dolu coğrafyasında trenle seyahatler daha fazla ilgi gö-
rüyor.Son derece konforlu ve sıcak vagonlarda kitapla-
rını okuyan ve çaylarını yudumlayan yolcularımız, aynı 
zamanda kartpostalları aratmayan tarihi istasyonla-
rımızı ve doğal güzelliklerimizi seyretmenin keyfini 
yaşamaktalar.Yolcularımızın rahat ve konforlu seya-
hatlerini temin etmek için bakım onarım ve karla 
mücadele ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışıyor.
Demiryolu hatlarını sürekli açık tutmak üzere özel-
likle doğu bölgelerimizde eksi 30 derecelere varan 
dondurucu soğuk altında görev yapan karla mücadele 
ekiplerimizin olağanüstü çalışmaları her türlü takdire 
şayandır.

2019 açılışlar yılı olacak
Ülkemizin her yanını demirağlarla örmeye yönelik 
seferberliğimiz yeni yılda da devam edecek.
Ulaşım hizmetlerinin bölgeler arası dengeli dağılımını 
sağlamanın yanı sıra halkımızın günlük yaşamını doğ-
rudan etkileyecek projeler hayata geçmiş olacak.
Konya-Karaman arasında inşa ettiğimiz hızlı demir-
yolu hattını hizmete açarak, Karaman’ı Konya’nın yanı 
sıra Ankara ve İstanbul ve YHT geçen tüm şehirlere 
hızlı demiryoluyla bağlamış olacağız. 
Şehrin merkezi noktasına ve şehir içi raylı sistemlerle 
entegre olacak şekilde planladığımız ve yapımında sona 
yaklaştığımız Konya YHT Garı’nı hizmete açacağız.
İnşası tamamlanan Konya (Kayacık) ve Mersin (Yenice) 
lojistik merkezlerimizin de açılışları yapılarak, lojistik sek-
törümüzün hizmetine sunulmuş olacak.
İstanbul’da yeniden inşa edilen Gebze-Halkalı banliyö 
hattı ile Samsun-Sivas (Kalın) demiryolu hattının moder-
nizasyon çalışmaları tamamlanarak işletmeye alınacak.
İyi yolculuklar… 

İsa APAYDIN
TCDD Genel Müdürü

Director General of TCDD

The fierce battle between the two hands of the clock never stops; 
time goes fast.
Following a year of success, we have already left behind the first 
month of the new year. Contrary to the previous years, we are 
experiencing a season dominated by the heavy winter conditions. 
Traveling by train in the geography of Anatolia, which seems as if 
wearing a white wedding dress these days, attracts more attention. 
Our passengers who read their books and sip their tea in extremely 
comfortable and warm wagons enjoy the pleasure of watching the 
view of natural beauties and our historical stations, as beautiful 
as postcards are. In order to provide comfortable travel for our 
passengers, our repair and maintenance and snow removal teams 
work day and night. The outstanding work of our snow removal 
teams working under freezing temperatures reaching to -30 
degrees to keep the railway lines open in our eastern regions is 
highly appreciated.

2019 will be a year of openings 
Our mobilization to equip every corner of our country with iron 
networks will continue in the new year. 
In addition to ensuring the balanced distribution of transportation 
services between regions, projects that will directly affect the daily 
lives of our people will be realized. 
By opening the fast railway line that we built between Konya and 
Karaman, we will be connecting Karaman to Konya, as well as 
Ankara and İstanbul and all the cities where YHT reaches via the 
high-speed railway lines.
We will open the Konya YHT Terminal, which is planned to be 
integrated with the city center and urban rail systems and we are 
nearing the end of its construction. 
Konya (Kayacık) and Mersin (Yenice) logistics centers, which have 
been completed, will be opened to the service of our logistics 
sector. The modernization of the Samsun-Sivas (Kalın) railway 
line will be completed and commissioning with the Gebze-Halkalı 
commuter line rebuilt in İstanbul.
Have a nice trip...

WINTER MOBILIZATION IN RAILWAYS

DEMİRYOLLARINDA KIŞ 
SEFERBERLİĞİ
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Minister of Transportation and Infrastructure Mehmet Cahit 
Turhan participated in the 1915 Çanakkale Bridge Tower Caisson 
Foundations Floating Ceremony, with President of TBMM Binali 
Yıldırım. In his speech at the ceremony, Turhan stated that the 
submerging of the caissons was one of the most labor-intensive 
stages of the construction of a bridge and said, "1915 Çanakkale 
Bridge, which will be realized through the public-private 
partnership model, is one of the largest projects of our country 
with an investment amount of 3 billion 100 million euros." 
Having emphasized that this mega work will unite the two sides of 
the Çanakkale Strait, which is twice the length of the Bosphorus, 
Turhan said, "When the bridge is completed, the economic and 
social life in Trakya, the most important service, industry, and 
tourism center of our country, and the Western Anatolia Region, 
the apple of our country's eye, will become much more attractive. 
In addition, European Union countries, and especially Bulgaria 
and Greece based freight movements will quickly reach the 
Aegean, Western Anatolia, and the Western Mediterranean."

Will be crossed in 4 minutes 
Turhan pointed out that the one-hour journey by ferry will be 
reduced to 4 minutes via this bridge and highlighted that they will 
be enabling the integration of highways in the Marmara and Aegean 
Regions with Gebze-İzmir and Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara 
highways, the construction works of which continue. Turhan said that 
ports, railways, air transportation systems, and highway 
transportation networks in the Marmara and Aegean Regions, the 
lifeline of the country's economy and where a significant part of the 
population lives, will be integrated with 1915 Çanakkale Bridge. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım ile 1915 Çanakkale Köprüsü Kule 
Keson Temellerinin Yüzdürülmesi Töreni'ne katıldı. Tö-
rende yaptığı konuşmada, keson batırma işleminin köprü 
yapımında en zahmetli aşamalardan olduğunu belirten Tur-
han, “Kamu özel iş birliği modeliyle yapımını gerçekleştire-
ceğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü, yaklaşık 3 milyar 100 
milyon avro yatırım tutarıyla ülkemizin en büyük projele-
rindendir.” dedi. Bu dev eserin İstanbul Boğazı'nın iki katı 
uzunluğundaki Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleşti-
receğini vurgulayan Turhan, “Köprü tamamlandığında ül-
kemizin en önemli hizmet, sanayi ve turizm merkezi Trakya 
ile göz bebeğimiz Batı Anadolu Bölgesi'ndeki ekonomik ve 
sosyal yaşam çok daha cazip hale gelecektir. Ayrıca, Avrupa 
Birliği ülkeleri ve özellikle de Bulgaristan ve Yunanistan 
merkezli yük hareketleri hızlı bir şekilde Ege, Batı Anadolu 
ve Batı Akdeniz'e ulaşacak.” ifadelerini kullandı.

4 dakikada geçilecek
Feribotla yapılan bir saatlik yolculuğun, bu köprüyle 4 da-
kikaya düşeceğine işaret eden Turhan, bu sayede, yapımı 
devam eden Gebze-İzmir ile Edirne-Kınalı-İstanbul-An-
kara Otoyolu, İzmir-Aydın ile Marmara ve Ege Bölgelerin-
deki otoyolların birbiriyle entegre olmasını da sağlamış 
olacaklarının altını çizdi. Turhan, 1915 Çanakkale Köprü-
sü ile ülke ekonomisinin can damarı ve nüfusun önemli bir 
bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgesinde, liman, 
demiryolu, hava ulaşım sistemleri ve karayolu ulaşım ağı-
nın bütünleşeceğini söyledi.

ÇANAKKALE BRIDGE WILL BE COMPLETED IN 2022
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 2022’DE TAMAMLANACAK 

HABER / NEWS
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Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle ilan edilen ‘2019 Prof. Dr. 
Fuat Sezgin Yılı’ dolayısıyla TCDD ile Prof. Dr. Fuat Sezgin 
İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve Kırıkkale 
Üniversitesi arasındaki İşbirliği Protokolü imzalandı.
Protokol töreninde konuşan TCDD Genel Müdürü İsa Apay-
dın, “Gerek gar ve istasyonlarımızda gerekse yüksek hızlı 
trenlerimizde yolcularımıza vakfımızın ve üniversitemizin 
hazırlamış olduğu materyalleri ve bilgilendirme etkinliklerini 
beraber yapacağız. Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızın yapmış 
olduğu hizmetlerin toplum tarafından daha iyi anlaşılması ve 
idrak edilmesi konusunda TCDD olarak üzerimize düşeni 
yapacağız.” dedi.
2018 yılında vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmaları, 
hayatı ve katkılarını anlatan İBTAV Mütevelli Heyeti Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya ise konuşmasında, 
Sezgin’in İslamiyet’in batıya medeniyeti götürdüğünü ispat 
eden, dünyanın önde gelen bilim adamlarından biri olduğunu 
vurguladı. 
Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Ersan Aslan da kamu kurum 
ve kuruluşlarının ‘2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı’ dolayısıyla 
yapacakları etkinlikleri koordinasyon görevini yürüttüklerini 
kaydederek, “Sayın Genel Müdürümüz İsa Apaydın’a böyle 
bir imkânı hem vakfımıza hem üniversitemize sağladığı için 
ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getirmekte 
bizlere kolaylık sağladıkları için teşekkür ediyorum.” dedi.

TCDD WILL HOST THE EVENTS ON THE OCCASION OF “2019, THE 
YEAR OF PROF. DR. FUAT SEZGİN” 

TCDD, “2019 PROF. DR. FUAT SEZGİN YILI” 
ETKİNLİKLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

The Cooperation Protocol between Prof.Dr. Fuat Sezgin Islamic 
Science History Research Foundation (İBTAV) and Kırıkkale 
University was signed with TCDD on the occasion of '2019, The 
Year of Dr. Fuat Sezgin' presented by the Presidential 
Memorandum.
Speaking at the protocol ceremony, Director General of TCDD 
İsa Apaydın said, "Together, we will present the materials and 
informational activities prepared by our foundation and our 
university to our passengers in our terminals, stations and high-
speed trains. We will do our part as TCDD for the better 
understanding and comprehension of the services provided by 
Prof. Dr. Fuat Sezgin."
In his speech, Mecit Çetinkaya, the Chairman of the Board of 
Trustees of İBTAV, who talked about Prof. Dr. Fuat Sezgin's 
works, life, and contributions, emphasized that Sezgin, who died 
in 2018, was one of the world's leading scientists proving that 
Islam had brought civilization to the west.
Rector of Kırıkkale University Ersan Aslan noted that they were 
coordinating the activities held on the occasion of '2019, The 
Year of Prof. Dr. Fuat Sezgin' by the public institutions and 
organizations and said, "I would like to thank our Director 
General İsa Apaydın for providing such an opportunity to both our 
foundation and our university and for providing us with the 
convenience of carrying out the instruction of our Honorable 
President of the Republic." 

HABER / NEWS
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Via high-speed trains operated by the General Directorate of 
TCDD Transportation, 8 million passengers transported in 2018 
with an increase of 1 million passengers compared to the previous 
year. The establishment that serves to 22 thousand passengers 
everyday on Ankara-Eskişehir, Ankara-Eskişehir-İstanbul, 
Ankara-Konya, İstanbul-Eskişehir-Konya routes targets to 
exceed the numbers of 2018 in 2019.  It has become possible to 
reach many cities in less time via the high-speed trains preferred 
by approximately 45 million people to date. The combined 
transport done from Ankara and İstanbul to Kütahya, Tavşanlı, 
Afyonkarahisar, Denizli, Karaman, Antalya, and Alanya, from 
Ankara and Konya to Bursa via bus and conventional trains with 
YHT connections provides significant time savings. 
 
310 million passengers were transported via Marmaray 
Passenger demand for Marmaray, which travels between the 
continents of Asia and Europe in 4 minutes, is increasing every 
year. Serving approximately 310 million passengers to date, the 
number of passengers transported via Marmaray increased by 
7.5% compared to 2017 and reached 68 million in 2018. Every 
day in Marmaray, between the hours of 06-24.00, an average of 
220 thousand people are being transported. Marmaray, which is 
integrated with other public transportation systems, is expected 
to serve an average of 1 million 200 thousand passengers per day 
when it comes into service between Gebze-Halkalı.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 
yüksek hızlı trenlerle 2018 yılında bir önceki yola göre 1 
milyon artışla 8 milyon yolcu taşındı. Ankara-Eskişehir, 
Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, İstanbul-Eski-
şehir-Konya güzergâhlarında her gün 22 bin yolcuya hizmet 
veren kuruluş, 2019 yılında 2018 yılı rakamlarını da geçme-
yi hedefliyor. Bugüne kadar yaklaşık 45 milyon kişinin ter-
cih ettiği yüksek hızlı trenlerle, birçok kente, daha kısa sü-
rede ulaşmak da mümkün hale geldi. Ankara ve İstanbul’dan 
Kütahya, Tavşanlı, Afyonkarahisar, Denizli, Karaman, An-
talya ve Alanya’ya, Ankara ve Konya'dan Bursa'ya YHT 
bağlantılı otobüs ve konvansiyonel trenlerle yapılan kombi-
ne taşımacılık önemli zaman tasarrufu sağlıyor. 
 
Marmaray ile 310 milyon yolcu seyahat etti
Asya ile Avrupa kıtalarına 4 dakikada geçen Marmaray’a 
yolcu talebi her geçen yıl artıyor.  Bugüne kadar yaklaşık 
310 milyon yolcuya hizmet veren Marmaray’ın yolcu 
sayısı, 2017 yılına göre %7,5’lik bir artışla 2018 yılında 
yaklaşık 68 milyona ulaştı. Marmaray’da her gün, 06-
24.00 saatleri arasında, ortalama 220 bin kişi taşınıyor. 
Diğer toplu ulaşım sistemleriyle entegre olan Marma-
ray’ın, Gebze-Halkalı arasında tamamen hizmete gir-
mesiyle, günde ortalama bir milyon 200 bin yolcuya 
hizmet vermesi hedefleniyor.

TCDD TRANSPORTATION INC. CARRIED EIGHT 
MILLION PASSENGERS VIA YHT IN 2018 

TCDD TAŞIMACILIK AŞ, 2018’DE YHT İLE 
8 MİLYON YOLCU TAŞIDI 

HABER / NEWS
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WILTSHIRE VE 
STONEHENGE

TÜRKAN BALABAN 

İngiltere'nin Wiltshire kentinde bulunan ve geçmişi mi-
lattan önce 8000 yılına kadar dayanan Stonehenge (asılı 
taşlar) taş çemberi, Neolitik taş devri ile Bronz çağı arasın-
da en az 5 kademede oluşan bir anıt... Astronomi, astroloji 
geometri ve paganizmle ilişkilendirilen çember anıt, Kelt 
rahiplerinden oluşan bir sınıf olan Druidlere atfediliyor. 
Burada dinsel ayinler yapıldığı söyleniyor. 
Ne için yapıldığı halen bilinmeyen ve UNESCO tarafından 
1986 yılında Dünya Kültür Miras Listesine alınan Stone-
henge, MÖ 3000 yılında İngiltere’nin en büyük mezarlı-
ğıydı. Gökbilimci Sir Fred Hoyle ise işaret taşlarının dış 
halka etrafında hareket ettirilmesiyle Stonehenge'in tu-
tulmaların önceden tahmin etmek amacıyla kullanılabile-
ceğini ispatlamıştır. Son dönemde yapılan araştırmalarda 
ise Stonehenge civarındaki tümseklerde, anıtla hemen 
hemen aynı yaşlarda 17 dini anıt ve yapı bulunduğu belir-
lenmiştir. Üç sıra çatı taşıyıcı direk bulunan taş yapı, 300 
metrekarelik bir alana yayılmış ve hafif ikiz kenar yamuk 
şeklinde. Keskiyle yontulmuş, düzgünleştirilmiş ve dışarı-
dan yerel bölgeye taşınmış, dik konumundaki otuz taştan 
(bunlardan hâlen on yedisi ayaktadır) oluşan ve kavisli hâle 
getirilerek dik duran taşların üzerine yerleştirilen lento 
(yapılarda kapı ve pencere gibi dikey boşlukların üzerine 
yatay olarak konulan ve duvarın devam etmesini sağlayan 
mimari blok) taşlarını içeren ve böylelikle çember şeklinde 
kapı boşlukları oluşturan tek taş çemberdir. Taşların oldu-
ğu çemberin içine ziyaretçilerin girmesi çok zor. Ancak 2 
ila 5 metre uzaklıktan görebilir ve dokunabilirsiniz.

WILTSHIRE AND 
STONEHENGE

The Stonehenge stone circle, which dates back to 8000 BC, 
was built in Wiltshire, England. It is a monument 
consisting of at least 5 levels between the Neolithic Age 
and the Bronze Age. The circle monument, which is related 
to astronomy, astrology, geometry, and paganism, is 
attributed to the Druids, a class of Celt priests. Religious 
rites are said to be made here.
Having been listed in UNESCO World Heritage List in 
1986, Stonehenge, still unknown why it was built, was the 
largest cemetery in England in 3000 BC. Astronomer Sir 
Fred Hoyle proved that Stonehenge could be used to 
predict eclipses by moving marking stones around the 
outer ring. Recent research has shown that there are 17 
religious monuments and structures at the same age with 
the monument on the hills around Stonehenge.
The stone structure, which has three rows of roof-bearing 
posts, is spread over an area of 300 square meters and has 
a slightly trapezoidal shape. It is the only stone circle 
composed of thirty stones in an upright position (seventeen 
of them still standing), which have been chiseled, smoothed 
and moved from the outside to the local area, including the 
rounded lintel stones (an architectural block which is 
placed horizontally on vertical spaces such as doors and 
windows to provide the continuation of a wall) placed on 
the standing stones, therefore, creating entrance holes 
shaped in circles. It is very difficult for visitors to enter the 
circle of stones. You can only see them from 2 to 5 meters 
away.
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CROWNING HIS CAREER, WHICH BEGAN WITH ROMANTIC MOVIES, WITH AN OSCAR, 
MATTHEW MCCONAUGHEY IS A FAMILY GUY. THE ACTOR WHO SAYS HE OWES HIS 

SUCCESSFUL CAREER TO HIS ORDERLY DOMESTIC LIFE AND HIS DECISIONS CONTINUES TO 
BEING PRODUCTIVE. 

Matthew McConaughey is a name, who climbs the steps of 
his career slowly, advancing in acting. When his face took 
place on the cover of Vanity Fair in 1996, he was not yet 
worldwide known. The magazine’s cover policy, which was 
changed for that issue, would also change the actor’s life, 
making him a star in America. While he was considering 
becoming a lawyer during his college years, he took a leap of 
faith after reading Og Mandino’s “The Greatest Salesman in 
the World” and decided to become an actor. The actor, who 
won an Oscar for his starring role in “Dallas Buyers Club” in 
2014, also won a Golden Globe Reward with the same movie. 
We talked with the famous actor about his career, his happy 
marriage, and his success. 

 What would you have to say as a popular actor of 
romantic-comedy films for a certain period?
I remember those days perfectly, I had the opportunity to co-
star with the world’s most beloved actresses. It was a great 
opportunity for me to work with names such as Jennifer 
Lopez, Sarah Jessica Parker, Kate Hudson, and Jennifer 
Garner.

 How did you decide to change your career? 
After playing in many successful romantic-comedy films, I 
asked myself, “How long could I continue doing this?” 
Eventually, I got stuck at some point. This is true. I started 
waiting for scenarios that would challenge me. I was scared at 
first; however, later I thought that I was an actor and this was 
my job, so I could animate different characters. So, I did. 

Kariyerini yavaş adımlarla çıkan ve oyunculuğunu gittikçe 
ileriye taşıyan bir isim var karşımızda: Matthew McCona-
ughey... 1996’da Amerika’da Vanity Fair’in kapak yıldızı 
olduğunda henüz dünyaca ünlü değildi. Derginin o sayı 
için değiştirdiği kapak politikası aynı zamanda oyuncunun 
hayatını değiştirerek Amerika’da popüler olmasını sağla-
dı. Üniversite yıllarında avukat olmayı düşünürken Og 
Mandino’nun “The Greatest Salesman in the World” kita-
bını okumasıyla oyunculuk yapmaya karar verdi. 2014 yı-
lında “Dallas Buyers Club” ile Oscar heykelciğinin sahibi 
olan oyuncu, aynı filmle Golden Globe ödülünün de sahibi 
oldu. Ünlü oyuncu ile kariyerini, mutlu evliliğini ve başa-
rılarını konuştuk.

 Bir dönem romantik filmlerin aranan oyuncusu olarak 
neler söylersiniz?
O günleri çok güzel hatırlıyorum, dünyanın en çok beğeni-
len kadınları ile film çekme şansına sahip oldum. Jennifer 
Lopez, Sarah Jessica Parker, Kate Hudson, Jennifer Garner 
gibi isimlerle çalışmak büyük şanstı.

 Kariyeriniz değiştirmeye nasıl karar verdiniz?
Çok başarılı romantik komedilerde oynadıktan sonra, 
kendi kendime sordum, ‘daha ne kadar bunu yapmaya de-
vam edebilirim?’ diye, sonuçta bir yerde tıkandım, bu 
doğru. Beni zorlayacak senaryoları beklemeye başla-
dım. Bir oyuncu olarak korktum ama sonra, ‘bu benim 
işim farklı rolleri de oynayabilirim’ diye düşündüm ve 
başardım.

Matthew Mcconaughey
ROMANTİK FİLMLERLE BAŞLAYAN KARİYERİNİ OSCAR ÖDÜLÜ İLE TAÇLANDIRAN MATTHEW 

MCCONAUGHEY TAM BİR AİLE BABASI. BAŞARILI KARİYERİNİ DÜZENLİ EV HAYATINA VE YAPTIĞI 
SEÇİMLERE BAĞLAYAN OYUNCU ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR.

ROMANTİK KOMEDİDEN OSCAR’A
FROM ROMANTIC COMEDY TO OSCAR

ŞEBNEM KIRCI
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 The story of how you met with your wife is like the story 
of a romantic-comedy film; could you tell us about a bit?
I was out having fun with a close friend of mine. I saw Camila 
Alves, who is my wife now, at a restaurant and I liked her very 
much. I did not know her. I had a beard and I was wearing 
sunglasses. So, she didn’t recognize me. My friend went 
to Camila at the end of the night and told her that I 
wanted to meet her but Camila kept her distance. Later, I 
searched and found her. This was how our friendship 
began. Today, we have three children.

 What do you think of you as a father?
I have always wished to become a father someday. Today, 
I feel very lucky. Family is the most important thing in 
life. Crowded family concept was even warmer for me. 
Having a child is the real thing that matures a man. Being 
a father made me a better actor and a compassionate 
human being. 

 How was the process of getting-ready for Dallas 
Buyers Club, the movie that brought you an Oscar? 
You know that I played a character who was a drug addict in 
that movie. I went into a pre-shooting camp and lost 18 kg 
for the part. The press even announced that I had cancer at 
the time after taking my photos. 

 What was your family’s reaction? 
Since they got to see me everyday, it was not a shock for 
them but one day my daughter said, “Daddy, why does your 
neck looks like a giraffe’s?” My spouse Camila helped me 
concentrate on my diet consisting of some fish and veggies 
everyday. I was always hungry and angry. I was feeling like 
a baby bird opening its bill and screaming for food. On the 
other hand, I started to feel that little sleep was sufficient 
and my memory became stronger. 

 How does it feel to work with Jean Marc Valley?
He is an amazing director. He is so intelligent. He values 
what he does unbelievably. This is why I liked him a lot and 
accepted to be a part of the project. 

 What is your life philosophy?
Our decisions make us who we are; however, life is too 
complicated to make a sweeping statement like ‘right 
decisions make us happy and wrong ones sad’. I am always 
trying to make the decisions that will make me happy 
instead of making the right decision every time. It is not as 
easy as it sounds of course. You should know yourself well. 
Will you be content with a momentary happiness? Are you 
brave enough to turn down a small happiness in order to 
experience a bliss? You should think of these questions 
before making a decision on anything. 

 Eşinizle tanışma hikayenizde tıpkı bir romantik 
komedi gibi, anlatır mısınız?
Yakın arkadaşım ile dışarı çıkmıştık. Eşim Camila Al-
ves’i restoranda gördüm ve çok beğendim. Onu tanı-
mıyordum. Benim de sakalım ve gözlüklerim vardı, o 
da beni tanımadı. Arkadaşım gecenin sonunda Cami-
la’nın yanına giderek onunla tanışmak istediğini söy-
ledi ama Camila ona yüz vermedi. Sonrasında ben onu 
arayarak buldum ve arkadaşlığımız başladı. Bugün üç 
çocuğumuz var.

 Nasıl bir babasınız?
Kendimi bildim bileli hep baba olmak istedim. Bugün ken-
dimi çok şanslı hissediyorum. Aile hayattaki en önemli 
kavram. Kalabalık aile kavramı bana her zaman çok sıcak 
geldi. Bir insanı olgunlaştıran şey gerçekten çocuk. Baba 
olmak beni daha iyi bir oyuncu ve daha merhametli bir 
insan yaptı.

 Oscar aldığınız Dallas Buyers Club filmine nasıl 
hazırlandınız? 
Biliyorsunuz orada uyuşturucu bağımlısı bir karakteri oy-
nadım. Filmden önce kampa girdim ve rolüm için 18 kilo 
verdim. O dönem beni çeken basın, kanser olduğumla ilgi-
li bir haber yaptı. 

 Aileniz yeni görünümünüze nasıl tepki verdi?
Beni her gün gördüklerinden onlar için büyük bir şok ol-
madı aslında, ama bir gün kızım “Baba, boynun neden 
zürafa gibi?” diye sormuştu. Eşim Camilla, her gün biraz 
balık ve biraz da sebzeden oluşan diyetime konsantre 
olmama yardımcı oldu. Hep açtım ve sinirliydim. Ağzını 
havaya açmış yemek için çığlıklar atan bir kuş gibi hisse-
diyordum kendimi. Öte yandan daha az uyku yetmeye 
başladı ve hafızam çok kuvvetlendi. 

 Jean Marc Valley ile çalışmak nasıl bir duygu?
Müthiş bir yönetmen. Çok zeki birisi. Yaptığı işe inanıl-
maz değer veriyor. Onu zaten bu yüzden çok sevdim ve 
projeyi kabul ettim.

 Hayat felsefeniz nedir?
Bizi biz yapan şey, verdiğimiz kararlardır. Ama hayat; doğ-
ru kararlar bizi mutlu eder, yanlış kararlar üzer şeklinde 
genelleme yapılmayacak kadar karmaşıktır. O yüzden ben 
her seferinde doğru karar vermek yerine, beni mutlu ede-
cek kararı vermek için çabalıyorum. Ama bu, o kadar da 
kolay bir şey değil. Kendinizi iyi tanımalısınız. Anlık mut-
luluklarla idare edebilir misiniz, yoksa daha büyük mutlu-
luklar yaşayabilmek için bazı küçük mutlulukları elinizin 
tersiyle itebilecek kadar cesur musunuz? Herhangi bir 
konuda karar vermeden önce bunu düşünmelisiniz.

RÖPORTAJ / INTERVIEW RÖPORTAJ / INTERVIEW
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 En sevdiğiniz rolünüz hangisiydi?
Killer Joe filmindeki Joe rolüm.

 “Yıldızlararası” filminiz çok beğenildi ona nasıl 
hazırlandınız?
Zaman, yerçekimi, uzayda bunlar nasıl farlılık gösteriyor, 
öğrenmeliydim çünkü pilot olarak mürettebatını önemse-
yen bir adamı oynuyordum. Bunlardan sonra karakterin 
daha insani olan yönüne odaklandım; baba-kız ilişkisi, 
aile, insani istekler gibi.

 Christopher Nolan ile çalışmak nasıl? 
Chris çok titiz biri. İnsanları zorlarken bunu ne için yaptığının 
farkında. Filmi çekerken nefes alacak zamanı bile zor buluyor-
duk. Nolan gerçekten iyi bir lider. Harika bir problem çözücü.

 Kate Winslet, Titanik filmi için yapım şirketinin sizi 
istediğini ama yönetmenin Leonardo Di 
Caprio’yu istediğini söyledi, ne söylersiniz?
Evet doğru, yönetmen kendi dünyasını 
yansıtacağı için hayalindeki kastı 
görmek ister. Leonardo da çok güzel 
oynadı. O filmle ilgili içimde kal-
mış bir duygu yok.

 True Dedectif dizisindeki 
karakterinizle büyük başarı 
sağladınız, setten bir anınızı 
paylaşır mısınız?
Sette ilk kavga sahnemiz öncesinde, 
tüm ekip çekim için yerlerini aldığın-
da, büyük hoparlörlerden Rocky filmi-
nin müziğini çaldırdım. Kavga etmeden 
önce salsa ve tango yapmaya başladık. Bu da 
gerginliğimizi atmamıza yarımcı oldu.  

 Çalışmadığınız zamanlarda ne yaparsınız?
Ben bir aile babasıyım o yüzden ailemle olmayı tercih 
ediyorum.

 Evliliğiniz ve baba olmanız meslek yaşamınızı nasıl 
etkiledi?
Evlilik ve düzenli yaşam ne iş yaparsanız yapın olumlu bir 
etki yapar. Evlenmek için hiçbir zaman acele etmedim ama 
zamanı gelince de evlendim. İşimdeki başarıyı, mutlu ve 
huzurlu aile yaşantıma bağlıyorum.

 Kendinizi izler misiniz?
Hayır, bunu hiç sevmiyorum. Televizyonda yaptığım 
bir film çıkınca mutlaka kanalı değiştiririm. Kendimi 
seyretmek beni mutlu etmiyor. Eşim seyretmelisin di-
yor ama yapamıyorum.

 Which was your favorite part?
Joe in Killer Joe was my favorite. 

 “Interstellar” became a huge hit, how did you prepare 
for it?
I had to learn how time and gravity changed in space because I 
was animating a character who cared about his team as a pilot. 
Then, I got to focus on the humane aspects of the character; 
father-daughter relation, family, human desires. 

 How was working with Christopher Nolan? 
Chris is a very meticulous person. He is aware why he is 
doing it when forcing people out of their comfort zones. We 
were hardly finding time to breath during shootings. Nolan 
is a great leader. He is also a wonderful problem solver. 

 Kate Winslet said once that the production company 
wanted you to co-star with her in Titanic but 

the director wanted to work with 
Leonardo Di Caprio. What would you 

say about this?
Yes, that is true. Director wants to 

have the cast that would reflect his 
inner world. Leonardo was great in 
Titanic. So, I have no resentment 
about the movie whatsoever. 

 You are very successful 
animating the character in the 

series called True Detective. Can 
you share a memory from the set?

I had the theme of Rocky played for 
the whole crew before the first big fight 

scene. We began to dancing salsa and tango 
before fighting. This helped us to get rid of our 

tension.  

 What do you do when you are not working?
I have a family so I prefer to spend time with them. 

 How did your marriage and becoming a father affect 
you career?
Marriage and having an orderly life affect your career in the 
good way no matter what your profession is. I was in no 
hurry to get married but when it was the time for it I got 
married. I owe my successful career to my happy and 
peaceful family life. 

 Do you watch your own movies?
No, I don’t like it at all. I always change the channel if one 
of my movies come up. Watching myself act doesn’t make 
me happy. My wife says that I should but I just can’t.

RÖPORTAJ / INTERVIEW

“Televizyonda 
yaptığım bir film 

çıkınca mutlaka kanalı 
değiştiririm. Kendimi seyretmek 

beni mutlu etmiyor.”

 “I always change the channel 
if one of my movies 

come up. Watching myself 
act doesn’t make 

me happy.”  
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ROAD, TRAVELING, AND ROMANCE...

Romance is undoubtedly a healing feeling for the soul and at 
every opportunity it connects people to their loved ones and 
to life. But let's speak of the truth; it is also a matter of 
distress for many to make a compelling effort to live and 
keep this feeling alive every year, especially on February 14, 
Valentine's Day. In fact, many destinations of our country, 
each offering more impressive experiences than the other, 
welcome both couples and singles. It is possible to capture a 
romantic moment, a warm look and an intimate conversation 
when we pursue the feelings that traveling embraces and 
beautifies. Here are the destinations that promise feelings 
to touch to your soul here around a campfire or there in a 
boat in a lake covered with water lilies.

Romantizm, kuşkusuz ki ruha iyi gelen bir duygudur ve 
her fırsatta insanı sevdiklerine ve hayata bağlar. Ancak 
eğri oturup doğru konuşalım; bu duyguyu, her yıl, özellik-
le 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yaşamak ve yaşatmak için 
zoraki bir gayret sarf etmek de birçokları için sıkıntı vesi-
lesidir. Aslında ülkemizin birçok destinasyonu, gerek çift 
olarak gerekse tek başına, her biri diğerinden daha etkile-
yici deneyimlerle karşımıza çıkar. Seyahatin kendi içinde 
barındırdığı ve güzelleştirdiği duyguların peşinden gidin-
ce, her yerde romantik bir an, sıcak bir bakış ve samimi bir 
sohbet yakalamak mümkündür. İşte, kah odun ateşinin 
başında kah su nilüferleriyle kaplı bir göldeki kayıkta, ru-
hunuza dokunan duygular vaat eden destinasyonlar.

Esirgeyen gökyüzü
Romantizm denince Kapadokya’yı bu listeye eklememek ne 
mümkün… Kapadokya, mevsimler dışı bir yer. Volkanik 
kayalara oyulmuş, Türkiye’nin en şaşırtıcı ve olağanüstü 
otelleri de burada. Bu bölgede iyi vakit geçirmek için seçe-
nekler tükenmiyor. Günbatımlarında yürüyüşler, vadilerde 
trekking, at sırtında ırmakları geçmek, Kapadokya üzerinde 
balon gezintisi... Bölgede yaklaşık 360 oyma kilise var. Bu-
rası her adımında büyüleyici olabilir. Hele bir de, aydınlatıl-
mış fantastik kaya oluşumlarının üzerine kar yağarsa, en 
unutulmaz anılarınız arasına girebilir. Havaya bağlı olarak, 
balonun içinde, gökyüzünden bu bölgeye bakmak büyüleyi-
cidir. Kapadokya’nın en bakir köylerinden Ayvalı’da, terk 
edilmiş kaya yerleşimleriyle dolu bir vadinin içinde, muhte-
şem bahçesi, özellikle geceleri büyülü bir havaya bürünen 
terası ve geniş, otantik kaya odalarıyla, Gamirasu Cave 
Hotel, bölgedeki konaklama seçenekleri arasında ayrı bir 
yere sahip. Lüks mağaranızda jakuzi keyfi yapmak isterse-
niz, bölgenin en çarpıcı otellerinden Museum Hotel’in 95 
metrekarelik Sultan Suiti, tam size göre. Hayaliniz, caz din-
leyerek, şömine başında bir yemekse, Ürgüp’teki Ziggy’s 
Café, bölgenin şık mekan eksikliğini gideriyor. Beyzade 
Kuruyemiş’ten odun ateşinde, sütte kavrulmuş kabak çe-
kirdeği çıtlamayı ne kadar romantik bulursunuz bilemiyo-
ruz ama tadının damağınızda yer edeceği kesin.

YOL, YOLCULUK VE ROMANTİZM…
Beautiful sky
It is not possible to exclude Cappadocia from this list when it 
comes to romance. Cappadocia is a place for all seasons. 
Carved into volcanic rocks, Turkey's most amazing and 
extraordinary hotels are here. The options for having a good 
time in this area are endless. Walks in the sunset, trekking in 
the valleys, horseback rides in the river, balloon rides above 
Cappadocia... There are about 360 carved churches in the area. 
Every step taken in this place can be charming. Especially if it 
snows on the illuminated fantastic rock formations, this image 
may enter among your most memorable moments. Depending 
on the weather, it is fascinating to look at this region from the 
sky inside a balloon. Gamirasu Cave Hotel, located in Ayvalı, 
one of the most pristine villages of Cappadocia situated in a 
valley full of abandoned rock settlements, has a distinctive place 
with its gorgeous garden, breathtaking terrace especially at 
nights, and spacious authentic cave rooms among the other 
accommodations in the area. If you want to enjoy the Jacuzzi in 
your luxury cave, one of the most striking hotels in the region, 
the Museum Hotel's 95 square meters of Sultan Suite is for you. 
If your dream is a meal by the fireplace, listening to Jazz, Ziggy's 
Café in Ürgüp makes up for the lack of elegant places in the area. 
We do not know how romantic you would find eating pumpkin 
seeds roasted in milk over the wood fire from Beyzade Kuruyemiş 
(dried nuts), but they will certainly appeal to your taste buds.

BERİL ŞEN
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Kışın da baharı vardır
Biraz da küresel ısınmanın etkisiyle, sonbahar artık kışa doğ-
ru kayıyor. Yapraklar binbir çeşit sonbahar rengiyle yer yer 
dallarda. Kazdağları’nda kar sadece yüksek dağlara yağar, 
yağmursa inatçı değildir. Bir sırt çantası, bir rüzgarlık ve bir 
çift botla, bölgenin keyfini çıkarmak için fazla çaba sarfetmek 
gerekmez. Romantizm burada tüm doğallığıyla size eşlik 
eder. Kazdağları’nda küçük, yeşillikler içinde oteller var. Te-
miz havayı ciğerlerinize çekerek, gürül gürül akan şelale ve 
göletleri dolaşarak, neşeli köylü kadınlarla sohbet ederek, 
mevsiminde otlarla beslenerek, daha önce hiç duymadığınız 
yeni tarifler öğrenerek doğanın keyfini sonuna kadar çıkara-
bilirsiniz. Özellikle yemekleriyle ünlü Zeytinbağı’nın şömine 
başında, otelin sahibi ve şefi Erhan Şeker’in sıradışı tatlarını 
denediğiniz için asla pişman olmazsınız. Ayrıca gök peynirli 
pancar, kuzu etli akkız, kırma zeytinli oğlak ve bin bir çeşit 
Ege otu da Zeytinbağı’nın mutfağından çıkar, aklınızı çeler ve 
her ot bir şifa kaynağıdır. Mevsimin taze sızma zeytinyağını 
ve yeşil zeytinini, taze Ege otlarını, yöresel peynirlerini eve 
götürmek de bu yolculuğun cabası. Kazdağları’nda roman-
tizm sizi sofra şöleniyle birlikte karşılar. 

KAPAK / COVER

Winter, too, has its spring
With the effect of global warming, autumn is now shifting 
towards winter. Some leaves are still on branches with a 
variety of autumn colors. It only snows on the high hills of 
the Idas; rains are not stubborn. With a backpack, a 
windbreaker and a pair of boots, no extra effort is needed 
to enjoy the area. Romance accompanies you with all its 
naturalness. There are small hotels in the Idas among the 
green landscape. By breathing clean air into your lungs, 
roaming the flowing waterfalls and ponds around, talking 
with cheerful village women, tasting the seasonal herbs, 
learning new recipes you've never heard before, you can 
enjoy nature blissfully. You will never regret that you sat 
in front of the fireplace and tried the extraordinary 
dishes made by Erhan Şeker, the owner and the chef of the 
Hotel Zeytinbağı, which is famous for its food. In addition, 
a thousand different kinds of healing Aegean herbs 
bedazzle you. This season's bonus is to take home the fresh 
made virgin olive oil, green olives, fresh Aegean herbs, and 
local cheeses. The romance in the Ida Mountains welcomes 
you with a feast.

Doğanın kucağında
Polonezköy, İstanbul’un yanıbaşında, ülkelerinden çok 
uzakta, özgürlük savaşçıları tarafından kurulmuş bir 
Polonya köyü. Burada bugün atalarını anarken gelenek-
lerini de yaşatmakta ısrarlı bir topluluk yaşıyor. Polo-
nezköy, günümüzde artık vadi manzaralı pansiyonların, 
dönüm dönüm bahçeli restoranların, havuzlu otellerin yer 
aldığı, diyet yapmak için kampa girenlerin, havuz başında 
düğün yapanların, şömine başında keyif yapma tutkusu 
olanların, çocukları açık havada oynarken mangalda et pi-
şirenlerin rağbet ettiği bir ‘tatil köyü’ ve alabildiğine popü-
ler bir haftasonu beldesi. Burası aynı zamanda, özellikle 
temiz hava almak ve yürüyüş yapmak için İstanbul’da ya-
şayanların en çok tercih ettikleri yerler arasında. Köy Me-
zarlığı’nı, Zofia Teyze’nin Anı Evi’ni görün ve ağaçların 
çevrelediği yürüyüş patikasında yürüyün… Çoğu yıl bo-
yunca açık mekanlarda konaklamasanız bile, burada güzel 
bir pazar kahvaltısı yapabilirsiniz. Şömineli Leonardo Res-
taurant-Café, Polonya usulü pastalarıyla meşhur Polina 
Pansiyon, şöminesi ve bahçesiyle kırsal bir deneyim vaa-
deden Stella Pansiyon, Fredi Pansiyon-Obora Inn & Resta-
urant, köyün klasikleri arasında. Haftasonu kalabalığını es 
geçip haftaiçi buraya gelmek için vakit ayırabilirseniz, 
turnayı tam gözünden vurmuşsunuz demektir.

Embracing nature
Polonezköy is a Polish village near İstanbul, founded by 
freedom fighters far from their country. Today, the 
community living here is insistent on keeping their 
traditions while remembering their ancestors. Polonezköy, 
where hostels with valley view, restaurants with acres of 
gardens, and hotels with large pools take place, is a 
'holiday village' which is now a favorite of people who go 
to health spas, have their weddings at the poolsides of nice 
hotels, love to spend time in front of the fireplace, and 
enjoy their barbecue while kids play outdoors, and a 
popular weekend destination. It is also one of the most 
preferred places for fresh air and walking by those living in 
İstanbul. See the Village Cemetery and The Memorial 
House of Aunt Zofia (Zofia Teyze’s Anı Evi); walk through 
the trails surrounded by trees. You do not have to spend 
the night to have a nice Sunday breakfast in one of the 
accommodations, most of which are open throughout the 
year. Leonardo Restaurant-Café with fireplace, Polina 
Guesthouse, famous for its Polish cakes, Stella Guesthouse 
with its fireplace and garden offering a rural experience, 
Fredi Pansiyon-Obora Inn & Restaurant are among the 
classics of the village. You hit the bullseye if you can come 
here on weekdays to skip the weekend crowd.
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Ahşabın sıcaklığında
Ahşabın sıcaklığının insan ruhuna hep iyi geldiğine inan-
dım. Doğanın kalbinde, gösterişten uzak bir ortamda, baş 
başa kalmak isteyenler için Türkiye, derya bir ülke. Nos-
taljik havası, arnavut kaldırımı sokakları, otantik çarşısı ve 
konaklarıyla her fırsatta ziyaret edilen Safranbolu’da me-
kanların her biri diğerinden daha da cazibeli. Burada geç-
mişe bu kadar dokunabiliyor olmak güzel bir duygu. Mese-
la konaklama seçenekleri arasında Cinci Han Otel kayda-
değer. Roma dönemi sur duvarları üzerine inşa edilen ve 
Yeşilırmak’a doğru sarkan cumbalarıyla, gece ışıkları al-
tında en görkemli halini alan Amasya’da Emin Efendi Ko-
nakları seçeneklerinizden olabilir. Akşamları ışıklar yanıp 
Yeşilırmak’ta yansımalar oluştuğunda, romantizmi ırmak 
kıyısından başka bir yerde aramak gerekmiyor. Ege’nin en 
güzel köylerinden Şirince’nin ruhunu en iyi taşıyan konak-
lama yerlerinden olan Nişanyan Evleri Kuşadası taraflarında 
olanlar için önemli bir alternatif. Derin bir vadinin içine 
kurulmuş, restore edilmiş konaklarıyla kısa sürede canla-
nan Mudurnu’da seçenek çok; Değirmen Yeri Ormaniçi Dağ 
Evleri ve Hacı Abdullahlar Konağı bunlardan bazıları. Bey-
pazarı da farklı değil, evler korunuyor, tarihin içinde uyuyup 
uyanmak isteyenler için konaklar keyifli pansiyonlara dö-
nüştürülüyor. Tarihi Taş Konak, Hacı Bostan Konağı ve 
Cırcırların Konağı gibi ahşap konaklarda, içten konukse-
verlik ağırlanacaksınız. 

The warmth of wood
I have always believed that the warmth of wood is always good for 
the human soul. In the heart of nature, in an environment free 
from pretension, for those couples who want to be alone, Turkey is 
a country with plenty of alternatives. Safranbolu is visited on 
every opportunity with its nostalgic ambiance, cobblestone 
streets, authentic bazaar, and mansions. It's a good feeling to be 
able to touch the past here. For example, Cinci Han Hotel is 
noteworthy among the accommodation options. Emin Efendi 
Mansions with bay windows projecting towards Yeşilırmak in 
Amasya, built on the walls of the Roman period is also another 
good option. The place looks magnificent especially at nights 
because it is illuminated. When the place comes to life at night 
and the lights begin to sparkle on the waters of Yeşilırmak, there is 
no need to look for romance elsewhere. Nişanyan Houses, which is 
one of the best places to carry the spirit of Şirince, one of the most 
beautiful villages in the Aegean, is an important alternative for 
those who happened to be in Kuşadası. Options are plenty in 
Mudurnu, which is built in a deep valley and became lively in a short 
time with its restored mansions; Değirmen Yeri Ormaniçi Mountain 
Houses and Hacı Abdullahlar Mansion are some of them. Beypazarı 
is not different, the houses are under protection; the mansions are 
transformed into delightful hostels for those who want to sleep and 
wake up in history. You will be welcomed with great hospitality in 
the wooden mansions such as the historical Taş Konak, Hacı Bostan 
Konağı, and Cırcırların Konağı.

0  3  0 raillife ŞUBAT/ FEBRUARY 2019

Bodrum’da bir başka zaman... 
Yazın Bodrum’a rağbet edenlerin, buraya gelmek için 
hiçbir nedeninin kalmadığı, belki yağmurlu, rutubetli, 
sessiz bir kasaba... Gerçek Bodrumlular’ın daha çok et-
rafta dolaştığı, tüm doğallığını yaşayan Bodrum… Bu-
gün oldukça popüler bir ‘tatil beldesi’ olarak kabul edi-
len, 3 bin yıllık tarihe sahip Bodrum, eskiden biçime 
takılmadan, denizin ortasında ya da kıyısında özgür ve 
sade yaşamın simgesiydi. İşte kışları Bodrum bir başka 
zamanı yaşar. Siz de, yaz debdebesinden kurtulmuş 
Bodrum’da, samimiyeti ve romantizmi daha kolay bula-
bilirsiniz. Antik çağın bilinen en eski taş tiyatrolarından 
10 bin kişilik Bodrum antik tiyatrosundan Bodrum ve 
Ege Denizi manzarası nefes kesicidir. I. Dünya Savaşı’n-
daki bombardımanda tahrib olmuş Bodrum Kalesi’ni 
kaçırmayın. Yerin tam 3.5 metre altında, ayakları pran-
galı forsa iskeletleri mi görmek istersiniz yoksa Yılanlı 
Kule’deki bir dönemin tıp araç ve gereçlerini mi? Fran-
sız Kulesi’nden Bodrum’a bakmayı unutmayın. Ayrıca 
kaledeki, dünyanın en büyük Sualtı Arkeoloji Müzesi’n-
de, yeryüzünün en eski batığı sergileniyor. Zeki Müren 
Müzesi’ne de uğramalı. Bodrum’un civarını atlamayın; 
Bitez’in ‘irme’lerinde dolaşın, Gümüşlük’ün farklı tasa-
rımların sergilendiği çarşısında gezin, Karakaya köyü-
nün taş evlerinin arasında dolaşın, bir zamanlar sünger 
avcılarının köyü Yalıkavak’ta terkedilmiş Sandıma’ya 
çıkın, çılgın yapılaşmaya rağmen, kimliğini koruyabil-
miş Gündoğan’da boncuk satın alın, Ortakent’in köyün-
de eski yeldeğirmenlerini görün... Bodrum, gerçek kim-
liğini bulduğunda bambaşkadır.

Another time in Bodrum... 
Bodrum may be a rainy, damp, and quiet town in winter for 
those who prefer coming here in summers. You see the 
locals around more; the town experiences its whole 
naturalness at this time of the year... Now a highly popular 
holiday town, Bodrum, with a history of three thousand 
years, was the symbol of a free and simple life in the middle 
of the sea or on the shores of the city. It is as if Bodrum lives 
in a totally different dimension in winters. Now, you can 
find more intimacy and romance than ever in Bodrum, 
which is free from the summer crowd. The view of Bodrum 
and the Aegean Sea from the ancient theater of Bodrum, 
which is one of the oldest known stone theaters of ancient 
times, is breathtaking. Don't miss to see the Bodrum Castle, 
which was damaged by bombardments in the World War I. 
Would you prefer seeing the skeletons of the chained 
galley-slaves at 3.5 meters below the ground or the medical 
tools and equipment of a period in the Yılanlı Tower? Don't 
forget to look at Bodrum from the French Tower. In addition, 
the world's oldest shipwreck is on display in the world's 
largest Museum of Underwater Archeology. You should 
also stop by the Zeki Müren Museum. Do not skip to see the 
vicinity of Bodrum. Stroll around the rural roads of Bitez, 
visit the bazaar of Gumusluk where different designs are 
exhibited, walk around the stone houses of the village of 
Karakaya, climb to the abandoned Sandıma Village in 
Yalikavak, the village of spongers. Buy beads from Gündoğan 
that was able to keep its structure despite unplanned 
urbanization. See the old windmills in Ortakent's village... 
Bodrum is a different place when it finds its true identity.

KAPAK / COVER
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Nilüferlerin süslediği göl...
Sabahın ilk saatleri Apolyont Gölü, yeni bir güne daha baş-
lıyor. Gölyazı insanı, güneşin ilk ışıklarıyla, gümüş rengine 
bürünen sulara ağlarını bırakmaya hazırlanıyor. Balıkçılık 
burada; geçim kaynağı olmanın ötesinde, bir yaşam biçimi. 
Tekne üzerinde verilen yaşam savaşı; kadın, çocuk, yaşlı 
ayrımı olmaksızın hayat boyu sürüyor. İzmir-Bursa yolu 
üzerinde, Bursa’ya 30 km kala sola ayrılan Gölyazı (Apolyont) 
sapağı, iki yanındaki zeytin ağaçları eşliğinde ilerler ve 5 km 
sonra göl kıyısına ulaşır. Geçmişi binlerce yıl öncesine uza-
nan bu antik kasabanın taş sokaklarında Roma, Bizans ve 
Osmanlı’dan kalma bir yaşanmışlık kokusu var. Adını üze-
rindeki Apollon Tapınağı’ndan alan göl; Gölyazı kasabasının 
da kaderini, yazısını yazmıştır adeta. Gölün tatlı sularında 
yaşayan kerevit, turna, feki ve sazanla birlikte Apolyont’lula-
rın geçim kaynağıdır. Kerevit; yüksek miktarda içerdiği pro-
tein ve kaloriyle yöre insanının besin kaynağı olurken, çıktığı 
yolculuğun sonunda dünya sofralarında yerini alır. Köprünün 
girişindeki beş asırlık Ağlayan Çınar’ın bulunduğu çay bahçe-
sinde oturup Uluabat Gölü’nü seyretmeden önce, Zambak 

The lake decorated by the lilies...
The first hours of the morning... Apolyont Lake is starting a new 
day. The fishermen of Gölyazı are preparing to release their nets 
into the waters of silver, with the first lights of the sun. Fishing 
here is beyond being a livelihood, it is a way of life. The battle of 
life in boat lasts a lifetime without distinction between women, 
children and the elderly. The Gölyazı (Apolyont) exit to the left 30 
km before reaching to Bursa on the İzmir-Bursa highway advances 
among olive trees on both sides of the road and it finally reaches 
the lake shore after 5 km. This ancient town, which dates back 
thousands of years, has a distinct scent of history from the Roman, 
Byzantine and Ottoman periods. The lake that took its name after 
the Temple of Apollo had written the fate of the town of Gölyazı. 
The crayfish that live in the fresh waters of the lake along with 
pike, bream, and carp are the source of livelihood of the locals of 
Apolyont. While crayfish also becomes a source of food for the 
local people with its high amount of protein and calories, it takes 
its place on the tables around the world at the end of its journey. 
At the entrance of the bridge, sit in the tea house where the five 
centuries old Crying Sycamore is located and go to Zambak Tepe 

Tepe’ye çıkın. Sabah saatleriyse, küçük yarımadanın üzerin-
deki Gölyazı köyü, en güzel ışığını alıyor olacaktır. 11:30’daki 
balık mezatını kaçırmayın. Bu bölgedeki yerleşim, İ.Ö. 6. 
yüzyılda Miletoslular tarafından kurulmuş. Göl üzerindeki 
dokuz ada içinde, Kız Adası’nda bunun izlerine rastlanıyor. 
Köy, aslında bir adanın üzerine kurulu. Zaman içinde alüv-
yonlarla karaya bağlanmış. Sular yükselince adanın konumu 
daha da belirginleşiyor. Çoğu yerde sığ olan bu tatlı su gölünde 
balıkçılar açılabilmek için küreklerini kuma batırarak ilerliyor-
lar. Kadınlar ağ örüyor ya da kocalarıyla balığa çıkıyorlar. Böy-
lesinin daha çok bereket getirdiğine inanıyorlar. Köye dönünce 
balıkların mezata kadar taze kalabilmesi için de, balıkları bir ağ 
içinde göle daldırıyorlar. Civardaki adaların en büyüğü Manas-
tır (Nailbey) Adası. Köye en yakın adalardan olan Kız Adası’nda 
Apollon Tapınağı kalıntıları var. Hatta Roma İmparatoru Cara-
calla sikkelerinin ön yüzünde de bu tapınak var. Tapınağın 
taşlarının İstanbul’da Haydarpaşa rıhtımında kullanıldığı bili-
niyor. Gölde tekneyle sazlıkların arasında gezmek buranın ol-
mazsa olmazıdır. Hele nisan ya da mayıs aylarıysa, su nilüfer-
leri gölü beyaza boyuyor. Çiçek varsa romantizm de olmaz mı!

before you watch the Lake Uluabat. In the morning, the Gölyazı 
village on the small peninsula will be receiving its most beautiful 
light. Do not miss the fish auction at 11:30. Settlement in this 
region was founded by Milesians in the 6th century BC. There 
are traces of it on Kız Island, one of the nine islands on the lake. 
The village is actually built on an island. Over time, it is 
connected to the land by alluviums. When the waters rise, the 
location of the island becomes more pronounced. In this shallow 
freshwater lake, the fishermen thrust their oars in the sand to set 
sail. Women knit or fish with their husbands. They believe that 
this brings more abundance. When they return to the village, the 
fish are immersed in the lake in a net to keep their freshness until 
the auction. The largest of the surrounding islands is Manastır 
(Nailbey) Island. There are remains of the Temple of Apollo in 
Kız Island, one of the closest islands. In fact, there is this temple 
on the face of the coins of Roman Emperor Caracalla. It is known 
that the stones of the temple were used in the Haydarpaşa port 
in İstanbul. Traveling through the reeds by boat in the lake is a 
must. Especially if it is April or May, water lilies paint the lake 
white. If there is a flower, there is romance!
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Kuru öksürük, baş ağrısı, yüksek ateş, yorgunluk, burun 
akıntısı, kas ağrıları… Kışın gribin yol açtığı bu tür sorunlar-
la baş etmek zorunda kalıyor, hatta yorgan döşek bile yata-
biliyoruz. Üstelik pek çoğumuzun ‘nasıl olsa birkaç günde 
geçer’ düşüncesiyle hekime bile başvurma ihtiyacı hisset-
mediği grip, özellikle çocuklarda ve kronik hastalığı olanlar-
da; bronşit, sinüzit, kulak enfeksiyonu ile zatürre gibi 
komplikasyonlara yol açabiliyor, hatta ölümcül bile olabili-
yor. Aslında bazı basit tedbirlerle hastalığa yakalanmamak 
veya yakalanırsak hızla ve daha hafif sorunlarla atlatmak 
elimizde.

Haftada en az 45 dakika yürüyün
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Özlem Durmuş hareketlenerek hastalıklara karşı koruyucu 
bir bariyer oluşturulabileceğini şöyle anlatıyor: “Hareket-
sizlik bir yandan kan dolaşımının dayanıklılığını ve enerji 
metabolizmasını bozarken bir yandan da dolaylı olarak 
obeziteye ve kabızlığa yol açarak bağışıklık sistemini zayıf-
latıyor. Günde en az 7500 adım üzerinde adım atmaya özen 
gösterin. Bunun yanı sıra mümkünse haftada 2 kez 45 daki-
ka yürüyüş, fitness ile koşu gibi kondisyon artırıcı egzersiz-
lere zaman ayırın.”

Enfeksiyon kansızlık seviyor
“Kanımız vücudumuzun her yerine oksijen ve besin taşı-
mak için yaşamsal bir işleve sahip. Sebebi ne olursa olsun, 
kansızlığınız varsa enfeksiyonlara yatkın hale gelirsiniz. 
Kansızlığın en sık görülen nedenleri ise demir, folik asit ve 
B12 eksikliği oluyor. Özellikle menopoz öncesindeki kadın-
ların, çoklu ilaç kullananların, kronik sistemik hastalığı 
olanların yılda bir kez bu değerlere baktırmayı ihmal etme-
meleri gerekiyor.”  

TÜRKAN BALABAN

NEREDE HAREKET ORADA SAĞLIK! 

WHERE THERE IS MOBILITY THERE IS HEALTH!

GÜNDE EN AZ 7.500 ADIM ÜZERİNDE ADIM ATMAYA ÖZEN GÖSTERİN. HAFTADA 2 KEZ 45 
DAKİKA YÜRÜYÜŞ, FİTNESS İLE KOŞU GİBİ KONDİSYON ARTIRICI EGZERSİZLERE ZAMAN AYIRIN.

CARE TO TAKE AT LEAST 7500 STEPS PER DAY. RESERVE TIME FOR EXERCISES SUCH AS 
WALKING, FITNESS, AND RUNNING THAT INCREASE STAMINA FOR 45 MINUTES TWICE WEEKLY.

A dry cough, headache, high fever, fatigue, runny nose, 
muscle aches... We have to cope with such problems 
caused by the flu in winter, and stay in bed for days. 
What's more, most of us do not take these symptoms 
serious enough to see a physician, thinking that they will 
go away in a few days without the realization of the flu 
can cause complications like bronchitis, sinusitis, ear 
infection, and pneumonia and even fatal complications 
in children and in patients with chronic diseases. In fact, 
with some simple measures, it is possible not to catch the 
disease at all or if we catch it we can get through it 
quickly and with smaller complications.

Walk at least 45 minutes weekly
Acıbadem Kozyatağı Hospital Internal Medicine 
Specialist Özlem Durmuş explains that a protective 
barrier against diseases can be created through mobility: 
"Immobility disrupts the resistance of the blood 
circulation and energy metabolism while indirectly 
decreasing the immune system's strength by causing 
obesity and constipation. Take at least 7500 steps per 
day. Also, if possible, take time for 2 times a week for 45 
minutes walking, fitness and jogging."

Infections like anemia
"Our blood has a vital function to carry oxygen and 
nutrients to all parts of our body. Whatever the reason, if 
you have anemia you become susceptible to infections. 
The most common causes of anemia are iron, folic acid, 
and B12 deficiency. Especially women who are 
premenopausal, those who use multiple drugs and those 
with chronic systemic diseases should not neglect to have 
a blood count to check these values once a year." 

SAĞLIK / HEALTH
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Günde 7 saat uyuyun
“Güçlü bir bağışıklık sistemi için günde 7 saat ve üze-
rinde uyumanız çok önemli. Hafta sonları dahil uyku 
düzenine sadık kalın ve alkol, kafein ile geç yemek yeme 
gibi uyku kalitenizi etkileyecek faktörlerden sakının. 
Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklardan korunmak için 
günde en az 2 litre su tüketmelisiniz. İdrar ve dışkı, vü-
cutta oluşan veya dışardan alınan toksinleri atmanın tek 
yolu olduğu için bol su kabızlığı da önleyerek bağırsak 
sisteminizin temizliğini de kolaylaştıracaktır.”  
     
Gereksiz antibiyotik vücudu zayıflatır
Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Enfeksi-
yon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metehan Özen, üst solu-
num yolu enfeksiyonu geçirenlerin yapmaları gerekenleri 
şöyle anlatıyor: “Üst solunum yolu enfeksiyonu olan çocuk-
lar virüsü aldıktan sonra iki-üç gün içerisinde burun akıntısı, 
burun tıkanıklığı, boğazda kaşıntı, boğaz ağrısı, ses değişikli-
ği, halsizlik, hapşırık ve geniz akıntısının yol açtığı hafif ök-
sürük sorunları ile karşı karşıya kalıyor. Şikayetler genel-
likle bir hafta devam ediyor. Çocukların birçoğu yılda beş 
ile sekiz kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor. Daha 
fazla rahatsızlananların bağışıklık sistemlerine mutlaka 
bakılması gerekir. Antibiyotikler bakterileri öldürür ama 
üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan virüsleri öl-
dürmez. Gereksiz antibiyotik kullanılması bakterilerde di-
renç gelişimine yol açar; gerçekten bu ilaçlara ihtiyacımız 
olduğunda ise işe yaramazlar. Bu nedenle antibiyotikler 
sadece doktor önerisi ile kullanılmalıdır.”

Ilık duşla rahatlatın
“Tedavide asıl önemli olan destekleyici tedavidir. Bunları 
şöyle sıralamak mümkün: Sıvı alımının artırılması, sigaraya 
maruz kalmasının engellenmesi, serum fizyolojik ile burnu-
nun temizlenmesi ve aspire edilmesi, 38 derecenin üzerinde 
olması durumunda ılık duş yaptırılması, ılık uygulama ya-
pılması ve ateş düşürücü verilmesi.”

Sleep 7 hours a day
"It is very important that you sleep 7 hours or more a day 
for a strong immune system. Stick to this sleep pattern 
including on weekends and avoid factors that may affect 
your sleep quality, such as alcohol, caffeine and late-
night meals. You should consume at least 2 liters of 
water a day to prevent colds and flu. Since urine and 
stool are the only way to remove the toxins from the body, 
drinking plenty of water will also prevent constipation 
and also ease the cleaning of your bowel system."
     
Unnecessary use of antibiotics weakens the body
Acıbadem University Atakent Hospital Pediatric 
Infectious Diseases Specialist Dr. Metehan Özen explains 
what should be done by those who have upper respiratory 
tract infection: "Children with upper respiratory tract 
infection have nasal discharge, nasal congestion, sore 
throat, voice change, weakness, sneezing, and a mild 
cough caused by postnasal drainage in two to three days 
after catching the virus. Complaints usually last for a 
week. Many children have an upper respiratory tract 
infection five to eight times a year. The immune systems 
of those who get sick more should be checked by a 
physician. Antibiotics kill bacteria but do not kill viruses 
that cause upper respiratory tract infections. The 
unnecessary use of antibiotics leads to the development 
of resistance in bacteria; they really don't work when we 
need these drugs. For this reason, antibiotics should only 
be used when recommended by a physician."

Warm shower to reduce fever
"The most important treatment is supportive treatment. 
These can be listed as follows: Increasing fluid intake, 
preventing exposure to cigarette smoke, cleaning and 
aspiration of the nose with saline, warm shower in case of 
over 38 degrees of body temperature, and giving a fever 
reducer."

SAĞLIK / HEALTH

5 dakika havalandırma hastalığa bariyer
Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Çiğdem Yavrucu çocukları kış aylarında tehdit 
eden hastalıklardan korumanın yollarını anlatıyor: “Kapalı 
mekanlarda, öksürük ve hapşırık yoluyla ortama saçılan 
damlacıklar aracılığıyla, mikroplar çevreye hızla yayılıyor. 
Okul gibi kalabalık ve kapalı mekanlarda bu mikropların 
bulaşma riskleri çok yüksek oluyor. Dolayısıyla kapalı me-
kanların saat başı en az 5 dakika havalandırılmaları, enfeksi-
yonlarla mücadele etmede son derece önem taşıyor. Enfek-
siyonlardan korunmak için evinizde de odaları düzenli ola-
rak havalandırmaya özen gösterin. Evin ısısını iyi ayarlama-
lı ve havanın aşırı kuru olmasını engellemelisiniz.”

Kuru fasulye nohuttan vazgeçmeyin
“Çocuklar haftada en az 2 kez balık, 2-3 kez kırmızı et, 2-3 
kez bakliyat (kuru fasulye, nohut mercimek) tüketmeli. Her 
sabah yumurta, peynir ve zeytin yemeleri de çok önemli. 
Bol vitamin içeren sebze ve meyveler, kış aylarında özellikle 
de C vitamin deposu olan portakal, mandalina ile nar sofra-
da mutlaka bulunmalı. Kalsiyum ve proteinden zengin süt,  
bağışıklık sistemimizi güçlendiren ev yapımı yoğurt, kefir 
gibi probiyotikler temel besinler olmalı.” 

Ballı zencefil veya zerdeçal
“Zencefil öksürüğü engellerken hem bağışıklık sistemini 
uyarır hem de antioksidan özellik sağlar. Zerdeçal da içerdi-
ği antioksidanlar, C ve E vitamini ile bağışıklık sistemini 
güçlendiriyor, hastalıklara karşı koruyucu etki ve direnç 
sağlıyor. Günde bir defa, 1 bardak sütün içine 1 çay kaşığı 
zencefil veya zerdeçal katabilir veya 1 tatlı kaşığı bal (eğer 
bala alerji yok ise) ile 1 çay kaşığı toz ya da taze zencefili 
karıştırıp macun kıvamına getirebilirsiniz. 1 çay bardağı 
ıhlamur içine 1 tatlı kaşığı bal ve 1 çay kaşığı toz zencefili 
ekleyebilirsiniz. Ancak bu gıdaların 1 yaş altındaki çocukla-
ra verilmesi uygun değildir.”

5 minutes of ventilation is preventive
Acıbadem Maslak Hospital Children's Health and Diseases 
Specialist Çiğdem Yavrucu explains the ways to protect the 
children from the threatening diseases in winter: "Bacteria 
are spreading rapidly to the environment by means of 
droplets spread out to the environment through coughing 
and sneezing. The risks of contamination of these germs are 
very high in school-like indoor spaces. Therefore, indoor 
spaces should be ventilated for at least 5 minutes per hour 
and it is very important to fight infections. Take care to 
regularly ventilate the rooms in your home to prevent 
infections. You should adjust the heat of the house well and 
prevent the air from being too dry."

Do not give up on dried navy beans and chickpeas
"Children should consume fish at least 2 times a week, red meat 
2-3 times a week, legumes (dried beans, chickpeas lentils) 2-3 
times a week. Eating eggs, cheese and olives every morning is 
also very important. Vegetables and fruits containing plenty of 
vitamins, especially oranges, mandarins, and pomegranates in 
the winter months as great sources of Vitamin C should be 
consumed daily. Probiotics such as calcium and protein-rich 
milk, home-made yogurt that strengthens our immune system, 
and kefir  should be essential foods."

Ginger or turmeric with honey
"Ginger stimulates the immune system while preventing 
coughing and provides antioxidant properties. Turmeric also 
strengthens the immune system with antioxidants, vitamin C 
and vitamin E it contains, provides protection against diseases 
and resistance. Once daily, you can add 1 teaspoon fresh or 
powdered ginger or turmeric into 1 cup of milk or 1 dessert 
spoon honey (if you don't have any allergies) to mix and make a 
paste. You can add 1 dessert spoon honey and 1 teaspoon 
powdered ginger into 1 cup of linden tea. However, it is not 
appropriate to feed these foods to children under 1-year-old."
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ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

SARIŞIN’IN KURUCU ORTAĞI VE EXECUTIVE ŞEFİ ERSAN ŞEN, FARKLI YÖRELERE AİT SPESİYALLERİ 
FARKLI BİR ÜSLUPLA SUNUYOR.

ALATURKA RESTORANLARA 
MODERN BİR DOKUNUŞ

Ersan Şen, who has left behind 25 years in the food sector, is 
one of the self-educated names. Şen, who has worked at 
successful venues such as Al SharQ, BVS Group, and 
Fenerbahçe Dalyan Club, had also worked with İzzet Çapa 
for long years. We met with Ersan Şen, who said that he 
learned a lot from the executive chef of 360İstanbul 
Entertainment group Mike Norman and Gazi Bilal Ateş, at 
his new restaurant Sarışın, which adds dynamism to 
Koşuyolu, İstanbul.

Appeals to the white-collar workers 
Having been advancing by adding his own style to the 
techniques he has learned from different chefs until today, 
Ersan Şen, the co-founder and executive chef of Sarışın, has 
been very ambitious in the international cuisine. Şen has 
gained experience in Lebanese and Indian cuisines because 
he had worked with the Çapa Group for many years. He is 
committed to this profession with passion since childhood. 
He says that Sarışın, which has been materialized with the 
other founding partners Cem Baloş and Murat Dalar in 
Koşuyolu, has a warm and friendly atmosphere. Underlining 
their efforts to create a place where guests will be comfortable 
and feel like home, Ersan Şen said, “The name of the place is 
inspired by Sezen Aksu’s song. Sarışın (Blond) was the 
common decision of all of us because all our spouses are 
blond. Yellow color stands out in the decoration. Sarışın is 
the modernized version of the Turkish style restaurants. Its 
level is a little bit above this area’s. Our target audience is 
mostly white collar workers. In a short time, we had a serious 
mass of regulars. Anyone who comes here and leaves happy 
recommends us. When we look at the eyes of our guests, we 

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

FOUNDING PARTNER AND EXECUTIVE CHEF OF SARIŞIN ERSAN ŞEN PRESENTS SPECIALTIES 
OF DIFFERENT REGIONS WITH A DIFFERENT STYLE.

Yemek sektöründe 25 yılı geride bırakan Ersan Şen, alaylı 
olarak yetişen isimlerden biri… Mesleğe komilik yaparak 
başlayan Şen, mutfak ve işletmecilik alanında kendini sıfır-
dan yetiştirmiş. Bugüne kadar Al SharQ, BVS Group, Fe-
nerbahçe Dalyan Club gibi başarılı mekânlarda görev yapan 
Şen, İzzet Çapa ile de uzun yıllar çalışmış. 360İstanbul En-
tertainment grubunun executive şefi Mike Norman ve 
Gazi Bilal Ateş’ten çok şey öğrendiğini söyleyen Ersan Şen 
ile İstanbul Koşuyolu’na yeni bir dinamizm katan yeni res-
toranı Sarışın’da buluştuk. 

Beyaz yakalılara hitap ediyor
Bugüne kadar farklı şeflerden öğrendiği tekniklere, kendi 
üslubunu katarak ilerleyen Sarışın’ın kurucu ortağı ve exe-
cutive şefi Ersan Şen, dünya mutfağında oldukça iddialı. 
Uzun yıllar Çapa Grubu ile çalıştığı için Lübnan ve Hint 
mutfaklarında da deneyim kazanan Şen, aşçılık mesleğine 
çocukluğundan bu yana büyük bir tutku ile bağlı… Şen; 
Cem Baloş ve Murat Dalar’ın kurucu ortaklığında Koşuyo-
lu’nda hayata geçen Sarışın’ın nezih ve samimi bir atmos-
fere sahip olduğunu dile getiriyor. Konukların rahat edece-
ği, kendilerini evlerinde gibi hissedecekleri bir mekân ya-
ratmaya özen gösterdiklerinin altını çizen Ersan Şen, 
“Mekânın ismini Sezen Aksu’dan ilham aldık. Eşlerimiz de 
sarışın olduğu için hepimizin ortak kararı Sarışın oldu. De-
korasyonda da sarı renk öne çıkıyor. Sarışın, alaturka res-
toranların modernize edilmiş hali. Bu bölgenin biraz daha 
üstünde bir mekân. Hedef kitlemiz ise daha çok beyaz ya-
kalılar. Kısa sürede ciddi bir müdavim kitlemiz oluştu. 
Buraya gelen herkes memnun ayrılıp çevresine mutlaka 
bizi tavsiye ediyor. Misafirlerimizin gözüne baktığımızda; 

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

A MODERN TOUCH TO THE TURKISH STYLE RESTAURANTS
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Fava ingredients: 300 gram dried fava beans, 1 
medium onion, 6-7 cloves of garlic, 1 carrot, 1/2 cup of 
olive oil, 1 dessert spoon of butter, 1 pinch of salt, 1 
pinch of white pepper, 1 pinch of turmeric.
Directions: Wash the dried fava beans in plenty of 
water about 4-5 times. Add water until it reaches 3-4 
inches above them. Add veggies. Lower the heat 
once they are boiled. Cook about 40-45 minutes 
until the beans get mushy. While whisking, add the 
olive oil, butter, salt and other spices. Whisk until it 
forms a thick consistency. Add the sour cherry sauce 
on top before serving.  
Sour cherry sauce ingredients: 1/2 cup of fresh sour 
cherries, 2 red onions, 1/2 cup of olive oil and salt.                                                                 
Directions: Remove the stones of the fresh cherries. 
Slice the onions. Add the olive oil and salt and bake 
for 2 hours in a 170 degree oven.                               

Fava malzemeleri: 300 gram kuru bakla, 1 orta boy soğan, 
6-7 diş sarımsak, 1 havuç, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı 
kaşığı tereyağı, 1 tutam tuz, bir tutam akbiber, 1 çimdik 
zerdeçal.
Favanın hazırlanışı: Kuru baklayı 4-5 sefer yıkayın. 
Üzerine 5-6 parmak geçecek kadar su ekleyin. Ardından seb-
zeleri ilave edin. Kaynadıktan sonra altını kısın. Baklalar eri-
yip dağılıncaya kadar 30 ile 45 dakika arası kaynatın. Çırpma 
teli ile çırparak zeytinyağı, tereyağı, tuz ve baharatları ilave 
edin. Koyu bir kıvam alıncaya kadar çırpın. Üzerine vişne 
sosu ekleyerek servis edin.
Vişne sosunun malzemeleri: 1 çay bardağı taze vişne, 2 
kırmızı soğan, 1 çay bardağı zeytinyağı ve yeteri kadar tuz.                  
Vişne sosunun hazırlanışı: Taze vişnenin çekirdeklerini 
çıkartın. 2 adet kırmızı soğanı iri piyaz doğrayın. 1 çay bardağı 
zeytinyağı ve tuzu ilave edip fırında 170 derecede, 2 saat pişirin. 

ŞEF ERSAN ŞEN’DEN VİŞNELİ FAVA TARİFİ

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

neyi istediğini, neyi sevdiğini, neden rahatsız olduğunu 
hemen anlayabiliyoruz. Mutfağımızda tek bir yöreye ait 
menü yok. Meze tabaklarımızda Orta Doğu, Ermeni, Ege, 
Hatay, Mersin ve Balkan mutfağını harmanlayıp genetiğiy-
le oynadık.” yorumunda bulunuyor.

Sarışın’ı güneye ya da Ege’ye taşıyacak
Mutfakta 6 kişilik bir ekiple yol aldıklarını söyleyen Ersan 
Şen, konuklara sunulan her spesiyalin taze ve mevsime 
özel olmasına büyük önem verdiklerini vurguluyor. Ürün 
kalitesine de özen gösterdiklerini belirten Şen, “Eğer ürün 
kalitesi bizi tatmin etmezse, o ürünleri asla kullanmıyoruz. 
Çünkü bizim için önemli olan şey, ürün lezzetinin devamlılı-
ğını sağlayabilmek. Her taraftan pencerelerle açık bir mut-
fağımız bulunuyor. İçeride kömür ızgaramız bile var. Resto-
ranımızı ilk aşamada akşam servisine açtık. İleride sabah 
kahvaltısı ve gündüz servisimiz de olacak. Şu an her detayı 
titizlikle kurguluyoruz. Çok erken saatlerde işe geliyorum. 
Sabah 09.00 gibi mutfakta oluyor, tüm spesiyallerin yapı-
mında ve hazırlık aşamasında bulunuyorum. Mekânımız; 
gece 01.00’e kadar açık. Misafirlerimi daima kapıda karşıla-
maya özen gösteriyorum. Beğendili kokoreç, lokum ciğer, 
sarışın bomba, pembe sultan, kişnişli uskumru, lokum 
bonfile gibi spesiyallerimizle oldukça iddialıyız. Yakında 
menümüze sushi de ekleyeceğiz. Sarışın’ı başarılı bir konu-
ma getirdikten sonra güneyde ya da Ege taraflarında şube 
açmayı da hayal ediyorum.” diyor.

can immediately understand what they want, what they like 
and why they are uncomfortable. We do not have a menu 
that belongs to a single region. In our appetizer plates, we 
blended Middle Eastern, Armenian, Aegean, Hatay, Mersin, 
and Balkan cuisines, playing with their genes.”

He will carry Sarışın to the south or to the Aegean
Ersan Şen, who said that they are working with a team of 6 
in the kitchen, emphasized the importance of each specialty 
presented to the guests must be prepared with fresh and 
seasonal products. Stating that they pay attention to 
product quality, Şen said, “If product quality does not 
satisfy us, we never use them, because what is important to 
us is to ensure the sustainability of the product taste. We 
have an open kitchen surrounded with windows on all sides. 
We even have a coal grill inside. Our restaurant is only 
serving for dinner at the moment. In the future, we will have 
breakfast and lunch services, too. We are building every 
detail carefully. I come to work very early. I am in the 
kitchen at 09:00 in the morning, I attend the preparation 
and making processes of every specialty. Our place is open 
until 01.00 after midnight. I always try to welcome my 
guests at the door. We are very ambitious with our specialties 
such as kokoreç, liver, blond bombshell, pink sultan, 
coriander mackerel and Turkish delight steak. Soon we will 
add sushi to our menu. I dream of opening a branch in the 
south or the Aegean region.”

FAVA WITH SOUR CHERRY SAUCE RECIPE BY CHEF ERSAN ŞEN

Karalahanalı yeni nesil mücver
New generation mücver with kale 

Sarışın bomba
Blond bombshell

Şakşuka

Patlıcan yatağında takoz kuzu kokoreç
Lamb kokoreç in a bed of eggplant
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Gıda güvenliği ve hijyen vazgeçilmezi
Bu işi çok severek yapan ve tutku olmadan başarılı oluna-
mayacağını dile getiren Ersan Şen, hayata bir kez daha gel-
se, yine bu mesleği seçeceğinin altını çiziyor. Mutfakta 
dağınıklığa asla tahammül edemeyen Şen, ne gibi kurallara 
dikkat ederek ilerlediklerini ise şöyle özetliyor: “Açık bir 
mutfağımız var. Müşterilerimiz, meze seçerken dahi mut-
fağın içini görebiliyor. Benim için mutfakta en önemli kural 
ise gıda güvenliği ve hijyen… Hijyen şartlarında üretilme-
miş ve saklanmamış bir yemek, sağlığın en büyük düşma-
nıdır. Yemek yaparken doğru ölçüm, önemli bir zorunlu-
luk. Bu benim en büyük kırmızı çizgimdir. Her lezzetin 
belli reçetesindeki gramajdan çıkmam. İnsan psikolojisi 
değişir. Tuzu bile göz kararıyla atarken bir gün fazla atarsın. 
İyi yemek pişirmek için zaman ve malzeme ölçülerine sıkı 
sıkıya bağlı kalınması gerekiyor. Çoğu kez pişirme süresin-
deki 30 saniyelik zaman ya da bir çay kaşığı kadar tuz farkı, 
mükemmel bir yemeği sıradanlaştırabilir. Bu yüzden mut-
fakta her şeyimiz standarttır. Misafirlerimize en iyiyi su-
nabilmek adına yemeklerin kıvamına, lezzetine ve sunum-
lara çok dikkat ederiz. Bu noktada bu mesleği seçecek genç 
şef adaylarına yurt dışı tecrübesi kazanmalarını tavsiye 
ediyorum. Dünya mutfaklarından ülkemize taşıyacakları 
teknikler lezzetler, mutfağımızın da gelişmesine büyük 
katkı sağlayacaktır.”

Food safety and hygiene are indispensable
Stating his passion for this business, Ersan Şen emphasizes 
that if there is no passion there will be no success and he would 
choose this profession again if he were to be born again. Şen, 
who could never tolerate any kind of mess in the kitchen, 
summarizes what kind of rules they follow in the kitchen: “We 
have an open kitchen. Our customers can see the inside of the 
kitchen even when selecting an appetizer. For me, the most 
important rule in the kitchen is food safety and hygiene. A dish 
that is not produced and stored under hygiene rules is the 
biggest enemy of health. Accurate measurement when cooking 
is an important necessity. This is my most important red line. I 
always comply with the exact amount of each ingredient the 
recipe calls. Human psychology changes. One day you might 
throw in extra salt without noticing. Good food requires time 
and sticking to the exact measurements called by the recipe. 
Most of the time, 30 seconds difference in the cooking time or 
as much as a teaspoon of salt difference can make a perfect meal 
ordinary. That is why everything in the kitchen is standard. We 
pay great attention to the consistency, taste, and presentation 
of the dishes in order to offer our guests the best. At this point, 
I would recommend young chef candidates, who will choose this 
profession, to gain experience abroad. The flavors they will be 
carrying from the world cuisines to our country will make a 
great contribution to the development of our cuisine.”

Mutabbel



GEZİ / TRAVEL

5 ÜLKE 5 MUTFAK
5 COUNTRIES 5 CUISINES

The famous Irish writer Bernard Shaw, who lived in the 
19th century, stated: "There is no love sincerer than the 
love of food.” It sounds fair; humankind has covered 
great distances to capture the popular tastes, flavors, 
and colors. Passion for cooking is like passion for travel; 
cuisines contain the codes of understanding a city, 
geography, and culture. A true traveler does not separate 
the trip from food. Getting to know a country's cuisine, 
understanding its influences is one of the most important 
steps to learn its history. I've made a list of the countries 
that I've been, and their cuisines that I loved. It was 
never easy. I let alone my country's legendary Turkish 
cuisine, Europe's world-renowned Italian and French 
cuisines, the Middle East's unique tastes, China's tastes 
and named the world's most unique, exotic cuisines that 
have left a great taste in my mouth. My list may be short 
for this colorful planet but as the journey continues, no 
doubt our palate will continue to search for new tastes.

19. yüzyılda yaşamış, ünlü İrlandalı yazar Bernard 
Shaw’un saptamasıdır: “Yemek sevgisinden daha içten 
bir aşk yoktur.” Haksız da sayılmaz, özlenen o kokulara, 
tadlara ve renklere ulaşabilmek için insanoğlu büyük 
mesafeler kat etmiştir. Yemek tutkusu, seyahat tutkusu 
gibidir; mutfaklar bir kenti, coğrafyayı ve kültürü anla-
manın kodlarını içinde barındırır. Gerçek gezgin, seya-
hati yemekten ayıramaz. Bir ülkenin mutfağını tanımak, 
nelerden etkilendiğini anlamak, tarihini öğrenmek için 
atılacak en büyük adımlardan biridir. Gittiğim ülkele-
rin, tadı damağımda kalmış mutfaklarından bir liste 
yaptım. Hiç kolay olmadı. Ülkemin efsanevi Türk mut-
fağını, Avrupa’nın dünyaca ünlü İtalyan ve Fransız mut-
faklarını, Orta Doğu’nun kendine özgü lezzetlerini, 
Çin’in tadlarını bir kenara koydum ve damağımda iz 
bırakmış, dünyanın en kendine özgü, egzotik mutfakla-
rını sıraladım. Bu rengarenk gezegende listem eksik 
kaldı belki ama, seyahatler sürdükçe, kuşkusuz ki da-
maklarımız yeni tadlar aramayı sürdürecek.

GEZİ / TRAVEL

BERİL ŞEN
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PERU
Its dishes dating back to almost a thousand years ago, Peru's 
cuisine has left its mark on contemporary food trends, from 
ceviche to quinoa. Peruvian culture and cuisine are also 
influenced by immigrants. Indigenous Inca, Spanish, Chinese, 
Italian, Japanese, German and African influences are felt. 
Peruvian potatoes with more than 3 thousand varieties are sold 
in different shapes and colors in markets, and more importantly, 
they are not genetically modified. Everything had started with the 
Spanish expeditions and then the discovery of the new continent. 
Explorers who arrived in America took foods home that are 
unheard of in Europe such as potatoes, tomatoes, and corn. So, 
long before the quinoa, the Peruvians introduced the world to this 
humble root vegetable, which is a basic nutrient. Today in Peru 
there are more than 300 types of hot pepper and they are 
indispensable for local cuisine. It is used as a spice to give flavor to 
almost every dish and it is added to sweets, too. Ceviche is 
indispensable for Peruvian cuisine. Fresh seafood dipped in lime 
juice, onion, and chili pepper for a few hours is ‘cooked’ in this 
sauce without being cooked over heat. Every Peruvian family has 
its own secret recipe. Corn is an important export product of Peru 
as well as potato. The corn called ‘morado' in purple tones is the 
most expensive. You can start your meal with 'ceviche de lenguado‘ 
(raw fish marinated in lime juice) and continue with 'camarones' 
(shrimp) or rice with 'mariscos' (shellfish) in El Mochica in 
Trujillo. Club Colonial is one of the best restaurants in Northern 
Peru with its delicious menu, ranging from the Basque style bass 
to crepes with tropical fruits...

PERU
Yemekleri neredeyse bin yıl öncesine kadar uzanan Peru, 
ceviche'den (seviçe) kinoaya, bugün çağdaş gıda trendleri-
ne de damgasını vurmayı başarmış bir mutfağa sahip. Peru 
kültürü de mutfağı da göçmenlerden etkilenmiş. Yerli İnka, 
İspanyol, Çin, İtalyan, Japon, Alman ve Afrika etkileri his-
sediliyor. 3 binden fazla çeşidi bulunan Peru patatesleri, 
farklı şekil ve renklerde, daha da önemlisi genetiği değişti-
rilmemiş olarak pazarlarda satılıyor. Her şey İspanyol se-
ferleri ve ardından da yeni kıtanın keşfi ile başlamış. Ame-
rika’ya varan kaşifler, patates, domates ve mısır gibi Avru-
pa’da duyulmamış yiyecekleri evlerine taşıyorlar. Yani as-
lında kinoadan çok önce Perulular dünyayı temel bir besin 
olan bu mütevazı kök sebzesi ile tanıştırmış. Bugün Pe-
ru'da 300'den fazla acı biber çeşidi var ve yerel mutfağın 
vazgeçilmezi. Hemen hemen her yemeğe lezzet vermek 
için baharat olarak kullanıldığı gibi tatlılara da ekleniyor. 
Seviçe, Peru mutfağının olmazsa olmazı. Soğan, chili biberi 
ve limon suyuna batırılmış taze deniz mahsülleri, ateşe 
konmadan, bu sosta ‘pişiyor’. Her Perulu ailenin kendine ait 
bir gizli tarifi bulunuyor. Mısır, patatesin yanısıra Peru'nun 
önemli bir ihracat ürünü. Mor tonlardaki mısır ‘morado’ en 
pahalısı. Trujillo’daki El Mochica’da yemeğe, ‘ceviche de 
lenguado’ (limonda marine edilmiş çiğ balık) ile başlayıp 
‘camarones’ (karides) ya da mariscos’lu (kabuklu deniz 
mahsülü) pilav ile devam edebilirsiniz. Club Colonial ise, 
Bask stilinde levrekten tropikal meyveli kreplere uzanan 
leziz mönüsüyle Kuzey Peru’nun en iyi restoranlarından...

HİNDİSTAN
Baharatlar diyarı Hindistan’ın, damak çatlatan bir mutfağı 
vardır ve ülkenin kendisi kadar da çeşitlilik barındırır. Hint 
yemekleri, Kuzey Hindistan ve Güney Hindistan bölgeleri-
ne göre sınıflandırılmakla kalmaz, Punjabi, Rajasthani, 
Sindhi, Guajarati, Chettinad, Bengali, Mughali, Kashmiri 
ve Hyderabadi gibi bölge alt gruplarına göre de kategorize 
edilir. Hindistan festivaller ülkesidir, her şenliğin ve önem-
li olayların, yine bölgeden bölgeye değişen, kendine özgü 
mönüsü vardır. Dolayısıyla Hint mutfağı son derece dina-
mik ve asla monotonlaşmayan bir özelliğe sahiptir. Zengin 
çeşitlilik, farklı dinler, topoğrafya, demografi, iklim, mes-
lekler, ot ve baharatların bölgesel olarak temini, İngiliz yö-
netimi, Babür istilası ve Portekiz sömürgeciliği, bu çeşitli-
likte etkili olmuştur. Hint yemeklerinin çoğu baharat, lez-
zet ve renkle doludur. Acı, tatlı, ekşi, sulu, kızartma, liste 
uzayıp gider. Hardal, kimyon, köri yaprakları, yeşil kişniş, 
garam masala (baharatlardan oluşan bir karışım), domates, 
soğan, sarımsak ve zencefil en çok kullanılan malzemeler 
arasındadır. Bunlarla birlikte kuşkusuz sebzeler ve merci-
mek de atlanmamalı. Eğer Hindistan mutfağını keşfetmek 
için fazla vaktiniz yoksa, özellikle şu yemekler denemeye 
değer; birden çok tadla tanışabileceğiniz ‘thali’, patatesle 
yapılan ‘dam aloo’, bir çeşit sebzeyle doldurulmuş Hint 
ekmeği ‘paratha’, ıspanak ve çökelek peyniri ile yapılan 
‘paalak paneer’, bir tür kızartma olan ‘samosa’, sebzeli ya da 
etli pilav ‘biryani’, bir tatlı olan ‘gajar ka halwa’ ve tüm 
mutfağın kralı, sokak lezzeti olarak da bilinen ‘chaat’…

INDIA
India, the land of spices, has a delicious cuisine and it is 
as diverse as the country itself. Indian food is not only 
categorized according to the regions of North India and 
South India, but also categorized by regional subgroups 
such as Punjabi, Rajasthani, Sindhi, Gujarati, Chettinad, 
Bengali, Mughali, Kashmiri and Hyderabadi. India is the 
country of festivals and there is a unique menu for each 
festival and important event, changing from region to 
region. Therefore, Indian cuisine is extremely dynamic and 
has never been monotonized. The rich diversity, different 
religions, topography, demography, climate, occupations, 
regional supply of herbs and spices, British rule, Mughal 
invasion, and Portuguese colonialism were influential in 
this diversity. Most Indian dishes are full of spices, flavor, 
and color. Bitter, sweet, sour, juicy, deep-fried, the list goes 
on... Mustard, cumin, curry leaves, green coriander, garam 
masala (a mixture of spices), tomatoes, onions, garlic, and 
ginger are among the most used ingredients. Vegetables and 
lentils should not be forgotten. If you don't have much time 
to discover Indian cuisine, especially these dishes are worth 
trying; 'thali', where you can meet multiple flavors, 'dam 
aloo' made with potatoes, Indian bread 'paratha' stuffed 
with vegetables, 'paalak paneer' made with spinach and 
cottage cheese, 'samosa' a kind of deep-fried stuffed pastry, 
'biryani ' rice with vegetables or meat, a dessert called 
'gajar ka halwa' and the king of the whole cuisine, also 
known as street food 'chaat'.

GEZİ / TRAVEL
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THAILAND
Thai cuisine is one of the most popular cuisines in the world. It 
is a unique cuisine with texture, healing properties, aroma, and 
flavor. Chili peppers that ignite your tongue, fresh lemongrass, 
and coriander are essential ingredients. 'Tom yum goong' (chili 
shrimp soup), 'som tum' (spicy green papaya salad), 'tom kha 
kai' (chicken soup with coconut), 'gaeng daeng' (red curry), 
'pad thai' (fried noodles), 'khao pad' (fried rice), 'yam nua' 
(spicy meat salad), 'kai med ma muang' (chicken with cashew 
nuts) are among the popular dishes. Healthy and healing 
properties of the cuisine with rich content are also remarkable. 
Until 1939, the country we call Thailand now was known as 
Siam. The fact that it was the only Southeastern Asian country 
that had never been colonized by the West helped maintain its 
own cuisine. Thai dishes are famous for their unique spice 
combinations. Although it is bitter and spicy, it is planned to be 
balanced in order to distinguish each of the different flavors. In 
addition to curry and hot pepper, fish sauce, shrimp paste, 
lemongrass, coriander, basil, garlic, ginger, cumin, cardamom, 
and cinnamon are also used often. Many dishes are served with 
sauces such as 'nam pla prig'. Coconut milk and grated coconut 
are used in many dishes, especially desserts. For dessert, there 
are tropical fruits such as mango, papaya, Indian quince and 
'jackfruit' which is big and prickly with yellow flesh. Dishes may 
vary from region to region. Seafood is popular in the southern 
coastal regions. Thailand is also one of the countries that 
promise exquisite street foods.

TAYLAND
Tayland mutfağı, dünyanın en popüler mutfaklarından. 
Dokusu, iyileştirici özelliği, aroması ve lezzetiyle kendine 
özgü bir mutfak. Eteklerinizi tutuşturan acı biberleri, taze 
limon otu ve kişniş olmazsa olmaz malzemeleri. ‘Tom yum 
goong’ (acılı karides çorbası), ‘som tum’ (acılı yeşil papaya 
salatası), ‘tom kha kai’ (hindistancevizli tavuk çorbası), 
‘gaeng daeng’ (kırmızı köri), ‘pad thai’ (kızarmış erişte), 
‘khao pad’ (kızarmış pilav), ‘yam nua’ (acılı et salatası), ‘kai 
med ma muang’ (kajulu tavuk) gibi tatlar revaçta... Mutfa-
ğın sağlıklı ve iyileştirici özelliği ile zengin içeriği de dikka-
te değer. 1939'a kadar Tayland dediğimiz ülke Siam olarak 
biliniyordu. Batı tarafından hiçbir zaman sömürgeleştiril-
memiş tek Güneydoğu Asya ülkesi olması kendi mutfağını 
koruyabilmesine yardımcı oldu. Tayland yemekleri eşsiz 
baharat kombinasyonları ile ünlü. Acı ve baharatlı olması-
na rağmen, farklı lezzetlerin her birinin ayırd edilebilmesi 
için dengeli olarak planlanıyor. Köri ve acı biberin yanısıra 
balık sosu, kuru karides ezmesi, limon otu ve kişniş, fesle-
ğen, sarımsak, zencefil, kimyon, kakule ve tarçın da cabası. 
Birçok yemek ‘nam pla prig’ gibi soslarla servis ediliyor. 
Hindistan cevizi sütü ve rendelenmiş hindistan cevizi bir-
çok yemekte, özellikle de tatlılarda kullanılıyor. Tatlı ola-
rak, mango, papaya, hint ayvası ve iri ve dikenli, sarı etli 
‘jackfruit’ gibi tropikal meyveler var. Yemekler bölgeden 
bölgeye farklılık gösterebiliyor. Güney kıyı bölgelerinde 
deniz ürünleri popüler. Tayland aynı zamanda enfes sokak 
yemekleri vaadeden ülkelerden biridir. 

İSPANYA
İspanyol mutfağını sevmek için birçok neden vardır. Bu 
mutfak, İspanya’nın yaptığı birçok işgalden ve yeni bölge-
lerin fethinden etkilenmiştir. İspanyol mutfağının karma-
şık tarihi, onu dünyadaki en büyük ve en iyi mutfaklardan 
biri haline getirmiştir. Bazı geleneksel İspanyol yemekleri 
ve tarifleri yüzlerce yıl öncesine aittir. Bir zamanlar çok 
sayıda farklı krallığın toplandığı İspanya'nın her bölgesi 
kendi eşsiz mutfağı ve lezzetleriyle övünür. İspanya'daki 
her bölgesel spesiyalite denemeye değerdir ve en popüler 
İspanyol restoranlarının çoğunun hangi bölgelere ait ol-
dukları bilinir. Başlıca İspanyol şehirlerinde Bask, Galiçya 
ve Valencia (paella) restoranlarını bulmak mümkündür. 
Bunlar yerel spesiyaliteler söz konusu olduğunda ünlü böl-
gelerin başında gelir. ‘Tapas’dan (meze) ‘paella’ya (deniz 
mahsüllü pilav), İspanya mutfağının lezzetleri en görmüş 
geçirmiş gurmenin bile başını döndürebilir. Ağız sulandı-
ran diğer tipik İspanyol yemekleriyse; baharatlı tortilla, 
çikolata soslu churros, tost üzerinde İspanyol sardalyası, 
İspanyol usulü tavuklu turta, tavuk ve chorizo (İspanyol 
sucuğu), pirinç yemeği… Soslu ve zengin içerikleri bir yana 
İspanyol yemekleri aynı zamanda sağlıklıdır da. Mesela 
zeytinler, Manchego peyniri, ‘tostadas con tomate’ (İspan-
yol ekmeği üzerinde sunulan rendelenmiş veya çizik do-
mates), ‘pintxto’ (Bask tarzı, mini sandviçler) veya İspanyol 
bravas (baharatlı domates soslu kızarmış patates)… Valen-
cia ve San Sebastian kentleri, gerçek anlamda bir İspanyol 
mutfağı deneyimi için biçilmiş kaftan...
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SPAIN 
There are many reasons to love Spanish cuisine. This 
cuisine was influenced by many occupations of Spain and 
the conquests of new regions. The complex history of 
Spanish cuisine has made it one of the largest and best in 
the world. Some traditional Spanish dishes and recipes 
belong to hundreds of years ago. Every region of Spain, 
where a number of different kingdoms were once gathered, 
boasts about its own unique cuisine and flavors. Each 
regional specialty in Spain is worth a try and it is popular 
knowledge which of the most popular Spanish restaurants' 
foods belong to which regions. Major Spanish cities 
include Basque, Galicia, and Valencia (paella) 
restaurants. These are among the most famous regions 
when it comes to local specialties. From tapas to paella 
(rice with seafood), the dishes of Spanish cuisine could 
make even the most experienced gourmets dizzy. Other 
mouth-watering typical Spanish dishes are spicy tortillas, 
churros with chocolate sauce, Spanish sardines on toast, 
Spanish style chicken pot pies, chicken and chorizo 
(Spanish sausage), Spanish rice. Spanish dishes are 
healthy as well as having rich content and sauces. For 
example, olives, Manchego cheese, 'tostadas con tomato' 
(shredded or crushed tomatoes on Spanish bread), 
'pintxo' (Basque style mini sandwiches) or Spanish 
bravas (french fries with spicy tomato sauce)... The cities 
of Valencia and San Sebastian are of a great Spanish 
cuisine experience...
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VIETNAM                                                                                                                            
Vietnam, like many other Asian countries, has a kitchen that 
emphasizes the balance between 'yin and yang' based on the 
philosophy of unity arising from contrasts. For example, 
when Vietnamese eat seafood as they describe 'cold', they 
usually serve it hot with peppers, ginger, and lemongrass. In 
most parts of Vietnam, mainly herbs and vegetables are used. 
The country is divided into three separate regions: North, 
Central, and South. The cooking style, main ingredients and 
flavors in each region vary. However, they have many common 
features. The importance of rice and by-products, as well as 
some traditional sauces such as fish sauce, shrimp paste and 
soy sauce, are undeniable. While Vietnamese cuisine exhibits 
an excellent synthesis of Chinese, Indian and French cuisines, 
it preserves its national identity with all its features. In 
general, Vietnamese dishes consist of three elements: taste, 
color, and presentation. A single colored meal is rarely found 
in Vietnam. Meals are always a color symphony. The 
population of Vietnam consists of more than 54 minorities. 
Each one has a very distinctive culture of food and, as a result, 
different traditions. There are hundreds of versions of 
noodles called 'pho' in Vietnamese cuisine. The most 
delicious ones are 'pho hanoi' and 'pho nam dinh'. A kind of 
French-Vietnamese sandwich 'banh mi',  a type of pancake 
stuffed with chicken and shrimp 'banh xeo', yellow rice made 
with noodles and turmeric 'mi quang', sweet, sticky rice 'xoi 
xeo', caramelized fish cooked in earthenware pot 'ca kho' are 
the jewels of this rich cuisine...

VİETNAM                                                                                                                            
Vietnam, diğer birçok Asya ülkesi gibi, zıtlıklardan doğan 
birlik felsefesine dayanan ‘yin ve yang’ arasındaki dengeyi 
vurgulayan bir mutfağa sahip. Mesela, Vietnamlılar “so-
ğuk” olarak nitelendirdikleri deniz mahsullerini yedikle-
rinde, genellikle acı biber, zencefil ve limon otu ile sıcak 
olarak servis ederler. Vietnam'ın çoğu bölgesinde ağırlıklı 
olarak otlar ve sebzeler kullanılır. Ülke, üç ayrı bölgeye ay-
rılmıştır: Kuzey, orta ve güney. Her bölgedeki pişirme tarzı, 
ana malzemeler ve lezzetler farklılık gösterir. Ancak, ortak 
birçok nokta da vardır. Balık sosu, karides ezmesi, soya 
sosu gibi bazı geleneksel sosların yanısıra, pirincin ve yan 
ürünlerinin önemi yadsınamaz. Vietnam mutfağı, Çin, 
Hint ve Fransız mutfağının mükemmel bir sentezini sergi-
lerken, ulusal kimliğini de tüm özellikleriyle korumayı bil-
miştir. Genel olarak, Vietnam mutfağının yiyecekleri üç 
unsurdan oluşur: Tat, renk ve dekorasyon. Vietnam'da 
nadiren tek renkli bir yemeğe rastlanır. Yemekler her za-
man adeta birer renk senfonisidir. Vietnam nüfusu 54'ten 
fazla azınlıktan oluşur. Her birinin çok belirgin bir yemek 
kültürü ve bunun sonucu olarak da çok farklı bir geleneği 
vardır. Vietnam mutfağındaki erişte ‘pho’nun yüzlerce 
versiyonu vardır. Aralarında en lezzetli olanları ‘pho hanoi’ 
ve ‘pho nam dinh’dir. Bir tür Fransız-Vietnam sandviçi 
‘banh mi’, içine karides, tavuk doldurulmuş bir tür krep 
olan, kızarmış ‘banh xeo’, zerdeçallı, sarı pirinç eriştesiyle 
yapılan ‘mi quang’, tatlı, yapışkan pirinç ‘xoi xeo’, çömlek-
te pişirilen karamelize balık ‘ca kho’ bu zengin mutfağın 
cevherleri... 
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ADVERTORIAL

2016 yılında Akıllı Ulaşım Sistemlerinin sağlıklı ve 
profesyonel bir şekilde uygulamaya geçirilebilmesi için bir 
sivil toplum kuruluşu olarak kurulan Akıllı Ulaşım Sistemleri 
Derneği, başarılı çalışmaları sonucunda İçişleri Bakanı’nın 
onayıyla “Türkiye” ismini kullanmaya hak kazanmıştır. 
Dernek artık ulusal ve uluslararası platformlarda ülkemizi 
AUS Türkiye adıyla temsil etmektedir.
AUS Türkiye, 6-7 Mart 2019 tarihlerinde Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit TURHAN’ın 
himayelerinde “Uluslararası 1. Akıllı Ulaşım Sitemleri 
Zirvesi”ni Ankara’da düzenleyecektir. 
Dünya Bankası, Avrupa Birliği, ERTİCO, Hollanda ITS, Kore 
ITS, İngiltere’den Transport Systems Catapult, Belçika’dan 
Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Dernekleri Ağı, ITS Arab’ın 
da içinde bulunduğu birçok uluslararası kuruluşun yönetici, 
uzman ve temsilcilerinin konuşma ve tebliğleri ile değer 
katacağı zirve, derneğin ve ülkemizin bu alandaki ilk 
uluslararası etkinliği olacaktır. AUS alanında çalışmalar 
yapan start up’lar ile birlikte ülkemizin önde gelen 
firmalarının da çalışmalarını sunma imkanı bulacağı zirvede 
“ Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri” nin ikincisi de sahiplerini 
bulacaktır. 
“Belediyecilik, Hareketlilik Teknolojisi, Start-Up, Medya, 
Sektöre Katkı, Akademi ve Ulaşımda Aklın Yolu Özel” 
kategorilerinde sunulacak olan ödüller için son başvuru 
tarihi 15 Şubat 2019 olup, ayrıntılı bilgi ve başvuru 
detaylarına www.ausder.org.tr web adresinden 
ulaşılabilmektedir.

AUS TÜRKİYE YENİ ADIYLA VE GURURLA
İLK ULUSLARARASI ETKİNLİĞİNİ 

GERÇEKLEŞTİRİYOR
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YENİ DENEYİMLERİN PEŞİNDEN 
FOR THOSE IN PURSUIT OF NEW 

EXPERIENCES…
SELİN AKGÜN
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The popularity of disc golf is increasing rapidly
Disc golf, which is played according to the rules of golf and 
which has recently increased its popularity rapidly, is at 
the top of the popular sports list. Disc golf, also known as 
frisbee golf, has been played since 1969. There are over 3 
thousand official courses for disc golf in America. Unlike 
regular golf, round discs are supposed to reach targets such as 
baskets or poles. With the goal of taking minimum number of 
shots to complete the course, disc golf tournaments are 
organized around the world participated by both professionals 
and amateurs. It is interesting that the hole in the game is a 
raised basket of metal. The aim of the game is to complete the 
course with a minimum number of shots. So at the end of the 
game the player with the minimum score wins. The starting 
shot is taken from behind a certain line in the desired order. 
The breach of the borderline becomes a penalty point. The 
person who throws the most distant disk to the hole gets the 
priority for all shots after the starting shot. During these 
shots, the player's foot must be where the disc fell in the 
previous shot. Touching someone else's disk or a placeholder 
that can be put where the disc fell creates a penalty. Shots 
that hit the civilians or animals in the area you are playing 
takes off your points.

There are many new sports branches inspired by different 
sports. For example, disc golf, played with round discs, is a 
different version of golf. For the disc golf that has become 
popular in recent years, there are more than 3 thousand 
official courses in America. Netball is a combination of 
basketball, handball, and korfball. Another interesting sport 
that is played with the ball is hemsball. Hemsball requires 
balance and concentration and can be played in different 
fields.

Disk golfünün popülaritesi hızla artıyor
Golf kurallarına göre oynanan ve son dönemde popülarite-
sini hızla artıran spor dallarının başında disk golfü geliyor. 
Frizbi golfü olarak da bilinen disk golfü, 1969’dan beri oy-
nanıyor. Amerika’da disk golfü için 3 binin üzerinde resmi 
parkur bulunuyor. Normal golften farklı olarak yuvarlak 
disklerin sepet ya da direk gibi hedeflere ulaştırılması sağ-
lanıyor. En az sayıda atışla parkuru tamamlamanın yani 
tüm delikleri bitirmenin hedeflendiği disk golfü kapsamın-
da dünya genelinde profesyonellerin ve amatörlerin katıl-
dığı turnuvalar düzenleniyor. Oyunda delik ya da hedefin, 
yükseltilmiş metal bir sepet olduğu dikkat çekiyor. Oyu-
nun amacı ise en az atış sayısıyla parkuru tamamlamak. 
Yani oyun sonunda puanı en az olan oyuncu kazanıyor. 
Başlangıç atışı, belirli bir sınırın gerisinden istenilen sıra ile 
yapılıyor. Sınır çizgisinin ihlali ceza puanına dönüşüyor. 
Başlangıç atışından sonraki bütün atışlarda deliğe/hedefe 
en uzak diskin atıcısı öncelikli. Bu atışlar sırasında, atıcının 
ayağının mutlaka diskin bir önceki atışta düştüğü yerde 
olması gerekiyor. Başkasının diskine ve diskin düştüğü 
yere koyulabilen yer tutucusuna dokunmak ise ceza puanı 
aldırıyor. Oynadığınız alanda bulunan sivillere veya hay-
vanlara çarpan atışlar da puandan düşüyor. 

Farklı spor dallarının ilham verdiği pek çok yeni spor dalı 
bulunuyor. Örneğin, yuvarlak disklerle oynanan disk golfü, 
golfün farklı bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Son yıl-
larda popülerleşen disk golfü için Amerika’da 3 binin üzerin-
de resmi parkur bulunuyor. Basketbol, hentball ve korfball 
sporlarının kombinasyonundan oluşan netball ise daha çok 
kadın sporculara hitap ediyor. Topla oynanan ilgi çekici bir 
diğer spor dalı ise hemsball… Denge ve konsantrasyon gerek-
tiren Hemsball, farklı alanlarda rahatlıkla oynanabiliyor.

raillife ŞUBAT/ FEBRUARY 2019       0  5  30  5  2 raillife ŞUBAT/ FEBRUARY 2019



0  5  4 raillife ŞUBAT/ FEBRUARY 2019 raillife ŞUBAT/ FEBRUARY 2019       0  5  5

HOBİ / HOBBY

A combination of 3 sports
Netball is more preferred by women in the world; It stands 
out as a combination of basketball, handball, and korfball. 
This sport also draws attention to its unique history. 
Martina Osterberg, the founder of Madame Osterberg 
College, is the person who had played a part in the 
development of this sport, where you aim to score by 
jumping to a hoop with a net. In 1895, she introduced 
netball, a version of basketball, to schoolgirls. At first, the 
students played this sport with no specific rules and a 
name, simply by throwing the ball into the hoop.  By means 
of the American academician, among the college teachers, 
Dr. Toles' introduction of basketball to his students and 
another American teacher Porter's introduction of 
women's basketball rules, the rules of this sport were well 
formed. With the definition of the rules, the first official 
competitions were held in the form of tournaments 
between the college classes. Netball has increased its 
popularity especially in Australia and New Zealand, 
following the UK. In 1960, the International Federation of 
Netball Associations (INFA) was established. As for the 
rules of the game, there are areas where each player is 
responsible for the field placement. Holding the ball for 
more than 3 seconds is against the rules. The secret of a 
successful conclusion lies behind swift passes. The game 
consists of 4 periods of 15 minutes and each team has 7 
players.

3 sporun kombinasyonu
Dünyada daha çok kadınların tercih ettiği netball sporu; 
basketbol, hentbol ve korfball sporlarının kombinasyo-
nu olarak öne çıkıyor. Bu spor türü farklı tarihçesi ile de 
dikkat çekiyor. Yedişer kişiden oluşan ve bir fileli çem-
bere zıplayarak sayı atmayı hedeflediğiniz bu spor dalı-
nın bugünlere gelmesinde rol oyanan kişi ise Madame 
Osterberg Koleji’nin kurucusu Martina Osterberg… Os-
terberg; 1895’te okuldaki kız öğrencileri basketbolun 
bir versiyonu olan netball ile tanıştırdı. Öğrenciler, ilk 
başta kuralları ve adı belirlenmemiş bu sporu, sadece 
fileli sepetten topu geçirme uğraşı ile basit şekilde oy-
nuyorlardı. Kolej öğretmenlerinden Amerikalı öğretim 
görevlisi olan Dr. Toles’in öğrencilere basketbolu tanıt-
ması ve bir diğer Amerikalı öğretmen Porter’ın, kadın 
basketbolundan kurallar getirmesiyle sporun kuralları 
iyice şekillendi. Kuralların belirlenmesi ile beraber ilk 
resmi müsabakalar kolej sınıfları arasında turnuva şek-
linde yapıldı. Netball sporu İngiltere’den sonra başta 
Avustralya ve Yeni Zellanda’da olmak üzere popülerli-
ğini gün geçtikçe arttırdı. 1960 yılında ise Uluslararası 
Netball Birlikleri Federasyonu (INFA) kuruldu. Oyunun 
kurallarına gelince… Saha yerleşiminde her oyuncunun 
sorumlu olduğu bölgeler bulunuyor. Topu 3 saniyeden 
fazla elde tutmak ise yasak. Sonuca gidebilmenin sırrı 
ise seri paslar vermekten geçiyor. Oyun, 15 dakikalık 4 
periyottan oluşuyor.

HOBİ / HOBBY

Can be played both indoors and outdoors
Hemsball is one of the fun sports that people of all ages 
can play easily. What makes this sport different is that 
it is easy to play in both indoor and outdoor areas. It is 
necessary to underline that hemsball is a sport that 
requires balance and concentration. It is necessary to 
have excellent hand-eye-foot coordination, high focus 
and concentration to hold the ball and serve. The 
initials of the sports branch clearly reflect the whole 
strategy of the game: h (hand), e (energy), m (move) and 
s (stability). The goal of the game is to throw the ball 
into the hemsball circle located on the target board 
without the ball touching the edge and having the ball 
touch the rival team players’ side of the field and to 
prevent the rival team players reaching the same goal. 
As for how the game starts, players are given 5 minutes 
to warm up. At the end of this time, the game starts with 
a coin toss. Each player enters his/her own field. Which 
player will use the starting shot (service) first is 
determined by the coin toss. The player, who loses the 
toss, starts with the service shot. 3 sets of 12 points are 
played. The ball must necessarily pass the 4 cm field 
line and the 4x35 cm strip in front of the players after 
hitting inside the circle.

Hem kapalı hem de açık alanda oynanabiliyor
Her yaştan kişinin rahatlıkla oynayabileceği, zevkli ve eğlen-
celi spor dallarından biri de Hemsball. Bu spor dalını farklı kı-
lan en önemli özellik ise hem kapalı hem de açık alanlarda rahat-
lıkla oynanabilmesi. Hemsball’un denge ve konsantrasyon ge-
rektiren bir spor dalı olduğunun altını çizmek gerekiyor. Topu 
tutabilmek ve servis atabilmek için mükemmel el-göz-ayak 
koordinasyonuna, yüksek odaklanma ve konsantrasyona sahip 
olmak gerekiyor. Spor dalının baş harfleri, hedef kitlesine oyu-
nun tüm stratejilerini açıkça yansıtıyor. H; (hand-el), e (ener-
gy-enerji), m (move-hareket/hamle) ve s (stability-denge/istik-
rar). Oyunun amacı ise hemsball topunu, yerde bulunan hems-
ball hedef tahtası üzerindeki hemsball çemberinin içine, çem-
bere çarptırmadan göndererek rakip oyuncu ve oyuncuların, 
alanına yere değmesini sağlamak ve rakip oyuncu ya da oyun-
cuların aynı amaca ulaşmasını önlemek. Oyuna nasıl başlandı-
ğına gelince… Oyunculara karşılıklı ısınmaları için 5 dakikalık 
bir süre tanınıyor. Süre bitiminde kura atışı ile oyun başlıyor. 
Her oyuncu kendine ait alanın içine giriyor. Hangi oyuncunun 
ilk olarak başlangıç atışı (servis) kullanacağı ise kura atışı ile 
belirleniyor. Kurayı kaybeden oyuncu, servis atışı ile oyuna 
başlıyor. 12 sayılık, 3 set oynanıyor. Topun, mutlaka çember 
içerisine değip sektikten sonra oyuncuların önünde bulunan 4 
cm’lik alan çizgisini ve 4x35 cm şeridi geçmesi gerekiyor.
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SELİN AKGÜN

Einstein’ın da kurucularından olduğu, Almanya Stutt-
gart’ta faaliyet gösteren Max Planck Topluluğu, Akıllı Sis-
temler Enstitüsü’nün ilk Türk direktörü olarak öne çıkan 
Prof. Dr. Metin Sitti, kısmi zamanlı yan akademik görevler 
kapsamında Koç Üniversitesi’nde Tıp ve Mühendislik fa-
kültelerinde profesör, Carnegie Mellon Üniversitesi’nde 
seçkin profesör ve Stuttgart Üniversitesi’nde onursal pro-
fesörlük yapıyor. Sitti, mikro ve nanobiyomedikal robotik 
odaklı çalışmalarıyla son olarak Koç Üniversitesi Rahmi M. 
Koç Bilim Madalyası’nın sahibi oldu. Sitti ile doğadan esin-
lenen küçük robotların geleceği hakkında konuştuk.

MEDICAL ROBOTS INSPIRED BY NATURE

DOĞADAN ESİNLENEN TIBBİ 
ROBOTLAR

Prof. Dr. Metin Sitti is the first Turkish director of the 
Max Planck Society Institute for Intelligent Systems, 
operating in Stuttgart, Germany, one of the founders of 
which was Einstein. He is a part-time professor in the 
faculties of Medicine and Engineering at Koç University, a 
distinguished professor at Carnegie Mellon University and 
an honorary professor at the University of Stuttgart. Sitti 
has recently received Koç University Rahmi M. Koç Science 
Medal for his micro and nanobiomedical robotics studies. 
We talked to Sitti about the future of the microrobots 
inspired by nature.

Max Planck Topluluğu, Akıllı Sistemler Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Metin Sitti

Max Planck Society, Director of the Institute for Intelligent Systems Prof. Dr. Metin Sitti

raillife ŞUBAT/ FEBRUARY 2019       0  5  7

GİRİŞİM / INITIATIVE

Tıbbi robotlar üzerine uzmanlaştı
Tıbbi mikro robotlardan doğadan esinlenen minyatür 
hareketli robotlara, yumuşak minyatür robotlardan 
fiziksel akıllılık ve mikro-nano robotik çalışmalara 
kadar pek çok farklı alanda proje geliştiren Max Planck 
Topluluğu, Akıllı Sistemler Enstitüsü Direktörü Prof. 
Dr. Metin Sitti, bilimsel kariyerinde 23 yılı geride bı-
rakmış bir isim. Tokyo, Amerika ve Almanya’daki çalış-
malarıyla adından söz ettiren Sitti, projelerinde doğa-
dan esinlendiğini belirtiyor. Doğadan çok şey öğrendik-
lerini dile getiren Sitti, “Küçük bakterilerden tutun da 
diğer küçük hayvanlara kadar nasıl hem tek başlarına 
hem de kolektif olarak hareket ettiklerini inceliyoruz. 
Bilimsel olarak doğadan öğrenen, doğadan esinlenen 
küçük robotlar yapıyoruz. Bu yolla fark ettik ki, doğayı 
daha iyi anlamaya başlıyoruz. Doğayı anlamak üzere 
yaptığımız çalışmalar bize yeni malzeme ve yeni metot-
lar üretmek bakımından yol gösterici oluyor.” diyor. 
Sitti’nin yeni hedefi ise tıbbi robotlar üretmek. Küçük 
robotların hem bilimsel hem de toplumsal olarak en 
önemli uygulamasının tıp alanında olacağını ifade eden 
Sitti, şu yorumda bulunuyor: “Hâlâ insan içinde ulaşa-
madığımız noktalar var. İnsanı içeriden izleyecek, he-
nüz insan hasta olmadan bunu dışarıya bildirebilecek 
robotlar yapmak en büyük hayallerimden biri…”

Specialized in microrobots
Developing projects in many different fields from medical 
microrobots, miniature mobile robots inspired by nature, 
and soft miniature robots to physical intelligence and 
micro-nano robotics studies, Director of Max Planck 
Institute for Intelligent Systems Prof. Dr. Metin Sitti is 
a name who has left 23 years behind in his science career. 
Having made an impression with his works in Tokyo, 
America, and Germany, Sitti states that he is inspired by 
nature in his projects. Expressing that they have learned 
a lot from nature, Sitti said, “From small bacteria to 
other small animals, we examine how they act both 
individually and collectively. Scientifically, we are 
making small robots that are inspired by nature and 
learning from nature. In this way, we realized that we are 
beginning to understand nature better. Our work to 
understand nature is guiding us to produce new materials 
and new methods.” Sitti’s new goal is to produce medical 
robots. Sitti, who stated that the most important 
application of small robots, both scientific and social, 
will be in the field of medicine, comments: “There are 
still parts of the human body that we cannot access. One 
of my biggest dreams is to make robots that will follow 
the human body from the inside and can report any 
illness before the body feels ill...”
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Tedavi süreçleri farklılaşacak
Önümüzdeki 10-20 yıl içinde milimetreden küçük ro-
botları hastanelerde görebileceğimizin altını çizen Sitti, 
sözlerine şöyle devam ediyor: “Üzerinde çalıştığım özel 
konu; Esrarengiz Yolculuk (Fantastic Voyage) gibi filmler-
de gördüğümüz, insanın içine doğrudan kablosuz olarak 
giren, gittiği yerlerde cerrahi operasyon ya da ilaç verme 
gibi işlemler yapan çok küçük boyutlardaki robotlar… Bu 
robotlar, vücudun içine acı vermeden kolayca giren, hatta 
doğrudan yutularak ya da insan içine enjekte edilerek gi-
ren, kablosuz olduğu için çok daha küçük bölgelere ulaşa-
bilen ve hiçbir şekilde acı vermeyen ya da hastanın uyutul-
masına bile gerek olmadan yerleştirilen geleceğin tıbbi ci-
haz teknolojisi.” Minyatür robotlar alanında yaptıkları çı-
ğır açıcı yeniliğin, çok küçük olan cihazları, kablosuz olma-
nın ötesinde yumuşak olarak tasarlayıp üretmek olduğunu 
vurgulayan Sitti, “Bunları yumuşak lastik gibi düşünün; 
elastik bir polimer malzemenin içine manyetik parçacıklar 
koyuyoruz ve dışarıdan şeklini değiştirerek onu kontrol 
ediyoruz. Bu robotlarla beyinde ya da damarlarda şu an 
cerrahi müdahale olmadan ulaşamayıp yapamadığımız te-
davileri yapmak istiyoruz. Kanser tedavisinde kullanmak 
amacıyla üzerinde çalıştığımız küçük robotlar, çığır açıcı 
nitelikte çalışmalar. Hedefimiz; küçük robotlarla doğru-
dan kanserli bölgeye ulaşarak doğru dozda ilaç vererek, 
başka alanlara zarar vermesini önlemek. İlk robot proto-
tiplerini laboratuvarda geliştirdik. Organ modellerinde 
çalıştığını gösterdik.”diyor.

İki hayali var
Hayatımıza yavaş yavaş yardımcı servis robotların, akıllı ara-
baların ve ileri tıbbi robotların girmeye başladığına dikkat çe-
ken Sitti, “Artık insanlar daha uzun yaşıyor. Yaşlı insanlara 
bakacak ve onların tıbbi sorunlarını çözecek robotlara ihti-
yacımız daha da arttı. Ayrıca hâlâ tedavisi olmayan ya da 
etkili olmayan birçok hastalık var. Hayat kalitemizi artır-
mak ve tedavilerin acı vermeden ya da hayat performansı-
mızı etkilemeden gerçekleşmesi artık eskisine göre daha 
da önemli.” diyor. Beyin kanseri, pankreas, safra kesesi 
gibi çözümü zor, hatta çözümü olmayan kanserleri çözme-
yi hedeflediklerini aktaran Metin Sitti, “Bu noktada iki ha-
yalim var. İlki şu an tedavisi olmayan ya da etkili olmayan 
hastalıklardan en az birkaçını tedavi edebilecek tıbbi robot-
lar geliştirmek. Yeni minyatür tıbbi robotlar üreterek teda-
visi olmayan ya da etkili olmayan birçok hastalıklara çözüm 
olasılığı önermek ve çoğu hastalıkta acısız ve performan-
sımızı etkilemeyecek tedavi yöntemleri geliştirmeyi he-
defliyorum. İkincisi ise insan içinde devamlı gezinen ro-
botlarla henüz hastalıklar başlamadan erken tanıda bu-
lunmak. Böylece hastalıkların başlamasını ve ilerlemesi-
ni erkenden önlemek. Bunu yapabilirsek tıbbi bir devrim 
yapmış oluruz.” yorumunda bulunuyor.

Treatment procedures will differentiate
Sitti, who underlines that we can see robots smaller than 
millimeters in hospitals in the next 10-20 years, continues: 
“The special topic I’m working on is the very small robots 
that we see in movies like Fantastic Voyage, go directly 
into the human body wireless, perform operations like 
surgery or apply medication where they go. These robots 
are made through the medical device technology of the 
future that is implanted into the human body without pain 
and without the need of any kind of anesthesia, able to 
reach much smaller areas because they are wireless.” 
Sitti, who emphasized that the groundbreaking innovation 
they made in the field of miniature robots was to design 
and produce very small soft devices beyond being wireless, 
said, “Think of them as soft rubber; we put magnetic 
particles in an elastic polymer material and control it by 
changing its shape from the outside. With these robots, we 
want to make treatments in the brain or veins that we 
cannot access to treat without a surgical operation. Small 
robots that we've been working on for the use in cancer 
treatment are groundbreaking. Our target for the small 
robots is to reach directly to the cancerous area, apply the 
right dose of medication in the area, and prevent damage 
to other areas. We developed the first robot prototypes in 
the laboratory. We showed that they worked in organ 
models.”

He has two dreams
Drawing attention to the slow entrance of service robots, 
smart cars, and advanced medical robots into our lives, 
Sitti said, “Now people live longer. We need more robots 
to look after old people and solve their medical problems. 
There are also many diseases still without a cure or an 
effective treatment. It is now more important than before, 
to increase our quality of life and the realization of 
treatments without suffering or without affecting our life 
performance.”
Metin Sitti stated that they aim to treat cancers like 
pancreatic or gallbladder, which are difficult to treat or 
don't even have a cure, and said, “I have two dreams at this 
point. The first is to develop medical robots that can treat 
at least a few of the diseases that don't have a cure or an 
effective treatment method. By creating new miniature 
medical robots, I propose the possibility of a solution to 
many diseases that don't have a cure or an effective 
treatment and to develop treatment methods that are 
painless in most diseases and will not affect our physical 
performance. The second is to make an early diagnosis 
with robots that are constantly navigating within the 
human body. Thus, to prevent the onset and progression of 
diseases early. If we can do that, we will be creating a 
medical revolution.”
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SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

EL YAZMASI KİTAPLARI RESTORE EDEN MÜCELLİT OSMAN DORUK, TEKNİK OLARAK ÜST SEVİYEDE 
KALIPLAR TASARLAMAYI HEDEFLİYOR.

ON THE TRACK OF THE PAST, IN PURSUIT OF 
THE FUTURE

Buram buram geçmiş kokan, tarihin gizli anılarına ev sa-
hipliği yaparken o an size nerede olduğunuzu dahi unut-
turan farklı bir mekâna konuk olduk. Burası Üsküdar’da-
ki PürSanat Atölyesi… Yaldızlarla bezenmiş yüzyıl ve 
üstü kitapların arasında nostaljik bir serüvenin parçası 
olduk. Gerçek deriden el yazması ciltli kitapları gelenek-
sel bir dokunuşla yeniden hayata döndüren mücellit Os-
man Doruk ile Osmanlı ve Selçuklu izlerini yansıtan ça-
lışmaları ve gelecek hedefleri hakkında konuştuk.

Koleksiyonerlerin yakın markajında
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Ge-
leneksel Türk Sanatları Bölümü’nde hat sanatı eğitimi 
alan Osman Doruk, üniversitede okurken cilt bölümün-
deki hocalarının, özellikle Yardımcı Doç. Habib İşmen ve 
İslam Seçen’in etkisiyle cilt bölümüne daha çok ilgi du-
yuyor. Mezun olduktan sonra cilt bölümünde yüksek 
lisansa başlayan Doruk, 2012’den bu yana ise Mimar 
Sinan Üniversitesi’nde haftada 2 gün eğitim veriyor. 
Cilt alanında usta-çırak ilişkisi çerçevesinde ilerlediğini 
söyleyen Doruk, “Değerli hocam Habib İşmen, bana 
üniversitede çok önemli bir sorumluluk verdi. Ondan 
öğrendiklerimle, öğretim görevlisi olarak cilt bölümü 
öğrencilerine haftada 2 gün ders veriyorum. Bir şey bil-
meden, öğretebilmeniz mümkün değil. Bu noktada ken-
disinden çok şey öğrendiğimin altını çizmek istiyo-
rum.” diyor. Şu an çalışmalarına Üsküdar’daki PürSanat 
Atölyesi’nde devam eden Osman Doruk, koleksiyoner-
ler ve kitap tutkunlarından oluşan farklı bir hedef kit-
leyle iç içe... Doruk, imza attığı eserleri sosyal medya 
hesaplarından sergiliyor. Dünyanın dört bir yanından 
kitapseverlerin kendisine ulaştığını belirten Doruk, 

GEÇMİŞİN İZİNDE, GELECEĞİN 
PEŞİNDE

BOOKBINDER OSMAN DORUK WHO RESTORES MANUSCRIPTS TARGETS TO DESIGN 
TECHNICALLY HIGH LEVEL MOLDS.

ZANAAT / CRAFT

We were the guests in a different kind of place, which 
smelled history, making you forget where you were... It was 
the PürSanat Atelyesi (art workshop) in Üsküdar. We 
became a part of a nostalgic adventure among the century 
old or older books decorated with gilded vignettes. We 
talked with Osman Doruk, a bookbinder who brings back the 
genuine leather hardbound manuscripts to life with a 
traditional touch, about his works, reflecting the marks of 
the Ottoman and the Seljuk, and his future goals.  

Followed by collectors 
Osman Doruk, who studied calligraphy at Mimar Sinan 
University Faculty of Fine Arts, Department of 
Traditional Turkish Arts, was more interested in the 
hardbound department, influenced by his teachers 
Habib İşmen and İslam Seçen. After graduating, Doruk 
started studying his postgraduate in the hardbound 
department. He has been lecturing in Mimar Sinan 
University 2 days a week since 2012. Stating that he 
advances within the frame of master-apprentice 
relation in the hardbound field, Doruk said, “My dear 
teacher, Habib İşmen, gave me a very important 
responsibility at the university. I have been lecturing 
hardbound students 2 days a week as an instructor by 
means of what I learned from him. You cannot teach 
without knowing anything. At this point, I want to 
underline that I learned a lot from him.” Osman Doruk, 
who has been currently continuing his work at the 
PürSanat Workshop in Üsküdar, is engaged in a different 
target group consisting of collectors and book lovers. 
Doruk shares the books he restored in his social media 
accounts. Stating that many book lovers around the 
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“İnsanlar, aslında insanlar böyle bir zanaatın varlığından 
haberdar olmadıkları için, neye ihtiyaç duyduklarını da 
bilmiyorlar. Bu nedenle Instagram hesabından bize ulaşan 
çok kişi oluyor. Dedelerinin çok kıymetli ama kötü durum-
da olan kitabını aslında bir mücellide emanet etmeleri ge-
rekiyor. Bu nedenle benimle iletişime geçen herkese yar-
dımcı olmaya çalışıyorum.” yorumunda bulunuyor.

Kıymetli eserleri restore ediyor
Kitap koleksiyonerleri, kitapseverler ve kıymetli kitapla-
rını restore etmek isteyen özel bir kitleye hitap eden 
Osman Doruk; görüştüğü kişilerin, daha kolay ulaşabile-
cekleri, defter gibi farklı tasarımlara da ihtiyaç duyduğu-
nu dile getiriyor. Aynı teknik ve tasarımlarla farklı defter 
tasarımlarına da imza atan Doruk, bu zanaatı daha ulaşı-
labilir hale getirerek, hedef kitlesiyle paylaşıyor. Kendi-
sine eski eserlerin, 200, 300, 500 yıllık kıymetli ve çok 
nadir bulunan el yazmalarının geldiğini söyleyen Do-
ruk’un bu noktada en büyük hayali ise yeni yazılmış, el 
yazması bir kitaba, bugünün şartlarında, özgün kalıplar 
eşliğinde özel ciltler yapmak. Farklı bir ifadeyle bugün 
yazılmış bir eseri ciltlemek isteyen Doruk, yarına miras 
kalacak eserleri bugünden ölümsüzleştirmeyi hedefliyor. 
Bugün Londra’da 500’e yakın cilthane olduğunu ifade 
eden Doruk, meşhur bir yazarın kitabı çıktığında, 500 ya 
da 1000 adet özel baskı yapıldığını, bu kitapları satın al-
mak isteyen kişilerin, bir mücellide giderek özel olarak cilt 
yaptırdığını vurguluyor. Kitap ciltlerini geleneksel bir 
metotla tasarlayan Doruk, “Zamanında Mimar Sinan Üni-
versitesi’nde de ders veren Üsküdarlı hattat, mücellit ve 
ebru ustası Necmeddin Okyay, bu işin metodolojisini or-
taya koyuyor. Benim hocalarım da bu zanaatı, Necmeddin 
Okyay’ın oğlu Sacid Okyay’dan öğreniyor.” diyor.

world reach him, Doruk says, “People don't really know 
what they need, because they are not aware of the existence 
of such an art. This is why many people have contacted us 
via our Instagram account. For instance, their grandfather's 
book, which is in a very bad condition, should be entrusted 
in the hands of a binder. So I'm trying to help everyone who 
has contacted me.”

He restores precious manuscripts 
Appealing to a special audience, consisting of book 
collectors, book lovers and those, who want their precious 
books to be restored, Osman Doruk says that the people 
he meets need different designs such as notebooks. 
Doruk, who has created different notebook designs with 
the same techniques and designs, makes this craft more 
accessible and shares it with his target audience. He 
said that 200, 300, 500 years old rare manuscripts are 
brought to him. His biggest dream at this point is to 
bind a manuscript written recently and to make a special 
hardbound for it under the current conditions. In other 
words, he is aiming to immortalize the works that will 
be inherited tomorrow. Doruk expresses that there are 
nearly 500 binderies in London today, and when a famous 
author's book came out, 500 or 1000 special prints were 
made, and those who wanted to buy these books went to a 
bindery and had a special hardbound made. 
“A calligrapher of Üsküdar, bookbinder, and marbling 
master Necmeddin Okyay, who also gave lessons in 
Mimar Sinan University in his time, had revealed the 
methodology of this work. My teachers learned this art 
from Sacid Okyay, son of Necmeddin Okyay,” said 
Doruk, who designs hardbound through a traditional 
method. 
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Bir ayda en fazla 3-4 kitap üzerinde çalışıyor
Osman Doruk, cilt yapımında hangi derinin kullanılacağı, 
nasıl terbiye edileceği, nasıl boyanacağı, nasıl inceltilece-
ği konusunda büyük bir özenle çalışıyor. 100-150 yıldır 
yapılmayan bir kalıbın üzerinde 3-4 yıldır çalışan Doruk, 
bu amacına nihayet ulaştığını belirtiyor. 1 ay içinde en 
fazla 3 ya 4 kitabı ciltleyebildiğini söyleyen Doruk, “Her 
kitabın serüveni baştan sonra farklı… Kapağı olmayan bir 
el yazmasını örnek verelim. Öncelikle bu kitabı A’dan 
Z’ye inceliyoruz. Sayfaların durumunu kontrol ettikten 
sonra kitabı dağıtıyoruz. Dikişlerini söküp sırtını ayırı-
yoruz. Eski bir kitap olduğu için özenli bir temizlik yapı-
yor ve sayfaların tozunu alıyoruz. Sonra formaları tek tek 
ipek ibrişimle dikiyoruz. Ardından şiraze örülüyor. Kita-
bın sırtında bulunan bu ince örgü, kitabı birarada tutu-
yor. Kitap dağılacaksa, önce şirazeden dağılır. Daha sonra 
kapak tasarımına geçiliyor. Hangi derinin kullanılacağı, 
üzerine işlenecek desenin kalıbının hazırlanması gibi 
süreçler devreye giriyor. Daha sonra kitapla, kapağı bir-
leştiriyoruz. Cilt işinde 3 önemli ihtiyaç var: Makina, alet 
ve sarf malzemeleri… Makinaların en yenisi 60, 70 yıllık. 
Bıçak, ıstaka, fırça, kalem, pergel gibi pek çok alet kulla-
nıyoruz. Bir mücellit olarak çoğu zaman kendi ihtiyaç 
duyduğum aletleri kendim tasarlıyorum. Bu nedenle 
marangozluktan, demircilikten ya da kalıpçılıktan da an-
lamamız gerekiyor. Sarf malzemelerini ise oğlak derisi, 
kağıt, mukavva, iplik, vernik, yapıştırıcı gibi parçalar 
oluşturuyor.” yorumunda bulunuyor.

He works on up to 3-4 works in a month 
Osman Doruk works with great care about which type of 
leather will be used in hardbound making, how to be 
finished, how to be dyed and how to thin it. Doruk, who has 
been working on a mold, which has not been made for 100-
150 years, for 3-4 years, says that he finally reached his 
goal. “The adventure of each book is different from the 
beginning to the end,” says Doruk, who can bind up to 3 or 
4 books in one month. “Let me give an example to a 
manuscript without a hardbound. First, we examine this 
book from A to Z. After checking the status of the pages, we 
disassemble the book. We remove its stitches and separate 
its back. As it is an old book, we do a careful cleaning and 
dust the pages. Then we sew the print signatures with silk 
thread. Then the endband is braided. This fine braid on the 
back of the book keeps the book together. If the book is going 
to fall apart, this will start from the endband first. Then we 
go with the cover design. Processes such as which type of 
leather to use, the preparation of the vignette pattern to be 
decorated on it are introduced. Then we attach the cover to 
the book. There are 3 important needs in the hardbound 
business: Machinery, tools and consumables. The newest of 
the machines are 60, 70 years old. We use many tools such 
as blades, cues, brushes, pencils, and compasses. As a 
bookbinder, I often design the tools I need for myself. 
Therefore, we need to understand carpentry, blacksmithing 
or mold making. Consumables are made of pieces of kid 
leather, paper, cardboard, yarn, varnish, glue.”

ZANAAT / CRAFT
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Cappadocia has breathtaking geography. Underground 
structures, too, leave the same impression on people. 
Underground cities in the 'worth seeing' list with narrow 
tunnels and labyrinths, although they cause claustrophobia 
in some people, are not to be missed in Cappadocia. There 
are 36 confirmed cave cities in Cappadocia to date. 
However, this number is estimated to reach up to 150-
200. 

Kapadokya başlı başına dudak uçuklatan bir coğrafyaya 
sahiptir. Yerin üzeri kadar yerin altı da benzer bir etki 
bırakır. Kapadokya’da ‘görmeye değerler listesi’nde yer 
alan yeraltı şehirleri, dar tünel ve labirentleriyle kimile-
rinde klostrofobi oluştursa da kaçırılmayacak mekanlar-
dır. Kapadokya'da bugüne dek tam olarak tespit edilen 36 
mağara kent var. Ancak bu sayının 150-200’e kadar ula-
şabileceği tahmin ediliyor.

KAPADOKYA’NIN YERALTI 
YAŞAM LABİRENTLERİ
CAPPADOCIA’S UNDERGROUND LABYRINTHS OF LIFE

BERİL ŞEN
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From shelter to production facility
In fact, these underground cities were not built as permanent 
residences or long-term accommodation but were built to 
withstand attacks. They had long been a refuge for many 
people and even animals. It is also known that they were not 
only shelters but the inhabitants of the city were engaged in 
productive activities. It would not be wrong to date these 
underground settlements to the first civilizations in the 
region, the Prehistoric period. Humans of that age, who 
knew the stone processing well, could construct a few rooms 
of underground settlements by carving soft tuff with simple 
tools. These settlements had always been expanded by 
various communities coming to Cappadocia and the most 
widespread use was in the Byzantine period. 

Places of defensive instinct  
These settlements were often built with a deep-engraving of 
soft tuff. There is not enough information about both the 
construction techniques and the population, but it is certain 
that the Cappadocia region was frequently attacked. This 
gives us important information about the purpose of 
building these cities. The underground cities where the 
people temporarily sheltered were also linked to many 
houses in the region with secret passages. Difficult to reach 
rooms, traps, new rooms towards the bottom of the rocks 
were prepared when needed for defense in these rock houses. 

Over time, the defensive instinct of the local people led to 
the expansion of corridors and galleries to become 
underground cities. Galleries were low, narrow and long to 
create obstacles in front of the enemy. There were candles 
and oil lamps in the small cavities on the corridor walls for 
lighting purposes. 

Labyrinth of life
The family rooms and common areas where people met, 
worked and worshiped were connected by tunnels, stepped 
pits and sloping corridors. The architecture of the cities was 
not only consisted of these; wells, funnels for air circulation, 
niches for oil lamps, storage, water tanks, stables and areas 
where the dead were kept until the conditions on the ground 
were appropriate, and areas to be used for long periods of 
time such as living areas, and even cemetery areas. There 
were also ventilation shafts, often connected to the ground 
of the underground settlements, both for ventilation and for 
communication. They were also used as water wells and 
their mouths were not intended to be linked to the earth to 
prevent the enemy from poisoning the water.

Sığınaktan üretime
Aslında bu yeraltı şehirleri kalıcı konutlar olarak ya da uzun 
süreli konaklamalar için tasarlanmamış ancak saldırılara 
dayanacak şekilde inşa edilmişlerdi. Çok sayıda insanın ve 
hatta hayvanın uzun süre sığınağı oldular. Ayrıca sadece 
sığınak olmadıkları ve şehir sakinlerinin burada üretim faa-
liyetleri ile uğraştığı da biliniyor. Bu yeraltı yerleşimlerini 
bölgedeki ilk medeniyetlere, yani Prehistorik döneme ta-
rihlemek pek yanlış olmaz. Taş işlemeyi iyi bilen o çağın 
insanı, basit aletlerle yumuşak tüfü oyarak, birkaç odalı ye-
raltı yerleşimleri inşa edebiliyordu. Kapadokya'ya gelen 
değişik topluluklar tarafından bu yerleşimler hep genişletil-
di ve en yaygın kullanım da Bizans döneminde oldu.
 
Korunma içgüdüsünün mekanları
Bu yerleşimler çoğu zaman yumuşak tüfün aşağıya doğ-
ru, derinlemesine oyulmasıyla inşa ediliyordu. Gerek 
yapım teknikleri gerekse nüfusları hakkında yeterli bilgi 
bulunmuyor ancak, Kapadokya Bölgesi’nin sıklıkla saldı-
rılara maruz kaldığı kesin. Bu da bize şehirlerin inşa ama-
cıyla ilgili önemli bilgiler veriyor. Halkın geçici olarak 
sığındığı yeraltı şehirleri aynı zamanda yöredeki birçok 
evle gizli geçitlerle bağlantılıydı. Savunma için, bu kaya 
evlerde, ulaşılması zor odalar, tuzaklar hazırlanıyor, ge-
rektiğinde kayaların dibine doğru yeni odalar açılıyordu. 
Zamanla, yöre insanının savunma içgüdüsü buralarda 

KEŞFET / EXPLORE KEŞFET / EXPLORE

koridor ve galerilerin çoğalarak yeraltı şehirlerinin 
oluşmasını sağladı. Düşmanın önüne engeller koymak 
için galeriler alçak, dar ve uzundu. Koridor duvarların-
daki küçük oyuklarda, aydınlatma amaçlı, kandiller ve 
mumlar bulunuyordu. 
 
Yaşam labirenti
İnsanların buluştuğu, çalıştığı ve ibadet ettiği aile odaları 
ve ortak alanlar, tüneller, kademeli çukurlar ve eğimli ko-
ridorlar ile birbirine bağlanıyordu. Kentlerin mimarisi 
bundan ibaret değildi; kuyular, hava sirkülasyonu için ba-
calar, kandil nişleri, depolar, su depoları, ahırlar ve yeryü-
zündeki koşullar uygun hale getirilinceye kadar ölülerin 
tutulduğu alanlar ve uzun sürecek olağanüstü zamanlarda 
kullanılmak üzere; oturma birimleri, hatta mezarlık alan-
ları da vardı. Ayrıca çoğu zaman yeraltı yerleşimlerinin 
tabanı ile bağlantılı, hem havalandırma hem de haberleşme 
amacıyla yapılmış, havalandırma bacaları bulunuyordu. 
Bunlar aynı zamanda su kuyusu olarak da kullanılıyordu ve 
düşmanın suyu zehirlemesine engel olmak için, ağız kı-
sımlarının yeryüzü ile bağlantılı olmaması planlanmıştı. 
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Korunaklı ve stratejik
Yeraltı şehirleri arasında, adı üzerinde, en derin olanı, 
Nevşehir’e 30 km mesafede, Derinkuyu ilçesinde yer alan 
Derinkuyu Yeraltı Şehri. Derinkuyu Yeraltı Şehri’nin ilk 
yerleşiminin Asur kolonilerine kadar uzandığı ve ilk Hı-
ristiyanların zulüm ve baskıdan kaçarak buraya sığınmış 
olabilecekleri yüksek ihtimal. Kapadokya’daki yeraltı 
şehirlerinin, inşa amaçları ve mimarileri ele alınınca, bir-
birleriyle benzerlikler taşısalar da, Derinkuyu Yeraltı 
Şehri, bunların arasında daha donanımlı bir şekilde karşı-
mıza çıkıyor. Yaklaşık 85 m derinliğindeki, sekiz katlı 
kente ulaşmayı mümkün kılan ve dışarıdaki yüzey ko-
nutlarının avlularında gizli, tam 600 dış kapı bulunuyor-
du. Girişi dışarıdan pek belli olmayan kent, kimi kaynak-
lara göre 20 bin, kimi kaynaklara göreyse tam 50 bin kişi-
nin yaşayabileceği ve korunabileceği şekilde tasarlan-
mıştı. Yer yer basamaklı ve dar koridorlarla birbirine bağ-
lanmış katlarda, yaşam alanlarının yanı sıra yemekhane, 
kiler, depo, mutfak, ahır, şırahane, kilise ve sarnıç gibi 
bölümler de bulunuyordu. Genellikle her Kapadokya ye-
raltı şehrinde görülebilen bu mekanlara ek olarak, bu kent-
te, bir de bir misyoner okulu vardı. Okulun tavanı, yörede 
pek alışılmadık bir tarzda, beşik tonozla kapatılmıştı. Yeral-
tı şehrinin ikinci katına oyulmuş, haç şeklindeki kiliseye ise 

Sheltered and strategic 
Derinkuyu Underground City, which is located in Derinkuyu 
(deep well) district, is 30 km from Nevşehir, the deepest one 
among the underground cities as the name gives it away. It 
is highly probable that the first settlement of the Derinkuyu 
Underground City extends to the Assyrian colonies and that 
the early Christians may have escaped persecution and 
oppression and took refuge there. Considering the 
construction purposes and architectures of the underground 
cities in Cappadocia, Derinkuyu Underground City appears 
to be more equipped among them. There were 600 exterior 
doors hidden in the courtyards of the ground houses, making 
it possible to reach the eight-story city with a depth of 
about 85 m. The city, the entrance of which was not very 
clear from the outside, was designed in such a way that 
according to some sources, 20 thousand people and to some 
other sources 50 thousand people could live and remain 
protected. There were sections such as dining areas, pantry, 
warehouse, kitchen, barn, fermenting rooms, church and 
cistern on the floors connected by tiers and narrow corridors. 
In addition to these places, which can be seen in each 
Cappadocia underground city, there was also a missionary 
school in this city. The school's ceiling was covered with a 
barrel vault in an unusual manner in the area. The cross-

shaped church carved into the second floor of the 
underground city was reached by stairs from the 3rd and 4th 
floors. Derinkuyu Underground City is a city built for 
defensive purposes and has many interesting features. It's 
not a coincidence that there is 'well' in its name. There were 
water wells in the city which reached 55-60 meters deep. 
These wells not only met the water requirement but also 
functioned as ventilation shafts. These shafts did not have 
any connection to the earth in order to prevent the enemy 
from climbing down to mix poison into the water. The city 
was discovered in 1963 and some of it was cleaned and 
opened to visitors in 1967.

UNESCO World Heritage 
Kaymaklı Underground City is one of the most important 
underground cities of Cappadocia. The city was built in the 
town of Kaymaklı, 20 km from Nevşehir, under the hill 
known as "Kaymaklı Castle". Although it has not been fully 
revealed yet, it provides solid clues about being Cappadocia's 
one of the largest and most populous underground cities due 
to the richness of its discovered sections. The largest city 
among the underground cities was opened to visitors in 
1964 and has been listed in the UNESCO World Heritage 
List since 1984. The people of the town of Kaymaklı built 
their houses around a hundred tunnels of the underground 
city. The people still pass through these tunnels opening to 
their courtyards, using the underground spaces as cellars, 
storage or stables. In comparison with Derinkuyu, Kaymaklı 
is different in terms of both its plan and establishment.

Coppersmith’s work from the prehistoric ages 
The most important part of the underground city is the 
third floor. There were many supply stores, fermenting 
rooms, and kitchens in here. One of the most interesting 
places on this floor is the copper processing workshop. A 
large amount of andesite stone, a lava formation, was found 
in these workshops. This andesite stone, which is 
immediately noticeable with its different structure, was 
used to break the ore of copper.  There were grooves, 10 cm 
in diameter, on this hard volcanic rock. The ore of copper 
was placed into these grooves and hammered and processed. 
This is the proof that copper processing methods known 
from prehistoric times have been applied here. The last floor 
discovered in the underground city, the fourth floor of the 
wineries, has many food storage rooms reserved for the 
pottery and plenty of spacious production, processing, and 
storage places, proving that the people lived in this city had 
a stable economy and they continued their daily work 
underground in the same way they did on the ground. 
Although Kaymaklı is thought to be connected with 
Derinkuyu, hidden tunnels within 10 km distance between 
the two have not been found yet.

3. ve 4. katlardan merdivenle inilerek ulaşılıyordu. Derin-
kuyu Yeraltı Şehri, savunma amaçlı inşa edilmiş bir kent 
olarak düşünüldüğünde, birçok dikkat çekici özelliğe de 
sahip. İsmindeki kuyu kuşkusuz bir tesadüf değil. Kentte 
55-60 metre derinliğe inen su kuyuları bulunuyordu. Bu 
kuyular sadece su ihtiyacını karşılamakla kalmıyor aynı 
zamanda havalandırma bacası işlevi de görüyordu. Özel-
likle bölgede kuşatma olduğu dönemlerde, aşağıya ine-
meyen düşmanın suya zehir karıştırmasını önlemek için, 
bu bacaların yeryüzüyle bağlantısı da yoktu. Kent, 1963 
yılında keşfedilmiş ve bir kısmı temizlenerek 1967 yılın-
da ziyarete açılmıştı. 

UNESCO Dünya Kültür Mirası
Kapadokya yeraltı şehirlerinin en önemlilerinden biri de, 
Kaymaklı Yeraltı Şehri. Kent, Nevşehir’e 20 km mesafe-
de, Kaymaklı kasabasında, "Kaymaklı Kalesi" olarak bili-
nen tepenin altına inşa edilmiş. Henüz tümüyle ortaya 
çıkarılamamış olmasına rağmen, keşfedilen bölümlerinin 
zenginliği nedeniyle Kapadokya’nın en geniş ve en çok 
nüfusu barındıran yeraltı şehirlerinden biri olduğu konu-
sunda sağlam ipuçları veriyor. Yeraltı kentleri arasındaki 
bu en geniş kent, 1964’te ziyarete açılmış ve 1984’den 
beri de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alı-
yor. Kaymaklı kasabasının halkı evlerini yeraltı şehrinin, 
yüze yakın tünelinin etrafına inşa etmiş. Halk hâlâ, avlu-
larına açılan bu tünellerden geçerek yeraltı şehirlerinin 
elverişli mekânlarını kiler, depo ya da ahır olarak kullanı-
yor. Derinkuyu ile karşılaştırılırsa, Kaymaklı hem planı 
hem de kuruluşu açısından farklı. 

Tarih öncesi çağlardan bakır işleme
Yeraltı şehrinin en önemli bölümü, üçüncü kat. Burada 
birçok erzak deposu, şırahane ve mutfak bulunuyordu. Bu 
katta bulunan, en ilginç mekanlardan biri de bakır işleme 
atölyesi. Bu atölyelerde bir lav oluşumu olan andezit taşı-
na bol miktarda rastlanmış. Farklı yapısıyla hemen göze 
çarpan bu andezit taş, bakır cevherini parçalamak için 
kullanılmış. Bir volkanik kayaç türü olan bu sert taşın üze-
rine 10'ar cm çapında oyuklar açılmış. Bakır cevheri bu 
oyukların içine konularak çekiçleniyor ve işleniyormuş. 
Bu, tarih öncesi çağlardan beri bilinen bakır işleme yön-
temlerinin burada da uygulandığının bir kanıtı. Yeraltı 
şehrinin açığa çıkarılabilen son katı, dördüncü kattaki şa-
rap imalathanelerinde ise çanak çömlek için ayrılmış çok 
sayıda erzak depolama odası bulunması, üretim, işleme ve 
depolama mekanlarının çokluğu ve genişliği, bu şehirde 
yaşayan halkın istikrarlı bir ekonomisi olduğunu ve yer 
üstündeki gündelik mesailerini aynen yeraltında da sür-
dürdüklerini kanıtlayan nitelikte. Kaymaklı’nın, Derinku-
yu ile bağlantılı olduğu sanılsa da, aralarındaki 10 km’lik 
mesafedeki gizli tüneller henüz bulunamamış. 
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HAYDAR ERGÜLEN
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Gezgin. Bazı sözcükler su gibidir, daha söylemeye başlar 
başlamaz akar gider. Tıpkı bazı insanların da suya ben-
zemesi gibi. Bazısı halince, bazısı fikrince, bazısı yüce-
lerden yüce akar, çağlar, dökülür, uğurlanır. Bazı in-
sanlar da su gibi akar gider işte. Aslında bazı demek 
yanlış, her insan, her canlı demeli. Akışlı olmak yaşa-
manın gereği. Yapraklar ağaçlara akar, dağlar göğe, ve 
hayvanlar ki evrenin sırları gibi derinlere, çocukluk 
nereye akar, kuşlara, kanatlara, koşmalara. Bizim aktı-
ğımız baktığımızdır, gördüğümüzdür, sevdiğimizdir, 
özlediğimizdir. Gezdiğimizdir.
Can Yücel’in, şiirimizin Can Baba’sının sözü hala içimi 
yakar, “Ölmeden önce biraz gezdirin beni!” demiştir. 
Koca şairinki bir çocuk isteğidir, güzel arzudur, yaşa-
manın, nefes almanın gereğidir. Şimdi Datça’da, Akde-

Explorer. Some words are like water; as soon as you start 
pronouncing them, they flow. Just like the way how some people 
resemble water are... Those words are babbled, fallen, or sent 
off depending on their states, influences or greatness. Some 
people flow as water does. Actually, the word selection should 
have been everyone and every living thing instead of some people. 
Having a flow is a necessity of life. Leaves flow to trees; mountains 
flow to the sky; animals flow to the abyss, so do the secrets of the 
universe. Where does the childhood flow to? To birds, to wings, to 
running around freely... Where we flow to is where we look, what 
we see, and for what we long... What we explore... A quote by Can 
Yücel, the Father Can of our poetry, still tears my heart out: 
“Show me around a bit before I die!” The wish of the great poet 
was a beautiful childish desire, a necessity of life and breathing. 
Now, he has been exploring in Datça, the heart of the 
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niz’in gönlünde, mavinin göğünde gezmektedir.
Gezgin deyince harflerin, sözcüklerin böyle bir yazıya 
doğru yolculuğa çıkmaları rastlantı değil, şaşırtıcı da 
değil. Gezginliğin hemen şiiri çağırması da boşuna değil. 
Nasıl yine o gezginlerden biri Cemal Süreya, “Kahvaltı-
nın mutlulukla bir ilgisi olmalı” diyorsa, gezginliğin de 
şairle, şiirle, ilginin de ötesinde bir şey olmalı ve var.
Dedim ama sonra da Hasan Ali Toptaş’ın Bin Hüzünlü 
Haz’ında Haraptarlı Nafi’ye söylettiği, “Hayat nedir 
evlat, sorarsan bilmiyorum, sormazsan biliyorum!” de-
yişine benzer bir his kapladı içimi. Şairle gezgin arasın-
da ilgi ötesinde de olan şeyin ne olduğunu bilmediğimi 
fark ettim. Hem dedim ya bir his.
Gezgin deyince ben önce Attila İlhan’ı, şiirlerini ve son-
ra da onun insana hiç oturmama, yerinde durmama 
coşkusu veren anlatısı Abbas Yolcu’yu hatırlarım. 
Unuttuğumdan değil, tadına daha çok varmak için ha-
tırlamanın. Bunları sonraya bir serseri ya da sersem 
bahsi açılınca açarım umuduyla erteliyorum. Sersem 
Baba diye bir tasavvuf şairi olduğunu da canım söyle-
mek istedi.
Benim gezginim Metin Altıok’tur. Gülten Akın’dan 
sonra yüzyüze, gözgöze geldiğim ilk şair odur. Onu 
önce iç cebimde, sonra içimde gezdirdim. Şairin bir 
gezgin olduğunu ilk onun dizeleri fısıldadı ruhuma. İlk 
onun şiirleriyle kanatlandım yere göğe sığmazlığa. 
Gezgin (Dost Yayınları, 1976) onun ilk kitabıdır, be-
nim de tam 20 yaşımdan başlayarak gezdirdiğim, beni 
gezdiren, birlikte gezdiğimiz kitap. Gezgin’le geziyor-
duk gezmesine de o yıllarda Ankara’da, bir başka şai-
rin, Cemal Süreya’nın yine Ankara kokan dizeleri eşlik 
ediyordu bize. Tanrım ne mutluluk! “Bende tarçın 
sende ıhlamur kokusu/yürürüz başkentin sokakların-
da”, duygusu da tıpatıp kendisi olan bu dizelerle. Me-
tin Altıok da aynı caddelerden geçen bir gezgin olarak 
sanırım benzer dizelerle selamlıyor Cemal Süreya’yı: 
“Senin ağzın tarçın kokardı,/Benimki karanfil./Birbiri-
ne karışırdı/Soluklarımız./Tek başınayız şimdi ikimiz./
Bende karanfil, /Sende tarçın kokusu/Yapayalnız, kim-
sesiz.”
Sonra başka gezgin kitapları okudum, gezdim ama o ilk 
Gezgin’liği hiçbirinde, hiçbir yerde bulamadım. Sanki 
şair o kitabı beni yoldan çıkarmak için yazmıştı, belki de 
yola getirmektir şiir kim bilir! “Yüzünde gezginci bir 
adam hali;/Sazı ve heybesiyle,/ Küçük bir garaj kahvesi-
nin önünde/Bekleyen biri gibi./Ay dokunmuş omuzuna 
bir akşam vakti./O günden beri bakışlarında,/Bir otobüs 
penceresinin hızla geçişi.”  diye başlayıp Gezgin’i uya-
rarak biter kitap: “Kendine yük haline gelince,/Koru 
kendini asıl kendinden.”
Sonra Metin Abi’yi yaktılar.
Durup seyrine baktılar.

Mediterranean, in the sky of blue... It is not confounding nor a 
coincidence that letters and words set off on a journey to such 
an article when exploring is mentioned... No wonder being an 
explorer also calls for poetry. Just as one of those explorers, 
Cemal Süreya, says, “Breakfast must have something to do with 
happiness,” being an explorer must have something to do with 
poetry and poet, and it does have something to do with them 
which is beyond relevance. That is what I say but I am captivated 
by feeling, which is similar to Hasan Ali Topbaş’ quote that he 
had Haraptarlı Nafi said in Bin Hüzünlü Haz (A Joy with 
Thousand Sorrows, a book written by Hasan Ali Topbaş): 
“What is life, son, I don’t know the answer if you ask, and I do 
know the answer if you don’t!” I realized that I did not know 
about the thing, which is beyond relevance between the poet and 
the explorer. As I mentioned, it is only a feeling... When 
someone mentions exploring, I first recall Atilla İlhan, his 
poems, and then his narration in Abbas Yolcu (Abbas the 
Passenger), which makes you feel such an euphoria that you 
cannot sit still. It is not that I have forgotten; I recall it to enjoy 
it more. I keep these for later with the hope of opening a silly 
subject or a subject about a roamer. By the way, I just wanted to 
mention that there was a Sufi poet called Sersem Baba (Silly 
Father).  Metin Altıok is my explorer. He is the first poet that I 
came face to face and eye to eye after Gülten Akın. I first showed 
him around in my pocket later within me. His lines were the first 
to whisper to my soul that poets were explorers. I had my wings 
first with his poems towards feeling my oats. Gezgin (Explorer) 
(Dost Publications, 1976) is his first book and it is the book that 
I have showed around; it is the book that has taken me to places 
since I was 20. We were exploring with Explorer at those days in 
Ankara; however, another poet’s lines, Cemal Süreya’s lines that 
smelled of Ankara, were also accompanying us. Oh God! Such a 
happiness... “I smell like cinnamon and you smell like linden/ 
We walk on the streets of Ankara.” The feeling of these lines is 
same as the lines imply. I guess Metin Altıok, as an explorer who 
had explored the same streets, greets Cemal Süreya with similar 
lines: “Your mouth used to smell like cinnamon/ And mine like 
cloves./ Our breaths/ Used to dissolve in each others/ We both are 
alone now/ I smell like cloves/ You smell like cinnamon/ 
Lonesome, outcast.”  Then I read other explorer books; I explored; 
however, I couldn’t find an Explorer in any... As if the poet had 
written that book just to stray me away from my course. Well, 
maybe, poetry is to making us find the right course. Who knows! 
The book begins by saying, “The look of an explorer on his face;/ 
With his instrument and backpack,/ As if someone who is 
waiting/ In front of a small coffee shop at the bus terminal./ The 
moon touched his shoulders one night./ Ever since in his eyes,/ 
There is this image of a bus window, zooming past,” and ends 
with, “When you become a burden to you/ Protect you from 
you,” warning the explorer.
Then they burned Brother Metin.
Stood there and watched.
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Şule Gürbüz’ün son romanı Öyle miymiş?’i (2018, İleti-
şim Yayınları) biraz olsun açıklayabilmemiz için, eli-
mizde yalnızca bilinç akışı tekniği vardır. Onun roman 
mı yoksa şiir mi yazdığıysa, ayrı bir tartışma konusu. 
Elbette her iki sanattan da epeyce istifade ediyor Şule 
Gürbüz. Fakat Öyle miymiş? için, varoluşçu felsefe için-
de değerlendirilecek bir deneme kitabı dediğimizde de 
hata etmiş olmayız. Dolayısıyla 
onda yalnızca, bir edebiyat türüne 
özgü özellikler bulmak zor. Öyle 
miymiş?’te bütün türler arası ge-
çişlere rastlamak mümkün. Kitap, 
belki de en büyük gücünü de bura-
dan alıyor. İnsanların her türlü de-
ğerlendirmelerinden uzak kalmak 
isteyerek, belli kalıplar içinde de-
ğerlendirilmeyi reddederek, indir-
gemenin hiçbir türüne kendini açık 
bırakmayarak. Ulysses, Dalgalar 
veya Tehlikeli Oyunlar’ın bazı bö-
lümlerinde de başarılı bir şekilde 
bilinç akışı tekniği kullanılmıştır. 
Öyle miymiş? bunların içinden bel-
ki biraz Dalgalar’a benzer. Fakat on-
dan da fazlasıyla uzaklaşır. Zira 
Dalgalar’da Virginia Woolf, şiire ve 
müziğe yaslanır. Bilinçten uzaklaş-
tığı noktalar çoktur. Dalga metafo-
runu, onun gel-gitleri neticesinde 
ortaya çıkan ses ve ritim açısından kullanır. Öyle miy-
miş? bütünüyle bilinç içinde başlayan ve biten bir ro-
mandır. Onun müziğe ve dalgalar gibi bir metafora yas-
landığı söylenemez. O temel bir sorunun üzerine bina 
edilmiştir: Öyle miymiş? Bu sorunun peşinden de git-
mez yazar. Onun düşünceleri, daha doğrusu zihninin 
durmak bilmez çalışması, sürekli aynı soruyla karşılaş-

We have only the stream of consciousness technique at 
hand to explain the last novel written by Şule Gürbüz Öyle 
miymiş? (2018, İletişim Publications). It is the subject of 
another argument whether she had written a novel or a poem. 
Şule Gürbüz had utilized both arts abundantly that is for sure. 
Though, we wouldn’t be mistaken, if we tell that Öyle miymiş? is 
an essay book, which can be appraised within existential 

philosophy. Therefore, it is hard to find 
aspects that are unique to a single form of 
literature. It is possible to encounter 
transitions between all forms in Öyle 
miymiş? Maybe, the book is taking all its 
power from here. By demanding to stay 
away from human appraisal of any kind; by 
refusing to be evaluated within certain 
cliches; by not keeping itself open to any 
type of reduction. The stream of 
consciousness technique is used 
successfully in parts of Ulysses, The Waves 
or Tehlikeli Oyunlar (Dangerous Games). 
Öyle miymiş? resembles a little bit of The 
Waves among them, but still far from it, 
because Virginia Woolf leans on music 
and poetry in The Waves. She navigates 
away from consciousness at so many 
points. She uses the wave metaphor in 
regards of sound and rhythm that emerge 
as a result of her mood swings. Öyle 
miymiş? is a novel that begins and ends in 

consciousness in its entirety. It cannot be told that it leans on a 
metaphor such as music or waves. It is build on a fundamental 
issue: Had it been that? The author doesn’t pursuit this question. 
Her thoughts, rather the none-stop work of her mind causes her 
to encounter the same issue over and over again. Finding the 
answer to this question is not important as it is also impossible. 
The matter is when the mind is traveling which stations it 

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

A NOVEL OF A TRUE QUEST

‘ÖYLE MİYMİŞ?’ BÜTÜNÜYLE BİLİNÇ İÇİNDE BAŞLAYAN VE BİTEN BİR ROMANDIR. ONUN MÜZİĞE 
VE DALGALAR GİBİ BİR METAFORA YASLANDIĞI SÖYLENEMEZ.

‘ÖYLE MİYMİŞ?’ (‘HAD IT BEEN SO?’) IS A NOVEL THAT BEGINS AND ENDS IN CONSCIOUSNESS IN 
ITS ENTIRETY. IT CANNOT BE TOLD THAT IT LEANS ON A METAPHOR SUCH AS MUSIC OR WAVES.   

ÖMER YALÇINOVA

GERÇEK BİR ARAYIŞIN ROMANI
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masına neden olur. Sorunun cevabını bulmak önemli 
değildir, mümkün de değildir. Mesele, zihnin hangi du-
raklardan geçtiği, nelerle karşılaştığı ve bunlardan Tan-
rı, insan, hayat, dünya ve peygamberlere dönük çıkardı-
ğı anlamlardır. James Joyce ve Oğuz Atay ise, olaylara 
kahramanın bilincini de dâhil etmek için bilinç akışını 
kullanır. Gürbüz ise, bilince olayları dâhil etmek ister. 
Çünkü onun bilincinden hiçbir şey kurtulamaz. Her şeyi 
anlamlandırmak, konumlandırmak, onların diğer şey-
lerle bağlantısını ortaya çıkarmak istemektedir. Daha 
doğrusu, Öyle miymiş?’te seyrine daldığımız bilinç, bu 
şekilde hareket etmektedir. O, bütünüyle kahramanın 
bilincidir. İsmi olmayan bir kahramandır bu. Herkes 
olabilir. Hiç kimse de olmayabilir. Hatta muhatabı bile 
olmayan bir kahramandır. Öyle miymiş?’te dinlediğimiz 
sesin, muhatap aldığı bir kitle yoktur. O, kendi kendine 
de konuşmamaktadır. Onda bir dertleşme, iç konuşma 
özelliğine rastlanmaz. Gürbüz, bir bilinci olduğu gibi 
ortaya koymaya çalışmaktadır Öyle miymiş?’te. Oku-
yucu onu izler, dinler, duyar; çeşitli şekillerde yorumla-
maya çalışır veya bilincini ona dâhil eder. Diğer türlü 
onunla bağlantıya geçmesi çok mümkün değildir. Bilinç 
akışı tekniği, genelde bilinç dışının ortaya çıkarılması 
şeklinde anlaşılır. Çağrışımlar yoluyla bilinçaltındaki 
her şeyin ortaya dökülüp saçılması, normalde düşün-
mekle ulaşılamayan noktalara ulaşılması diye yorumla-
nır. Gürbüz, bilinç akışını bu şekil ve amaçla kullanmaz. 
O, bilinçaltını denetimsiz bırakmaz. O yüzden romanın-
da bilinçte, yani zihnin akışında görülecek dağınıklıklar, 
ani kopmalar, konudan konuya sert geçişler görülmez. 
Öyle miymiş? ustalıkla toparlanan, sonuna kadar ciddi-
yetini kaybetmeyen, gerçek bir arayışın romanıdır.

passes; which events it encounters; and the senses it makes out 
of them about the God, human, life, world, and the prophets. 
James Joyce and Oğuz Atay uses the stream of consciousness to 
include the consciousness of the heroin in the events. Gürbüz 
wants to include the events in the consciousness because nothing 
can escape from her consciousness. She desires to locate and to 
make sense out of everything and reveal their connection with 
other things. More precisely, the consciousness we encounter in 
Öyle miymiş? works that way. It is completely the consciousness of 
the heroin. A heroin without a name that is. It can be anyone or no 
one. It can be even a heroin with no one to address at all. The voice 
we listen to in Öyle miymiş? does not have a mass to address. It 
does not talk to itself. No traces of heart-to-heart talk or self-talk 
are encountered in it. Gürbüz tries to present a consciousness as it 
is in Öyle miymiş? The readers watch, listen to, and hear her, they 
try to interpret her in many ways or include their consciousness in 
hers. There is not another possible way to connect with her. The 
stream of consciousness technique is usually comprehended as the 
revealing of unconscious. It is interpreted as the access to the 
zones, which cannot be accessed through regular thinking, the 
divulging of everything in the subconscious mind through 
connotations. Gürbüz does not use the stream of consciousness 
technique in this way and with this purpose. She doesn’t leave 
subconsciousness uncontrolled. This is why, disorders, sudden 
disconnections, tough transitions from one subject to another, 
which can be seen in consciousness, in other words, in the flow 
of mind, in her novel. Öyle miymiş? is a novel of a true quest, 
assembled masterfully without losing its seriousness to the end.   

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

YAZARIN KİTAPLIĞI 
THE LIBRARY OF THE AUTHOR

Atatürk, İlber Ortaylı, Kronik Kitap
Atatürk, İlber Ortaylı, Kronik Books

Göç Zamanı, Bahaeddin Özkişi, Ötüken Neşriyat
Göç Zamanı, Bahaeddin Özkişi, Ötüken 
Neşriyat

Dünya Bir Gelindir, Mehmet Sabri Genç, Şule 
Yayınları 
Dünya Bir Gelindir, Mehmet Sabri Genç, Şule 
Publications

Üstelik Sarışın, Cengizhan Genç, Dergâh 
Yayınları 
Üstelik Sarışın, Cengizhan Genç, Dergâh 
Publications

✓

✓

✓

✓

Şule Gürbüz
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MODA / FASHION

 2019'UN RENGİ: 
LIVING CORAL/CANLI MERCAN

COLOR OF THE YEAR 2019: LIVING CORAL

Accepted as the world’s color authority, Pantone has 
announced the color of the year 2019 as living coral. 
While the fine print of the color of living coral is ‘the 
quest for being positive and happy’, the emphasis on 
‘living’ highlights ‘environmentalism’. How are we 
supposed to use this color which we will be seeing 
everywhere from home decoration, clothing, and 
accessories to jewelry? Here are a few tips...

Dünyanın renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone, 
2019 yılının rengini açıkladı: Living coral yani canlı 
mercan... Canlı mercan renginin alt metninde 
“iyimserlik ve mutluluk arayışı” yer alırken, 
mercanlardaki canlı vurgusu da “çevreciliğe” dikkat 
çekiyor. Peki, ev dekorasyonundan, kıyafet, takı ve 
aksesuarlara kadar her yerde göreceğimiz bu rengi nasıl 
kullanacağız; işte size birkaç öneri...
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MODA / FASHION

OJE
Bu yılın renginin açıklanmasıyla 
birlikte gözler ojelere çevrildi. 
Pantone’nin bu sıcak rengi hem bu 
soğuk havalarda içinizi ısıtacak hem 
de enerjisi ile de tüm gözleri sizde 
toplayacak. Bu yıl oje kullanımında 
bu rengi mutlaka deneyin.

NAIL POLISH
All eyes are turned to nail polish 
the moment the color of the 
year was announced. The warm 
color of Pantone’s choosing will 
warm you up in these cold 
winter days, while keeping all 
eyes on you with its energy. 
You must remember to try this 
color this year while purchasing 
a new nail polish. comfortably.
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CEKET
Living coral rengi 
ceketlerinize çok 
yakışacak. İster 
kabanlarınızda, ister kısa 
ceketlerinizde 
kullanabileceğiniz 
Pantone’nin bu güzel 
rengini giydiğinizde tüm 
gözler sizde toplanacak.

RUJ VE PUDRA
Kadınların vazgeçilmez makyaj 
ürünü olan rujlarda canlı mercan 
rengi çok kullanılacak. Canlı 
mercan rengini rujlarınızda 
denerken, yanağınıza 
uygulayacağınız pudrada da bu 
rengin açık tonlarını kullanarak, 
makyajınızı uyumlu hale 
getirebilirsiniz. 

LIPSTICKS AND 
POWDER BLUSH
Living coral will be used 
very often in lipsticks as it is 
a-must makeup product for 
women. When wearing a 
lipstick in the color of living 
coral, applying a powder 
blush in a few shades lighter 
of this color will compliment 
your makeup. 

JACKET
The color of living 
coral will highly suit 
your jackets. This 
beautiful color of 
Pantone, which you 
can use in your short 
jackets or coats, will 
collect all attention on 
you. 
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MODA / FASHION

ELBİSE
Biz kadınların özel davetleri, düğünleri, toplantıları hiç bitmez. Her 
davetimizde de  bir öncekinden daha da şık olmak isteriz. Birçok 
marka ve defilelerde görebileceğiniz bu rengi, elbiselerinizde mutlaka 
deneyin. 

DRESS
There is no end to special events, weddings, or meetings for 
us women. We also desire to look more elegant in each 
event than the one before... You must try this color, which 
you will be seeing in many fashion shows used by many 
famous brands, in your dresses.

ÇANTA
Aksesuar dediğimizde aklımıza gelen 
ilk şey çantalarımızdır. Çantalarımız 
bizi  toparlayan son parçamızdır. 
Canlı mercan rengini sadece 
çantanızda kullanın isterseniz 
üstünüzde bu rengin tonlarında farklı 
seçimlerle çantanızı kombin yapın. 
Living coral parçalarınızı olduğundan 
daha gösterişli hale getirecektir. 

BAG
Our bags come to mind first 
when we mention the word 
accessory for they are the 
completing piece of any outfit 
combination. You can use the 
color of living coral only in your 
bag and combine it with another 
piece of your outfit in a different 
shade of this color. Living coral 
will make your combination 
more garish than it actually is.  
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HAVA, SU, ATEŞ VE TOPRAK GRUBU BURÇLARININ DEKORASYON TERCİHLERİNİ 
SİZLER İÇİN İNCELEDİK.

WE HAVE OBSERVED THE DECORATION PREFERENCES OF AIR, WATER, FIRE, 
AND EARTH SIGNS.

YOUR ZODIAC SIGN DETERMINES YOUR 
DECORATION TREND

BURCUNU SÖYLE DEKORASYON 
TRENDİNİ BELİRLE

DEKORASYON / DECORATION

Yaşadığımız evlerin dekorasyonunu şekillendirir-
ken zevklerimiz, yaşam tecrübelerimiz ile birlikte 
burcumuz da etkili oluyor. Ateş, su, toprak ve hava 
gibi dört ayrı gruba mensup burçlar kimi zaman or-
tak kimi zaman da farklı zevklere sahip olabiliyorlar. 
Bu bağlamda burçların özelliklerinden ve tercihle-
rinden yola çıkarak; ateş, hava, su ve toprak grubu 
burçlarının dekorasyon tercihlerini inceledik. 

While we are shaping the decoration of our homes, 
our zodiac signs influence us along with our life 
experiences. The zodiac signs that are divided into 
four groups, namely water, air, earth, and fire, can 
have common or different tastes sometimes. 
Starting from this point in this context, we have 
observed the decoration preferences of the four 
different groups. 

ELA DEMİRCİLER

DEKORASYON / DECORATION



DEKORASYON / DECORATION

HAVA GRUBU 
Terazi, İkizler ve Kova’dan oluşan hava 
grubu burçlar, modern dekore edilmiş 
evlerden hoşlanırlar. Bu grup, ev dekoras-
yonunda yenilikçi ve alışılmışın dışında farklı 
mobilya gruplarını bir araya getirip fark 
yaratmak ister. Örneğin; Terazi’ler, renk 
uyumu, desen ve zarafeti ön planda tutan 
seçimler yaparken, hoşlanmadıkları renkleri 
evlerinde kullanmak istemezler. İkizler ve 
Kova’lar ise, etnik çizgilerle modern çizgileri 
harmanlayıp farklı bir ambiyans yakalamayı 
tercih ederler. 

THE GROUP OF AIR
The air signs, which include Libra, Gemini, 
and Aquarius, like modern decorations. This 
group desires to make a difference by 
bringing together the extraordinary and 
innovative furniture groups. As Libras make 
selections that prioritize the harmony of 
colors and patterns and elegance, they do 
not want to use colors they don’t like. Gemini 
and Aquarius prefer to capture a different 
ambience by combining ethnic and modern 
lines. 

DEKORASYON / DECORATION

ATEŞ GRUBU 
Koç, Yay ve Aslan burcundan oluşan ateş 
grubu burçları genellikle işlevsel mobilyaları 
tercih ederden; yaşadıkları mekanlarda göste-
rişten ziyade hareket kabiliyetlerini kısıtlama-
yan, rahatça kullanabilecekleri mobilyalar olsun 
isterler. Örneğin; Koç’lar ev dekorasyonunun 
modaya uygun olmasını isterken, misafirlerini 
etkileyici bir ortamda ağırlamaktan hoşlanan 
Aslan’lar ise, gösterişli, lüks dekorasyonu tercih 
ederler. Evlerinde yenilikçi ve orijinal fikirleri 
benimseyen Yay’lar, çoğu toprak grubuna 
tuhaf gelebilecek mobilya tiplerini tercih etme-
leriyle diğer burçlardan ayrışıyorlar.

THE GROUP OF FIRE
The fire group signs, which consists of Aries, 
Sagittarius, and Leo, usually prefer functional 
furniture; they want to have furniture which will 
not limit their ability to move around where they 
live, rather than having fancy staff. As Aries 
wants a fashionable home decoration, Leo 
prefers a fancy and luxurious decoration 
because they like to host their guests in an 
impressive environment. Sagittarius hugs the 
innovative and original ideas at home and is 
separated from the other signs by their 
preference of many weird looking furniture 
types. 

SU GRUBU 
Bu grubun en romantiklerinden olan 
Yengeç’ler ve Akrep’ler, her köşeye mumlar 
yerleştirerek evlerinde sıcak bir ortam yara-
tırlar. Sevdiklerini, dostlarını evlerinde ağır-
lamaktan hoşlanan Yengeç’ler yemek odası 
takımlarını özenle seçerler. Bunların da 
rahat ve kullanışlı olmasına özen gösterirler. 
Evlerinde mistik bir ortam yaratmak isteyen 
Akrep’ler evlerinde etnik veya egzotik etki-
ler taşıyan objelere yönelirler. Net zevklere 
sahip olmayan romantik Balık’lar ise, farklı 
objelerin ya da tarzların uyumunu yakalama 
çabasındadırlar.

THE GROUP OF WATER
Romantics of this group, Scorpio and Cancer 
create a warm ambience at home by placing 
candles in every corner. Cancers like to 
entertain their guests at home and they choose 
their dining sets with care. They care for their 
comfort and functionality. Scorpios who want 
to create a mystique ambience at home aim for 
ethnic or exotic objects. Romantic Pisces who 
doesn’t have clear tastes attempts to capture 
the harmony of different objects or styles. 

TOPRAK GRUBU
Sade, doğal, rahat ve konforlu ürünlerden hoşlanan 
toprak grupları, bu niteliklere sahip ürünlerle dekore 
edilmiş evleri tercih ederler. Evlerinde sade çizgiler, 
iddiasız renkler ve hijyen unsurunu öne çıkaran 
Başak’ların evlerinde gereksiz hiçbir obje bulunmaz. 
Lüksten hoşlanan Boğa’lar ise, renk uyumuna en az 
konfor ve rahatlık kadar önem verirler; beğenmedik-
leri renkte eşya ve objelere tahammülleri yoktur! 
Oğlak’lar ise, bütçelerinin uygun olması halinde iç 
mimardan da destek alarak evlerini dekore etmeyi 
tercih ederler. Antika ve etnik objeleri sadelikle bir-
leştirip dekorasyonlarına taşıyabilirler.

THE GROUP OF EARTH
The earth group that likes simple, natural, and 
comfortable products prefer homes designed with 
these type of products. You cannot find any unnecessary 
item in a Virgo’s home. They prioritize plain, simple 
colors and hygiene at home. Taurus that likes luxury 
values the harmony of colors as well as comfort. What 
they don’t like is furniture and objects in colors they 
don’t like. Capricorns prefer hiring an interior designer 
to decorate their houses when their budget allows 
them to. They can identify their decoration with antique 
and ethnic items by combining them with plainness. 
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SAMSUNG
The Samsung Galaxy Fold, one of the most 
prominent models in the field, is expected to be 
introduced at the launch of the Galaxy S10 on 
February 20 and is expected to enter the US and 
European markets towards the end of 2019. 
Infinity Flex Display is the first foldable hybrid 
device that transforms the company's phone into 
a tablet. The Infinity Flex displays consist of 
multiple components, including a flexible back 
panel as well as a flexible layer beneath the 
surface, a resilient shock-absorbing film that can 
be folded over and over again and a cover 
window.
The revolutionary phone can be used as a 7.3-
inch tablet when not folded and as a 4.58-inch 
smartphone when folded. The foldable phone 
weighs 200 grams. 
When the folding device is unfolded, the 
application experience switches from the small 
screen to the larger screen. In addition, users can 
browse the web, watch videos and do more than 
one event at the same time by using three 
applications at the same time.
The Samsung Galaxy Fold is equipped with two 
displays of 7.3 inches and 4.6 inches. The built-in 
7.3-inch main foldable display in the model offers 
a resolution of 1536×2152 pixels and a 420 ppi 
value. It is known that the 4.6-inch 21:9 screen 
has a resolution of 840×1960 pixels and a ppi 
value of 420. 
The triple camera system is on the rear side of 
the phone. In addition, according to the latest 
information on the phone, there are two built-in 
3,100 mAh batteries. Thanks to these batteries to 
be positioned on both sides, the model is built on 
a total of 6,200 mAh batteries.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

SAMSUNG
Bu alanda en dikkat çeken modellerden biri olan 
ve 20 Şubat tarihli Galaxy S10 lansmanında görü-
cüye çıkması beklenen Samsung Galaxy Fold’un, 
2019 yılı sonlarına doğru da ABD ve Avrupa 
pazarına giriş yapması öngörülüyor. 
Infinity Flex Display yani Sonsuz Esnek Ekran 
olarak adlandırılan cihaz, şirketin telefonu tablete 
dönüştüren ilk katlanabilir hibrit cihazı olma özel-
liğini taşıyor. Infinity Flex ekranlar, hem esnek bir 
arka panel hem de yüzeyin altındaki esnek bir 
katman olmak üzere, tekrar tekrar katlanabilen 
şok emici film ve kapak penceresi içeren çoklu 
bileşenlerden oluşuyor.
Devrimsel nitelikteki telefon katlanmadığı zaman 
7.3 inç boyutundaki bir tablet olarak kullanılabili-
yor. Katlandığında ise 4.58 inç boyutundaki bir 
akıllı telefona dönüşen katlanabilen telefon 200 
gram bir ağırlığa sahip.
Katlanan cihaz açıldığında uygulama deneyimi 
küçük ekrandan daha büyük ekrana geçiyor. 
Ayrıca, kullanıcılar geniş ekranda aynı anda üç 
uygulamayı kullanarak internette gezinebiliyor, 
video izleyebiliyor ve birden fazla etkinlik yapabi-
liyor.
Samsung Galaxy Fold, bünyesinde 7,3 inç ve 4,6 
inç iki adet ekran taşıyor. Modelin içerisinde yer 
alan esas katlanan 7,3 inç ekran, 1536×2152 piksel 
çözünürlük ve 420 ppi değerini sunuyor. 4,6 inç 
21:9 ekranın ise 840×1960 piksel çözünürlüğe ve 
yine 420 ppi değerine sahip olduğu biliniyor. 
Telefonun arkasında üçlü kamera sistemi yer alı-
yor. Ayrıca son gelen bilgilere göre telefonun 
bünyesinde iki adet de 3.100 mAh pil yer alıyor. 
İki tarafa konumlandırılacak bu piller sayesinde 
modelin toplam 6.200 mAh pil üzerine kurulduğu 
belirtiliyor.

YILMAZ İBRAHİMOĞLU

KATLANABİLİR TELEFONLAR 
HAYATIMIZA GİRİYOR

FOLDING PHONES ARE TO ENTER OUR LIVES

Son birkaç yıldır teknoloji dünyasının bir numaralı 
gündemi olan katlanabilir telefonlar için geri sayım 
başladı. Uzun bir geliştirme sürecinin akabinde, bu 
bağlamdaki ilk telefonların 2019’da satışa sunulma-
sı planlanıyor.
Samsung, Rouyu Flexipai, LG ve Huawei gibi mar-
kaların dünya pazarına ilk kez çıkaracakları katlana-
bilir telefon özellikleri şöyle: 

For the past few years, the countdown has begun for 
foldable smartphones, the number one in the agenda of 
the technology world. Following a long development 
process, the first phones in this context are planned to be 
available in 2019.
The features of foldable phones that will be launched by 
brands such as Samsung, Rouyu Flexipai, LG and Huawei 
for the first time in the world market are as follows:
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TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

ROUYU FLEXIPAI
Akıllı katlanabilir telefonlar konusunda diğer mar-
kalar da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu 
alanda çalışmalarını yürüten Rouyu markası, bir 
etkinlikte ilk katlanabilir akıllı telefon olan Rouyu 
FlexiPai modelini tanıttı.
7.6mm kalınlığında 7.8 inç büyüklüğünde AMOLED 
ekrana sahip olan cihaz katlandığı zaman 4 inç 
seviyesine düşüyor. FlexPai sadece katlanabilen 
ve esnek bir ekrana sahip ilk akıllı telefon değil. 
Cihaz aynı zamanda henüz tanıtımı gerçekleşme-
yen Snapdragon 8150 işlemcisinden güç alan ilk 
cihaz olacak.
6 GB RAM +128 GB depolama, 8GB RAM + 256 GB 
depolama ve 8 GB RAM+512 GB depolama seçe-
nekleri sunulan Rouyu FlexiPai, arkasında 16 
megapiksel + 20 megapiksel çiftli kamera sistemi 
taşıyor. Özel şarj teknolojisiyle pilini 0’dan yüzde 
80’e 1 saat içerisinde çıkabilen model, katlanma 
hareketi için özel bir menteşe yapısı kullanıyor. 
Modelde, Water OS isimli bir işletim sistemi bulu-
nurken, kullanılan menteşenin 200 bin katlanma-
ya dayandığı belirtiliyor. 
İlk katlanabilir akıllı telefon unvanını alan Rouyu 
FlexiPai’nin başlangıç fiyatının 1.300 dolar olacağı 
belirtiliyor.

ROUYU FLEXIPAI
Other brands continue to work on foldable 
smartphones. The Rouyu brand, which carries out 
its activities in this field, introduced the Rouyu 
FlexiPai, the first foldable smartphone at an event. 
The 7.6-mm thick 7.8-inch AMOLED screen is 
about 4 inches when folded. The FlexiPai is not 
the first smartphone with only a folding and 
flexible display. The device will also be the first 
device to be powered by the Snapdragon 8150 
processor, which has not yet been introduced.
The Rouyu FlexiPai is equipped with a 16 Megapixel 
+ 20 megapixel dual camera system with 6GB 
RAM +128 GB storage, 8GB RAM + 256 GB 
storage and 8GB RAM + 512 GB storage options. 
With its special charging technology, the battery 
charge percentage of the phone can increase 
from 0 to 80% in 1 hour. The phone is using a 
special joint structure for folding movement. In 
the model, there is an operating system called 
Water OS and the joint used is said to be durable 
up to 200 thousand folds.
Rouyu FlexiPai, the first foldable smartphone, is 
said to have a starting price of $1,300.

HUAWEI
Huawei de şu anda esnek bir ekrana sahip 
tamamen işlevsel bir katlanabilir akıllı tele-
fon üzerinde çalışıyor.
Katlanabilir ekranı ilk defa bu modelde kulla-
nacaklarını belirten Huawei Yetkilisi Ken Hu, 
burada aslında kafaları biraz karıştırıyor. 
Markanın katlanabilir akıllı telefon modelini 
2019 yılı ortasında piyasaya süreceği belirti-
lirken, bu yeni modelin gücünü 7 nm Kirin 
980 işlemciden alacağı kaydediliyor. Kapalı 
halde 5 inç açıldığında ise 8 inç büyüklüğün-
de bir ekrana sahip olacak olan akıllı telefo-
nun bu sayede Samsung karşısında ciddi bir 
üstünlük sunması bekleniyor. 

Huawei is also currently working on a fully 
functional foldable smartphone with a 
flexible display.
Huawei official Ken Hu, who said they will 
use the foldable screen for the first time in 
this model, is actually confusing everyone 
here. The brand's foldable smartphone 
model will be released in the middle of 2019, 
the new model will be powered by the 7 nm 
Kirin 980 processor. The screen, which is 
5-inch wide when folded and 8-inch wide 
when unfolded, will be able to deliver a 
serious advantage over Samsung thanks to 
this feature.

LG
Katlanabilir ekranlı telefonlar, teknoloji devi LG'nin 
de gündeminde. Şirket bu kapsamda Nintendo'nun 
katlanabilir Game Boy Advance'i gibi cihazları 
incelemeye aldı. 
Güney Koreli teknoloji devi şu anda bükülebilir 
telefon kavramını iki farklı şekilde ele alıyor. 
Bunlardan biri, dışa doğru katlanan ve iki menteşe 
bağlantılı ekranı tek bir katlanabilir modül ile 
değiştiren ZTE'nin Axon M modeli, diğeri ise 
Nintendo'nun Game Boy Advance'i (GBA). 
Her iki tasarım da kıvrımlı ekranlara sahip ve kul-
lanıcılar cihazın ekranı katlı olsa da bu kıvrımlar 
sayesinde bildirimleri görüp, cihazı yönetebiliyor.

Phones with foldable screens are on the agenda 
of the technology giant LG. In this context, devic-
es such as Nintendo's Foldable Game Boy 
Advance are under examination.
The South Korean technology giant is now 
addressing the concept of the foldable phone in 
two different ways. One is ZTE's Axon M model, 
which is folded out and replaces the two-joint 
screen with a single folding module, while the 
other is Nintendo's Game Boy Advance (GBA).
Both designs have curved screens and users can 
see the notifications and manage the device even 
though the screen is folded thanks to these 
curves.
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AJANDA / AGENDA

Fazıl Say 
Caddebostan Kültür Merkezi
Caddebostan Cultural Center

İstanbul

02
Cem Adrian

Jolly Joker/Ankara

05
Ahmet Aslan

Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür 
Merkezi/ Orhan Kemal Cultural Center of 

Çukurova Municipality
Adana

Volkan Konak
Bostancı Gösteri Merkezi 
Bostancı Show Center

İstanbul

09
İncesaz

Profilo Kültür Merkezi
Profilo Cultural Center

İstanbul

1311

ESARETİN BEDELİ
Stephen King’in ölümsüz eserinden sinemaya uyarlanan 
Esaretin Bedeli, Türkiye’de ilk kez Çolpan İlhan&Sadri Alışık 
Tiyatrosu tarafından tiyatro sahnesine taşındı. Şubat ayı 
içerisinde Uniq İstanbul’da tiyatro severlerle buluşacak 
oyunda, iki kez müebbet hapse çarptırılan Andy 
Dufresne’nin hikâyesi anlatılıyor. Hapishanede umudunu 
kaybetmeyen, bu durumuyla etrafındaki diğer mahkûmları 
da etkileyen Andy; sabrın, bilginin, zekânın ve umudun tüm 
zorlukların üstesinden gelinebileceğinin kanıtı 
konumunda…

THE SHAWSHANK REDEMPTION
The movie adaptation of the immortal work written by 
Stephen King, The Shawshank Redemption is carried to the 
stage by Çolpan İlhan & Sadri Alışık Theater for the first time 
in Turkey. The play, which will meet with theater lovers at 
Uniq in İstanbul in February tells the story of Andy Dufresne, 
who was sentenced to life twice. Andy, who does not lose 
his hope in prison, also affects other prisoners around him. 
He is the proof that patience, knowledge, intelligence, and 
hope can overcome all the difficulties.

İYİ-KÖTÜ-ÇİRKİN
Eray Yasin Işık'ın yazdığı, Ahmet Burak Bacınoğlu'nun yönettiği 
'İyi Kötü Çirkin' adlı tiyatro oyunu iyilik ve kötülük kavramını, trajik 
bir olay örgüsünün içinde hicivli ve esprili bir dille sahneye taşıyor. 
Şubat ayında Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde 
seyirciyle buluşacak olan iki perdelik oyun, insanın dünyanın iyilikle 
yaşanılası bir yer haline geleceğini bildiği halde kötülüğe neden 
engel olamadığının, kötü insanların iyi niyetleri neden suiistimal 
ettiğini günlük yaşamımızdan karşımıza çıkan olaylar örgüsüyle 
seyirciyle ulaştırıyor.

GOOD BAD UGLY
Written by Eray Yasin Işık and directed by Ahmet Burak Bacınoğlu, 
the play titled 'Good Bad Ugly' brings the concept of good and evil 
to the stage in a tragic plot with a satirical and humorous 
expression. The two-act play, which will meet with the audience at 
the Akatlar Cultural Center of Beşiktaş Municipality in February, 
conveys the audience why humans cannot prevent evil even though 
they know that the world will become a better place to live through 
goodness, and why bad people abuse good intentions, through a 
plot line consisting of ordinary daily events. 
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Sir Ayet
Korku/Horror

Sisters Biraderler
The Sisters Brothers 

Macera, Komedi, Suç
Adventure, Comedy, Crime

Kral Olacak Çocuk 
The Kid Who Would Be King

Macera, Fantastik
Adventure, Fantastic

Babamın Kemikleri 
My Father’s Bones

Dram/Drama

Yarı Yol
Aşk, Dram, Aksiyon

Romance, Drama, Action
01 08 15 15 22

LEGO FİLMİ 2 / THE LEGO MOVIE 2
GÖSTERİM TARİHİ / OPENING DAY:
08 Şubat 2019 / February 08, 2019

YÖNETMEN / DIRECTOR: 
Mike Mitchell, Trisha Gum

SENARYO / SCENARIO:                                      
Phil Lord, Christopher Miller, Matt Fogel

TÜR / GENRE:
Animasyon, 3 Boyutlu, IMAX / 3D, Animation, IMAX

FİLM ÖZETİ: Her şeyin muhteşem olduğu günlerin 
üzerinden beş yıl geçmiştir ve şimdi şehir sakinleri 
yepyeni bir tehditle karşı karşıyadır: Uzaydan gelen 
LEGO DUPLO istilacıları her şeyi paramparça 
etmektedir. Bu, Emmet, Lucy, Batman ve dostlarını 
çok uzak, keşfedilmemiş dünyalara götürecektir.

SYNOPSIS: Five years have passed since the days 
everything was great and now the city residents 
are facing a new threat: The LEGO DUPLO invaders 
who came from the space shutters everything into 
pieces. This will take Emmet, Lucy, Batman and 
their friends to new worlds yet to be discovered. 

ASTERİKS: SİHİRLİ İKSİRİN SIRRI
ASTERIX: THE SECRET OF THE MAGIC POTION
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
15 Şubat 2019 / February 15, 2019

YÖNETMEN / DIRECTOR: 
Alexandre Astier, Louis Clichy

SENARYO / SCENARIO:                                                 
Alexandre Astier

TÜR / GENRE:
Animasyon / Animation

FİLM ÖZETİ: Yenilmez Galyalıların gücüne güç katan 
Sihirli İksir için ot toplamaya çıkan Büyüfix ufak bir kaza 
geçirir. Artık iyice yaşlanan Büyüfix, sihirli iksirin tarifini 
paylaşacağı, yetenekli ve dürüst bir büyücü bulmak 
üzere Galya’yı baştan sona dolaşmaya karar verir. 

SYNOPSIS: Following a fall during mistletoe picking 
for the secret potion that gives superpowers to the 
village men, Druid Panoramix decides that it is time 
to secure the future of the village. He undertakes to 
travel the Gallic world in search of a talented young 
druid to transmit the Secret of the Magic Potion. 

SİNEMA / CINEMA
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

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

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

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

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

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

BERTAN KODAMANOĞLU

BAĞLAMA

DABUKA

DAVUL

GİTAR

KANUN

KEMAN

KEMENÇE

KLARNET

PİYANO

TROMPET

TULUM

ZURNA
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[ SUDOKU / SUDOKU ]

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

KOLAY ORTA ZOR

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

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

6 3 7
1 9 3

2 9 8
6 7 9

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

8 7 6 4
6

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

3 9 8 1 5
8

5 2 4 8

8 7 9
6 2

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

8 9
9 6 5

9 7
3 1 6

1 8 4 3
4 2 7
5 3 1 2

6 8 9
4 9 8 1

8 6 2
5 4

9 3 7 8
9 5 2

8 4
7 4 5 8

5
1 9 6 3

7 3
2 7 6

1 9 2 6

2 4 8 6
8 3 9 7

4 3
6 9

6 1 3
1 2

5 9
7 8 1 9
6 3 7 4

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

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

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

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

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

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


