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M. Cahit TURHAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Minister of Transport and Infrastructure

VİZYON / VISION

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2003’ten buyana 
ülkemizin ulaştırma altyapısını geliştirmeye yönelik 
çok büyük projeleri hayata geçirdik. Mega projelerle 
Türkiye’nin dört bir yanını donattık. Dünyanın en bü-
yük otoyol projelerini hayata geçirdik. İstanbul-İzmir 
Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kınalı-Tekir-
dağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu projelerini başlattık 
bir bir tamamlıyoruz. Geçtiğimiz ay İstanbul-İzmir 
Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey ve Batı kavşakları ile Ak-
hisar-Saruhanlı kavşakları güzergâhlarını hizmete ver-
dik. Bu dev projeyi yüzde 80 oranında tamamlamış bu-
lunuyoruz. Şu anda İstanbul-İzmir trafiği 4 saate düştü. 
Önümüzdeki 6 ay içerisinde de kalan kesimleri trafiğe 
açarak projenin tamamı hizmete vermiş olacağız. 
Yine mart ayı içerisinde Kuzey Marmara Otoyolu Çatal-
ca-Yassıören bölümünü, Habibler-Başakşehir kavşak-
larını ve Kurtköy-Akyazı kesiminin 4. Kesimi’ni de 
hizmete verdik. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurt-
köy-Liman Kavşağı hattı ile liman bağlantı yolunu kap-
sayan bölümü olan 4. Kesimi trafiğe açarak hem Geb-
ze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile Kuzey Marmara Oto-
yolu bağlantısını hem de Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
ile Osmangazi Köprüsü bağlantısını sağlamış olduk. 
Çatalca Yassıören Odayeri kesiminin açılmasıyla birlik-
te ise artık Çatalca'dan İstanbul Havalimanı 13 dakikaya 
indi. Yine Çatalca'dan Anadolu Yakası ve Kurtköy civa-
rına 2 saatte, pik saatlerde 3 saat olan yolculuk ise 50 
dakikaya düştü. 1915 Çanakkale Köprüsü’nde de geçen 
ay içerisinde çelik şaftların kule keson temelleri üzerine 
montajını yaptık. Bu imalatın tamamlanması sonrasın-
da da yakında çelik kule montajına başlayacağız. 
Biz bulunduğumuz görevi memleketimizin, milletimi-
zin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olacak bir 
hizmet yarışı olarak görüyoruz. Bu nedenle de milleti-
miz için bu dev projeleri bir bir tamamlamaya ve yeni 
dev hizmetler getirmeye devam edeceğiz. 

As the Ministry of Transport and Infrastructure, we have 
implemented very large projects to improve the transport 
infrastructure of our country since 2003. We have equipped 
Turkey's all corners with megaprojects. We have implemented 
the world’s largest highway projects. We have started the 
İstanbul-İzmir Highway, Kuzey Marmara Highway, and 
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Highway projects. We 
are completing them one by one. We put the İstanbul-İzmir 
Highway’s routes of Balıkesir North and West intersections 
and Akhisar-Saruhanlı intersections into service last month. 
We have completed 80 percent of this giant project. Currently, 
the travel time between İstanbul-İzmir is down to 4 hours. We 
will open the remaining segments to traffic and put the project 
into service in the next 6 months. We put Çatalca-Yassıören 
section, Habibler-Başakşehir intersections and Kurtköy-
Akyazı section’s 4th Segment of the Northern Marmara 
Highway into service also in March. We have provided the 
connection between the Gebze-Orhangazi-İzmir Highway and 
the Northern Marmara Highway, as well as the Yavuz Sultan 
Bridge and the Osmangazi Bridge, by opening to traffic the 4th 
Segment, which is the section of the Northen Marmara Highway 
that includes Kurtköy-Harbor Junction line and port connection 
road. The travel time from Çatalca to the İstanbul Airport is now 
down to 13 minutes with the opening of Çatalca Yassıören 
Odayeri segment. Again, the trip that used to take about 2 hours, 
3 hours during rush hours, from Çatalca to the Anatolian Side 
and Kurtköy is now down to 50 minutes. We mounted the steel 
shafts on the tower caisson foundations of the 1915 Çanakkale 
Bridge. After the completion of this process, we will soon start the 
installation of the steel tower. We consider our duty as a 
competition to serve, which will be instrumental in the unity, 
togetherness, and brotherhood of our country. For this reason, 
we will continue to complete these giant projects one by one and 
to bring new giant services for our nation.

MEGA PROJELERİMİZ BİR BİR 
TAMAMLANIYOR

OUR MEGAPROJECTS ARE BEING 
COMPLETED ONE BY ONE
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HOŞGELDİNİZ / WELCOME

Demiryolu en ekonomik ulaşım aracıdır.
Demiryolu konfordur, güvendir. 
Demiryolu şiirdir, sanattır, türküdür, kitaptır.
Kısaca demiryolu medeniyettir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve Sayın Bakanı-
mızın öncülüğünde gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türki-
ye’mizin her yanına modern demiryolu hizmeti getirmek 
adına çalışmalarımıza geceli gündüzlü devam ediyoruz.
Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir arasında Yüksek Hızlı 
Demiryolu, Bursa-Bilecik ve elektrikli olarak işletmeye 
açtığımız Konya-Karaman hattının devamındaki güney 
koridorumuzu oluşturan Mersin ve Gaziantep’e kadar 
uzanan hızlı demiryolunun yapımını da sürdürüyoruz.
Görevlerinin kutsallığını bilerek, halkımıza modern de-
miryolu hizmeti sunabilme aşkıyla Anadolu’nun zorlu 
coğrafyasında Ferhat gibi dağları delerek destan yazan 
çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum.
Demiryolu taşımacılığı sadece şehirlerarasında değil, şe-
hir içi taşımacılıkta da büyük önem arz ediyor. Bu çalış-
malar kapsamında; İstanbul’da Gebze-Halkalı banliyö 
hatlarımızın inşası tamamlanarak, Sayın Cumhurbaşka-
nımızın teşrifleriyle hizmete açıldı.
Dünyada mühendislik şahikası olarak gösterilen Marma-
ray Boğaz Tüp Geçişinin tamamlayıcısı olan hattın hiz-
mete girmesiyle birlikte İstanbul’umuzun doğusu ve ba-
tısı arasındaki seyahat süresi önemli oranda kısalmış 
oldu. Günlük 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak hattın 
hizmete girmesiyle, şehir içi trafiğinden çekilecek araçla-
rın karbon salınımı ve akaryakıt giderlerinin yanı sıra 
büyük zaman tasarrufu da sağlanmış olacak. 
İstasyonlardan metro ve tramvay hatlarına da bağlantı 
yapılarak şehir içi ulaşımda büyük rahatlama getiren 
banliyö hattımız aynı zamanda uzun seyahat süresi ne-
deniyle Avrupa ve Asya yakalarında ayrı ayrı oturmak 
zorunda kalan parçalanmış aileleri de birleştirecek.
Yolcularımıza Marmaray Boğaz Tüp Geçişinden geçe-
rek Halkalı’ya kadar Yüksek Hızlı Trenlerle de seyahat 
imkanı sağlayan Gebze-Halkalı banliyö hatlarımızın 
hayırlı olmasını diliyorum.
İyi yolculuklar…

Ali İhsan UYGUN
TCDD Genel Müdür V.

Director General of TCDD

The railway is the most economical means of transportation. 
The railway is the comfort, trust. 
The railway is poetry, art, a Turkish folk song, book.
In short, the railway is civilization.
With the instructions of our President and under the leadership of 
our Minister, we are working day and night to bring the modern 
railway service, as it is in all developed countries, to all over 
Turkey. We are continuing the construction of the High-Speed 
Railway between Ankara-Sivas and Ankara-İzmir, Bursa-Bilecik 
and the fast railway, which extends to Mersin and Gaziantep, 
which constitute our southern corridor in the continuation of the 
Konya-Karaman line, which opened as an electrical line.
I would like to congratulate my colleagues, who wrote an epic 
poem in the rough terrain of Anatolia by drilling the mountains as 
Ferhat did, knowing the divinity of their duties and having the 
passion to provide a modern railway service to our people.
Rail transport is not only important for intercity but also for 
urban transportation. Within the scope of these studies; The 
construction of our Gebze-Halkalı commuter lines in İstanbul 
was completed and put into service with the participation of our 
President. The travel time between the east and west of our 
İstanbul was significantly shortened with the launch of the line, 
which is complementary of the Marmaray Bosphorus Tube 
Passage, which is shown as the peak point of engineering in the 
world. Less carbon release and fuel expense due to the vehicles that 
will be withdrawn from the urban traffic, as well as time savings,  
will be provided with the launch of the line, which will carry 1 
million 700 thousand passengers daily. 
Our suburban line, which connects the metro and tram lines from 
the stations and brings great relief to the urban transportation, 
will also unite the relatives who reside far from each other on the 
European and Asian sides thanks to the shortened travel time.
I hope our passengers enjoy the benefits of the Gebze-Halkalı 
suburban lines, which allow them to travel via the Marmaray 
Bosphorus Tube Passage by the High-Speed Trains until Halkalı.
Have a nice trip…

THE RAILWAY UNITES FAMILIES

DEMİRYOLLARI AİLELERİ 
BİRLEŞTİRİYOR
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Minister of Transportation and Infrastructure Mehmet Cahit 
Turhan attended the opening ceremony of the İstanbul-İzmir 
Highway’s routes of the Balıkesir north and west intersections and 
Akhisar-Saruhanlı intersections, where President Recep Tayyip 
Erdoğan carried out the opening through the video conference.
President Erdoğan’s first live connection was made to the opening 
of the 29-kilometer section of the Gebze-Orhangazi-İzmir 
Highway between Balıkesir North and West Intersections. 
Erdoğan watched images of the area with citizens. Erdoğan, who 
again watched the images with the citizens through the connection 
to the opening ceremony of the 24.5-kilometer section of the 
Gebze-Orhangazi-İzmir Highway between Akhisar and 
Saruhanlı, said, “If there is a road there is civilization. No road no 
civilization.” Minister of Transportation and Infrastructure 
Mehmet Cahit Turhan, who was in the area where the opening 
ceremony was held, reminded that some parts of the İstanbul-
İzmir Highway were already opened to traffic. Announcing the 
80% completion rate of the project, Turhan said, “After today, 
the travel time between İstanbul-İzmir goes down to 4 hours. The 
project will be put into service completely in the next 6 months.” 
Turhan, who said that they put the project, which is amounted 10 
billion dollars, into service without the use of public funds through 
the build-operate-transfer model, informed: “The traffic 
congestion and density, experienced during crossing cities 
especially in the months of summer, will be over when the project 
is put into service.” The opening took place following the speech 
of Minister Turhan.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını video konfe-
rans ile gerçekleştirdiği İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balı-
kesir kuzey ve batı kavşakları ile Akhisar-Saruhanlı kavşak-
ları güzergâhı açılış törenine katıldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ilk canlı bağlantı, Geb-
ze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Balıkesir Kuzey ve Batı Kav-
şağı arası 29 kilometrelik bölümün açılışına yapıldı. Erdo-
ğan alanın görüntülerini vatandaşlarla izledi. Gebze-Or-
hangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar-Saruhanlı arasındaki 
24,5 kilometrelik bölümünün açılış törenine yapılan bağ-
lantı üzerine de görüntüleri vatandaşlarla izleyen Erdoğan, 
"Yol olursa medeniyet var, yol olmazsa yok." dedi.  
Açılışın gerçekleştirildiği alanda bulunan Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da yaptığı konuş-
mada, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun bazı bölümlerinin daha 
önce trafiğe açıldığını anımsattı. Projenin maksadının 
%80 oranında hâsıl olduğunu dile getiren Turhan, "Bu-
günden sonra İstanbul-İzmir trafiği 4 saate düşüyor. Önü-
müzdeki 6 ay içerisinde kalan kesimleri de trafiğe açarak 
projenin tamamı hizmete girecek.” dedi. 10 milyar dolar 
tutarındaki projeyi kamu kaynağı harcamadan yap-iş-
let-devret modeliyle hizmete açtıklarını belirten Turhan, 
“Projenin hizmete girmesiyle özellikle yaz aylarında şehir 
geçişlerinde yaşanan trafik sıkışıklığı, yoğunluğu sona er-
miş olacak." bilgisini verdi. Bakan Turhan'ın konuşması-
nın ardından açılış gerçekleştirildi. 

BETWEEN İSTANBUL-İZMİR IS NOW 4 HOURS
İSTANBUL-İZMİR ARASI ARTIK 4 SAAT

HABER / NEWS
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Gebze-Halkalı Banliyö Hatlarının açılış töreni Cumhurbaş-
kanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile İstanbul 
Kartal Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Törende konuşan Erdoğan, Gebze-Halkalı banliyö tren hattı 
ile 185 dakikada kat edilebilen mesafenin 115 dakikaya inece-
ğini belirterek, hattın günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyaca-
ğı bilgisini verdi.
Marmaray’la birlikte 43 istasyondan oluşan hattın, metro, 
tramvay ve deniz hatlarıyla entegrasyonu ile İstanbul trafi-
ğinde rahatlamaya yol açacağını vurgulayan Erdoğan, hatta 
çalışacak 440 araçtan 300’ünün Türkiye’de üretilmesinden 
ayrıca iftihar ettiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
hat ile İstanbul’un 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğu-
nun, 233 kilometreye çıkartıldığını kaydetti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ise ko-
nuşmasında, Gebze-Halkalı Banliyö Projesinin İstanbul’un 
tüm raylı sistemlerini birleştiren ana omurga olduğunun altı-
nı çizerek, projeyle metro, yüksek hızlı tren hatları ve yük 
hatlarının birbirine entegre edildiğini bildirdi. Turhan, "Ban-
liyo ile Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakikada, İstanbul’un iki ya-
kasında Gebze-Halkalı arası 115 dakikada alınabilecek. Bos-
tancı ile Bakırköy arası 37 dakikaya düşecek. Hızlı tren Geb-
ze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, 
Bakırköy ve Halkalı’da durabilecek. Yük trenleri için Pe-
kin’den Londra’ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlanmış 
olacak. Yük trenleri boğaz geçişini kullanarak Asya-Avrupa 
arasında taşımacılık yapabilecek."  diye konuştu.

GEBZE-HALKALI SUBURBAN LINES ARE OPEN
GEBZE-HALKALI BANLİYÖ HATLARI AÇILDI

The opening ceremony of the Gebze-Halkalı Suburban Lines 
was held in Kartal Square, İstanbul with the participation of the 
Honorable President Recep Tayyip Erdoğan.
Speaking at the ceremony, Erdoğan conveyed that the 185 
minutes of travel time that used to cover this distance will be 
reduced to 115 minutes by means of the Gebze-Halkalı suburban 
train line and the line will carry 1 million 700 thousand passengers 
per day. Erdoğan, who emphasized that İstanbul’s traffic will be 
relieved with the integration of the line, which consists of 43 
stations including Marmaray, with metro, tram, and sea lines, 
stated that he was proud because 300 of 440 vehicles to operate in 
the line were manufactured in Turkey. President Erdoğan noted 
that the length of the rail system of İstanbul, which was 170 
kilometers, is now increased to 233 kilometers with this line. In his 
speech, Minister of Transportation and Infrastructure Mehmet 
Cahit Turhan highlighted that Gebze-Halkalı Suburban Project is 
the backbone connecting all of İstanbul’s rail systems, and stated 
that metro, high-speed train lines, and freight lines were integrated 
by means of the project. Turhan said, “Between Üsküdar and 
Sirkeci will be covered in 4 minutes and between Gebze and 
Halkalı on two sides of İstanbul will be covered in 115 minutes. 
Between Bakırköy and Bostancı will go down to 37 minutes. The 
high-speed train will be able to stop at Gebze, Pendik, Maltepe, 
Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy, and Halkalı. An 
uninterrupted rail link from Beijing to London will be provided for 
freight trains. Freight trains will be able to transport between 
Asia and Europe by using the strait passage.” 

HABER / NEWS
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Director General of TCDD Transportation Inc. Erol Arıkan 
reminded that Marmaray Gebze-Halkalı Suburban Line began to 
be operated by TCDD Transportation Inc. and said that the 
mission and responsibility of the organization transporting 
hundreds of thousands of passengers and cargo daily are increasing 
even more. 
Arıkan stated that the travel time has decreased to 115 minutes 
with uninterrupted railway transportation in Marmaray Gebze-
Halkalı Suburban Line, which is 76 kilometers, and he conveyed 
that 142 trains began to operate every 15 minutes between 
06.00-22.00 hours in the Gebze-Halkalı Suburban Line with 43 
stations; 144 trains began to operate every 8 minutes between 
06.00-24.00 hours in the Söğütlüçeşme-Zeytinburnu line.
Arıkan, who said that Marmaray Gebze-Halkalı Line is integrated 
with the urban rail system and YHT and serving to 1 million 700 
thousand daily passengers is targeted, said, “Pendik is no longer 
the last stop of the high-speed train trips; it is Halkalı in the 
continent of Europe.” Arıkan, who said that YHTs stop at Gebze-
Pendik-Bostancı-Söğütlüçeşme-Bakırköy Halkalı on the 
İstanbul route, stated that Halkalı is the first and last stops of one 
train between Ankara-Konya and two trains between Ankara-
İstanbul. Arıkan also highlighted that Marmaray, which provides 
uninterrupted rail transportation from London to Beijing, will 
also transport cargo during the night hours and explained: “As the 
Iron Silk Road Baku-Tbilisi-Kars railway line and the Trans 
Caspian International Railway Route become more effective, our 
collaboration with the countries of the region will become 
stronger.”

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Erol Arıkan, Marma-
ray Gebze-Halkalı Banliyö Hattının TCDD Taşımacılık AŞ 
tarafından işletilmeye başlandığını hatırlatarak, günde yüz-
binlerce yolcu ve yük taşıyan kuruluşun görev ve sorumlu-
luğunun daha da arttığını söyledi. 
76 kilometrelik Marmaray Gebze-Halkalı Banliyö Hattında 
kesintisiz demiryolu ulaşımı ile seyahat süresinin 115 daki-
kaya düştüğünü belirten Arıkan, 43 istasyonun bulunduğu 
Gebze-Halkalı Banliyö Hattında 06.00-22.00 saatlerinde 15 
dakika ara ile 142 trenin; Söğütlüçeşme-Zeytinburnu hat-
tında ise 06.00-24.00 saatlerinde 8 dakika arayla 144 trenin 
hizmet vermeye başladığını aktardı.
Marmaray Gebze- Halkalı Hattının diğer kent içi raylı sis-
tem ve YHT ile entegre olduğunu, günde 1 milyon 300 bin 
yolcuya hizmet verilmesinin hedeflendiğini söyleyen Arı-
kan, “Yüksek hızlı tren seferlerinin son durağı artık Pendik 
değil, Avrupa kıtasında Halkalı.” dedi. YHT’lerin İstanbul 
rotasında Gebze-Pendik-Bostancı-Söğütlüçeşme-Bakır-
köy Halkalı’da duruş yaptığını söyleyen Arıkan, Ankara-İs-
tanbul arasında iki trenin, Ankara-Konya arasında bir tre-
nin ilk ve son durağının Halkalı olduğunu belirtti.  
Arıkan, Londra’dan Pekin’e kesintisiz demiryolu ulaşım 
fırsatı veren Marmaray’da ayrıca gece saatlerinde yük taşı-
macılığının yapılacağının altını çizerek, “Demir İpekyolu 
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Trans Hazar Uluslara-
rası Demiryolu Güzergahı daha etkin hale gelirken bölge 
ülkeleri ile işbirliğimiz daha da güçlenecek.” açıklamasını 
yaptı.

DIRECTOR GENERAL ARIKAN: A NEW PERIOD BEGAN IN TRANSPORT 
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EURASIA RAIL SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN 
İSİMLERİNİ VE UZMAN KONUŞMACILARINI 

AĞIRLAYACAK
Türkiye’deki demiryolu ve hafif raylı sistemler sektörüne 
yönelik en önemli fuar olan Eurasia Rail’de fuar ile eş zamanlı 
gerçekleşecek olan kapsamlı konferans ve seminer 
programında ziyaretçiler ve katılımcılar, demiryolu 
taşımacılığına yönelik son gelişmelerin, yeniliklerin ve 
teknolojilerin yanı sıra sektörde karşılaşılan zorluklar ve 
bunlara yönelik olası çözümler hakkında bilgi sahibi olacaklar. 
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Devlet Demiryolları, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Uluslararası Demir 
Yolları Birliği (UIC), KOSGEB ve T.C. Ticaret Bakanlığı 
tarafından desteklenen Eurasia Rail’de: konferans içerik 
partnerliğini Railway Gazette Medya Grubu’nun bünyesinde 
yer alan, demiryolu ve metro ağı teknolojileri konularında 
uzman medya ve etkinlik şirketi SmartRail World üstleniyor. 
TCDD, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Raylı Sistemler 
Derneği işbirliğinde düzenlenen konferans programının 
oturum sponsorları arasında ise 3M, Bentley Systems ve 
Schaeffler bulunuyor. 

DEMİRYOLLARI SEKTÖRÜNÜN ALGISI VE 
BEKLENTİLERİ MASAYA YATIRILACAK
Fuarın ilk günü İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Bahçeşehir 
Üniversitesi Ulaştırma Profesörü, Ulaştırma ve İnşaat 
Mühendisliği Bölümleri Kurucu Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Ilıcalı’nın moderatörlüğünü gerçekleştireceği 
“Demiryollarımızın Bugünü, Geleceği ve Ekonomi 
Beklentileri” isimli panelde TCDD Genel Müdürü Ali İhsan 
Uygun, Demiryolu Düzenleme (DDGM) Genel Müdürü Bilgin 
Recep Bekem, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı 
Yatırımları Genel Müdür Vekili Necdet Sümbül, TİM Genel 
Sekreteri ve İstanbul Medipol Üniversitesi İYBF Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin konuşmacı olarak yer alacak.

MEGA PROJE SUNUMLARI İLE FARK YARATAN 
ÇALIŞMALAR MERCEK ALTINDA
Fuar boyunca katılımcılar mega proje vaka çalışmaları 
hakkında bilgiler alabilecekler. Konuşmacılar proje vakalarında 
sadece şehirler ile ilgili değil, komşu bölgeleri ve hatta tüm 
ülkeyi etkileyen gündemdeki etkili projeleri sunacaklar. 
Konuşmacılığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı 
Yatırımları Genel Müdür Vekili Necdet Sümbül’ün 
gerçekleştireceği “3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli” panelinde 
toplum ve çevre üzerindeki “mega etkiler” işlenecek. 
Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) 
projesi ile Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahı 
konferans programı kapsamında ele alınacak diğer mega 
projeler olacak. Programda ayrıca Crossrail 2 Kıdemli 
Mühendisi Luke Bramwell ‘Crossrail 2: Fırsatlar ve Tehditler” 
başlıklı sunumunda Güney Doğu İngiltere’de gerçekleşen 
demiryolu faaliyetlerini ve gelişmeleri anlatacak.

DEMİRYOLUNDA GÜVENLİK STRATEJİLERİ 
UZMANLAR TARAFINDAN ELE ALINACAK
Fuarın ikinci gününde moderatörlüğünü İTÜ Raylı Sistemler 
Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Turan 
Söylemez’in gerçekleştireceği “Raylı Sistemlerde Güvenlik” 
panelinde konuşmacılar UIC Temel Değerler Departmanı 
Direktörü & Orta Doğu Bölge Koordinatörü Jerzy Wisniewski, 
Savronik Elektronik Bilişim Grubu Genel Müdürü Oğuz 
Kalaycıoğlu, STM Genel Müdür Yardımcısı Ömer Korkut ve 
Bahçeşehir Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Programı 
Genel Koordinatörü & CSG Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Öztürk raylı sistemlerin güvenliği üzerine görüşlerini paylaşacak.

RAYLI SİSTEMLERDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR 
İLE YOLCU DENEYİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 
KONUŞULACAK
Raylı Sistemler Derneği (RSD) iş birliğiyle, fuarın son gününde 
moderatörlüğünü Bitaksi & Getir Kurucusu Nazım Salur’un 
yapacağı “İlk ve Son Durak: Yolcu Deneyimi ve Teknolojik 
Uygulamalar” başlıklı panel gerçekleşecek. Yıldız Teknik 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halit Özen, İsbak A.Ş. 
Araç ve Yol Teknolojileri Müdürü Mahmut Yılmaz ve Kentkart 
Ege Elektronik Sanayi ve Ticaret İş Geliştirme Yöneticisi Dr. 
Ufuk Demir Alan raylı sistemdeki teknolojik uygulamalar, 
ulaşımın teknolojiye entegrasyonu ve ulaşımda dijitalleşmenin 
önemine dair görüşlerini paylaşacak.

ADVERTORIAL
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ŞANLIURFA VE 
GÖBEKLİTEPE Recorded as the world’s oldest temple, Göbeklitepe has become 

the world wide known symbol of Şanlıurfa. Göbeklitepe has made 
it to the UNESCO’s World Cultural Heritage Tentative List in 
2011 and it was included in the list permanently in 2018. 
Following these developments, the President Recep Tayyip 
Erdoğan announced the year of 2019 as “The Year of Göbeklitepe”. 
Göbeklitepe, which has been accepted as an important heritage 
that has changed the world’s history, was opened for visitors by the 
President Erdoğan after a recent restoration. 

Built as a temple
Göbeklitepe is the world’s oldest temple situated near the village 
of Örencik in Şanlıurfa. 10-12 T-shaped standing stones are 
lined in a circular setting and brick walls are installed in between 
the stones. Engravings and carvings of human, hand, arms, various 
animal figures, and abstract symbols are depicted on many of 
these stones. It is noted that the earliest settlement in the 
area is dated from 11,600 years ago. The use of Göbeklitepe 
as a temple continued until around 8,000 BC and was 
abandoned after these dates, and was not used for other or 
similar purposes. All these and the monumental architecture 
uncovered during the excavations make Göbeklitepe unique 
and special.

Advanced technology is used in its restoration
The first temple of the world, 8,3 million euros for the 
restoration of which was spent, is taken under protection by 
a technology that could be of the next age. The roof covers 
used in the site are produced from the membrane within the 
“History Revitalizing in Şanlıurfa Project” undertaken by 
the Ministry of Industry and Technology. Since the covers 
are produced by nanotechnology, they can renew themselves. 
Göbeklitepe’s steel construction roof covers are also acting 
as lightning rods. Placement of a special earthquake 
isolation in order to detect settling and sinking that may 
occur in a possible earthquake takes place within the scope 
of the project. Additional areas that may surface after the 
archaeological excavations can be protected by making 
additions to the existing 2,400 square meters of 
nanotechnological covers.

Dünyanın bilinen ilk tapınağı olarak kayıtlara geçen Göbek-
litepe, Şanlıurfa’nın dünya ölçeğinde bilinen sembolü oldu. 
Göbeklitepe, 2011 yılında UNESCO tarafından Dünya Kül-
tür Mirası Geçici Listesi’ne alındı, 2018 yılında ise kalıcı 
olarak listeye girmeyi başardı. Bu gelişmelerin ardından 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılının “Gö-
beklitepe Yılı” olarak ilan edildiğini açıkladı. Dünya tarihini 
değiştiren önemli bir miras olarak kabul gören Göbeklitepe, 
son restorasyonun ardından yine Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tarafından ziyarete açıldı. 

Tapınak olarak inşa edildi
Göbeklitepe; Şanlıurfa’nın Örencik Köyü yakınlarında yer 
alan dünyanın bilinen en eski tapınağıdır. T biçimindeki 10-
12 dikilitaş yuvarlak planda dizilmiş, araları taş duvarla 
örülmüştür. Bu dikilitaşların çoğunun üzerinde insan, el ve 
kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller, kabartma ya da oyu-
larak betimlenmiştir. Bölgenin en erken kullanımının günü-
müzden en azından 11.600 yıl öncesine dayandığı belirtil-
mektedir. Göbeklitepe'nin tapınak olarak kullanımının MÖ 
8 bin dolaylarına kadar devam ettiği ve bu tarihlerden sonra 
terk edildiği, başka ya da benzer amaçlarla kullanılmadığı 
anlaşılmaktadır. Tüm bunlar ve kazılarda ortaya çıkarılan 
anıtsal mimari, Göbeklitepe'yi eşsiz ve özel yapmaktadır. 

Restorasyonda ileri teknoloji kullanıldı
Restorasyonu için 8.3 milyon avro harcanan dünyanın ilk 
tapınağı, sonraki ulaşabilecek bir teknoloji ile koruma altına 
alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca üstlenilen "Şanlı-
urfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi" kapsamında, 
ören yerinde kullanılan çatı örtüleri membrandan üretildi. 
Örtüler nanoteknolojiyle üretildiğinden kendi kendini ye-
nileyebiliyor. Göbeklitepe’nin çelik konstrüksiyon çatı ör-
tüleri, paratoner özelliği de taşıyor. Olası bir depremde ya-
pıda oluşabilecek oturma ve çökmeleri tespit etmek ama-
cıyla özel bir deprem izolatörünün devreye alınması da 
proje kapsamında yer alıyor. 2 bin 400 metrekare alanı ko-
ruyacak nanoteknolojik örtülere, arkeolojik kazılar sonrası 
ortaya çıkabilecek ilave alanları kaplayacak şekilde ekleme-
ler yapılabiliyor.
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“I AM AN ANATOLIAN ARTIST WHO GETS TEARY HEARING THE FIRST NOTES OF THE 
NATIONAL ANTHEM AND WHO GOES TO SULTANAHMET TO LISTEN TO THE BEAUTIFUL 

AZAN AND WHO EMBRACES ALL CULTURES OF THIS LAND.”

Tuluyhan Uğurlu takes place among the most significant artists 
who were raised in our country. His success has already been 
discovered abroad; however, he has drawn attention first with his 
composition of İstanbul Kanatlarımın Altında’s theme music 
(İstanbul Beneath My Wings is a 1996 Turkish film.) Later, he 
advanced in his career as the name who had our country fall in love 
with the piano all over again. We talked about his life as an artist 
with Tuluyhan Uğurlu, who has given concerts at important 
locations and who has achieved to have his compositions embraced 
by our society as the way our folk song are.

 Shall we learn more about the unknowns of Tuluyhan 
Uğurlu with your own words?
He is an ordinary man... He lives as the way everybody else does... 
He is always among people except the concert days. You can see 
Tuluyhan sometimes at a high class cafe or at an ordinary diner or 
at a bank making a deposit to pay for the bills. He is an Anatolian 
artist, who meets people there and start chatting to widen his 
knowledge, who likes to travel in İstanbul by metro, who drives large 
vehicles, who knows all the details of the old American cars, who 
doesn’t hesitate expressing himself when it is a matter of our nation 
and Anatolia, whose eyes get teary hearing the first notes of the 
National Anthem, who goes to Sultanahmet to listen to the beautiful 
azan, who embraces all cultures living in this land, who is passionately 
in love with Hagia Sophia, who adores and respects Bach, Mimar 
Sinan, and Itri, who adopts the life philosophy of Mustafa Kemal 
Atatürk, who has the last word when it comes to Atatürk...  

Ülkemizin yetiştirdiği en önemli sanatçılar arasında yer 
alıyor Tuluyhan Uğurlu... Başarısı yurtdışında çoktan keş-
fedilmiş ancak ülkemizde İstanbul Kanatlarımın Altında 
film müziği ile dikkatleri üstüne çekmişti. Sonrasında pi-
yanoyu ülkemizin geneline tanıtan ve sevdiren bir isim 
olarak kariyerini en üst seviyelere taşımış oldu. Önemli 
mekanlarda konserler veren kendi bestelerini adeta türkü-
lerimiz gibi tüm topluma kabul ettirmeyi başaran Tuluy-
han Uğurlu ile sanat hayatını konuştuk. 

 Tuluyhan Uğurlu’yu, bilinmeyenleriyle, bir de sizin 
kelimelerinizle dinleyebilir miyiz?
Sıradan bir adam… Herkes gibi yaşar. Konser günleri dı-
şında her zaman insanların arasındadır. Bazen lüks bir ka-
fede, bazen bir esnaf lokantasında ya da bir bankada fatura 
yatırırken görebilirseniz Tuluyhan’ı... Hemen orada tanış-
tığı insanlarla sohbet edip, ufkunu genişleten, metro ile 
İstanbul’u gezmeyi seven, büyük araçlar kullanan, eski 
Amerikan arabalarının her detayını bilen, söz konusu 
Anadolu ve milletse sözünü esirgemeyen, İstiklal Mar-
şı’nın ilk notaları ile gözleri dolan, güzel ezanlar dinlemek 
için Sultanahmet’e giden, bu topraklarda yaşayan tüm 
kültürleri kucaklayan, Ayasofya’ya tutkulu, Bach, Mimar 
Sinan ve Itri’ye saygı ve hayranlıkla yaklaşan, yaşam felse-
fesi olarak Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek alan ve Atatürk 
denilince son noktayı koyan Anadolulu bir insan, Anado-
lulu bir sanatçı… 

Tuluyhan Uğurlu
“İSTİKLAL MARŞI’NIN İLK NOTALARI İLE GÖZLERİ DOLAN, GÜZEL EZANLAR DİNLEMEK İÇİN 
SULTANAHMET’E GİDEN, BU TOPRAKLARDA YAŞAYAN TÜM KÜLTÜRLERİ KUCAKLAYAN 

ANADOLULU BİR SANATÇIYIM.”

HEM DÜNYALI HEM YERLİ
NATIVE AND GLOBAL

YILMAZ İBRAHİMOĞLU
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 You are the child of a musician mother and a poet 
father; how did your journey in arts begin and what was 
your family’s part in this?
Our brains are like sponges that absorb everything, especially 
during childhood. Being born to a family that lived intertwined 
with arts, meeting with my mother’s piano at a very young age 
made me aim towards music no matter what. I was told that my 
IQ was a bit higher than my peers. I would have developed myself 
in another field if there was not a piano at home. My mother’s 
musical culture and passion for it, my father’s poet side, their 
house guests, who were also artists, contributed to the development 
of Tuluyhan whom you know today. Sometimes I begin to discuss 
in an area that I never thought that I knew anything about it, 
surprising even myself. I think this is because I had listened to their 
chats with all my heart that I have been combining those with my 
own knowledge now. Our brains are like sponges that observe 
everything, especially during childhood.     

 You won a Wonder Children Scholarship in your senior 
year in İstanbul Municipal Conservatory of Music and you 
happened to go to Vienna. Can you tell us about those years?
I had been accepted to the conservatory of music when I was 
4. I don’t remember my first years well. You continuously 
learn the musical notes and play the piano. I entered the exam 
for the wonder children scholarship when I was 7 and passed; 

 Müzisyen bir anne ile şair bir babanın çocuğusunuz; 
sanat yolculuğunuz nasıl başladı ve bu yolculukta 
ailenizin rolü nedir?
Yetenek önemli ama ailenin rolü çocuğun geleceği açısın-
dan çok daha önemli. Sanatla iç içe yaşayan bir aile orta-
mında doğmak, annemin piyanosu ile daha küçük yaşlarda 
tanışmak beni ister istemez müziğe yönlendirdi. Yaşıtları-
ma göre zekâ seviyem biraz yukarılardaymış anlattıklarına 
göre… Demek evde piyano olmasa başka bir dalda kendimi 
geliştirecekmişim. Annemin müzik aşkı ve kültürü, baba-
mın şair yanı, eve bizi ziyarete gelen sanatçı dostları bugün 
tanıdığınız Tuluyhan’ın gelişiminde büyük katkı sağlamış 
bence… Onları yıllarca o kadar dinlemiş, öğrendiklerimi 
kendi bilgimle harmanlamışım ki, hiç bilmediğim bir ko-
nuda birden konuşmaya başlayıp ben de bildiklerime şaşı-
rırım bazen… Beyin, özellikle çocuklukta bir sünger gibi… 
Duyduğunuz her şeyi alıyor.

 İstanbul Belediye Konservatuarı’nın son sınıfında 
Harika Çocuklar bursunu kazanıyorsunuz ve yolunuz 
Viyana’ya düşüyor. O yılları anlatır mısınız biraz?
Dört yaşında konservatuvara girmişim, ilk yılları ben de 
çok iyi hatırlamıyorum… Sürekli nota öğrenip, piyano ça-
lıyorsunuz. Yedi yaşımda harika çocuklar sınavına girip 
kazandım, ancak Türkiye’nin ekonomik sıkıntıda olduğu 
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yıllarda devlet beni yurt dışına müzik eğitimine gönde-
remedi. Rahmetli annem çok becerikli bir kadındı. Hak-
kımı dondurup, lise ve konservatuvarı bitirmemi bekle-
di ve liseyi bitirip konservatuvar son sınıftayken ba-
bamla Viyana’ya gittik. Viyana Müzik Akademisinin 
sınavlarına girdim. Piyano ve bestecilik bölümlerini 
kazandım. Sonra babam beni bırakıp döndü. Viyana’da 
öğrencilik yılları başladı. Lisans ve yüksek lisans için 
Viyana’da 14 yıl kaldım. 

 Arkadaşlarınız Chopin ile boğuşurken sizin 
konserlerinizin afişleri Viyana’da sokaklara 
asılıyormuş. Neydi sizi farklı kılan?
Akademide klasik bestecileri okuyor, onları çalıyorsu-
nuz. Orada amaç sizi iyi bir Klasik Batı Müziği sanatçı-
sı-icracısı olarak yetiştirmek… Ben bunu kabul etmek 
istemedim. Kafamın içi kendi müziğimle doluydu. Bu 
müziği seslendirmek istiyor, sürekli beste 
yapıyordum. Büyük bestecilere saygı-
lıydım ama -hala da öyle- ben de 
kendi yolumdan gitmek istedim. 
Viyana’da farklı yerlerde konser-
ler vermeye başladım. Kendi 
müziğim ilgi görüyordu… Bu 
yolda da devam ettim. 

 Bir süre sonra tamamen 
bestekarlığa yöneliyorsunuz. 
Neydi bu kararı vermenize 
sebep olan düşünceler, 
duygular?
Önce konserlerin ilk bölümünde 
klasik eserler çalıyor, sonra kendi eser-
lerimi seslendiriyordum. Ama inanın se-
yirci benim eserlerimi daha çok alkışlıyordu. 
Çünkü Chopin’i Chopin’den iyi kimse çalamazdı. Mo-
zart için, Bach için de öyle… O zamanlarda kayıt yapılama-
dığı için biz onların icralarını bilmiyoruz ve birilerine, ‘çok 
iyi Mozart yorumcusu’ diye bir onur veriyoruz. Acaba 
Mozart bu eseri nasıl çalardı, bilmiyoruz. Çünkü notaya 
bakıp çalmak eserin ruhunu yansıtmaz. Ben de bu düşünce 
ile kendimi çalmaya başladım. Başarılı da oldum.

 Dünyaca ünlü bir sanatçısınız. Sanatta evrenselliğin 
sırrı nedir?
Sanatta evrenselliğin sırrı yöresel olmakla başlar. Bir de 
kâinatın sesini dinlemeniz gereklidir. Siz eğer kâinattan 
gelen mesajları alıp, müziğinize bunu katabiliyorsanız, 
Afrika’da da Amerika’da da çalarsınız ve insanlar sizi an-
lar. Müzik sanatların en soyut olanıdır, müziği elinizle 
tutamazsınız, tarif edemezsiniz. Yaptığınız müzik yüreği-
nizden geliyorsa sizi tüm kâinat dinler…

however, Turkey was in economic crisis and the state couldn’t 
afford to send me to study music abroad. My late mother was 
a very clever woman. She froze my scholarship and waited for 
me to complete my high school and conservatory educations. 
When I was in my senior year of the conservatory, I went to 
Vienna with my father. I entered the exams of Vienna 
Academy of Music. I was accepted to piano and composition 
department. My father left me there and went back. My years 
as a student in Vienna therefore began. I spent 14 years in 
Vienna to get my bachelor and master’s degrees.  

 When your friends were struggling with playing 
Chopin your concert posters were hanging at the Vienna 
streets. What made you different?
You study and play the classic composers at the academy. 
The goal there is to educate you as a good artist/performer of 

Classic Western Music. I did not want to settle with it. My 
head was filled with my own music. I desired to 

voice it. I was continuously composing music 
then. I felt respect for the great composers, 

I still do, but I wanted to follow my own 
path. I began to give concerts in 

Vienna at different locations. My 
own music was getting attention. I 
kept following the path.   

 After a while you completely 
aim for composing music. 
What were the thoughts and 

feelings that made you make 
that decision?

I was playing classic compositions in 
the first part of my concerts, later I was 

playing my own. But believe me when I say this, 
my own compositions were getting more applause 

from the audiences. Because no one can play Chopin better 
than Chopin. Same goes for Bach and Mozart. Recording music 
was not invented in their age, so we do not know how Mozart 
would play his own compositions. We only honor some musicians 
as a good Mozart performers. Looking at the notes and playing the 
piece don’t reflect the spirit of it. So I began to play my own works 
with this thought in mind. I became successful.

 You are a worldwide known artist. What is the secret 
to being universal in arts?
It begins with being local at first. You must also listen to the 
sound of the universe. If you are able to receive the messages 
of the universe and add those to your music than no matter 
where in the world you play it, everyone will perceive you. 
Music is the most abstract one among the branches of arts. 
You cannot see it or hold it in your hands. If your music is 
coming from the heart, the whole universe will listen to it. 

"Notaya bakıp 
çalmak eserin ruhunu 
yansıtmaz. Ben de bu 

düşünce ile kendimi çalmaya 
başladım. Başarılı da oldum."

"Looking at the notes and playing 
the piece don’t reflect the spirit of it. So 

I began to play my own works with 
this thought in mind. I became 

successful."
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RÖPORTAJ / INTERVIEW

 Yerel enstrümanları piyanoyla birlikte kullanarak 
müzikte yeni bir sayfa açtınız. Kulağa hoş gelen bu 
tınıların uyumunu nasıl yakalıyorsunuz?
Ben bunun için özel bir çaba göstermiyorum. Şöyle ya-
parsam sevilir, dünyanın şurasında bu istenir, şu popü-
ler olur gibi bir kaygı taşımam. Yerel enstrümanları 
sevdiğim için müziğimin içinde yer alır hepsi… 
Sonra yolculuk başlar. Bizim müziğimizle Batı müziği 
arasında matematiksel farklılıklar vardır. Bu noktada 
hep oyumu bizim müziğimizden yana kullanırım. Aslına 
dokunmam, mesela mehter-piyano konserlerimde ben 
mehtere uyarım, piyano mehtere eşlik eder… Birbirine 
uyum sağlayamayacak sentezlere girmem, zaten o za-
man bu sentez değil, kakofoni olur. Bir gazeteci benim 
müziğim için ‘dikişsiz sentez’ diye yazmıştı. Ben buna 
bir son nokta daha koyarak İznik Çinisi diyorum yaptı-
ğım müziğe… Mozaik parçalardan oluşur, çini ise bir 
bütündür. Tüm güzellikleri bir vazoda, bir duvarda bir-
leştirir. Parçalar sanatla birleşir ve bir bütün olur. Her 
enstrüman bir kültürü temsil eder. Bir enstrümanı kü-
çümsemek o kültürü görmemek, yok etmek demektir. 
Bu da faşist bir görüştür. Anadolu insanına yakışmaz. 
Bilmem düşüncemi anlatabildim mi? 

 Tarihi mekânlarda verdiğiniz konserlerle dikkat 
çekiyorsunuz. Bu bir tercih mi? Eğer öyleyse 
buralarda çalmanın size verdiği hisler nelerdir?
Tarihi mekanlarda konser vermeyi seviyorum. 21. yüz-
yılda insanların artık konser salonlarından sıkıldıklarına 
inanıyorum. Tarihi mekânda konser hem bizim için zor 
-düşünün boş bir mekânı konser salonu haline getiriyor-
sunuz- hem de seyirci için zor. Mesela Kapalıçarşı’da 
konser veriyorsunuz. Yüzlerce yıllık taşlar üzerine is-
kemle diziyorsunuz, belki sizin oturduğunuz iskemle eğri 
bir yere denk gelmiş. Sirkeci Garı’nda konser veriyorsu-
nuz dışardan insan sesleri, vapur düdükleri ve trafik sesi 
geliyor. Ancak insanlar da bu sıkıntılara rağmen mekânın 
büyüsüne kaptırıyorlar kendilerini. Tarihi mekanların 
farklı bir enerjisi var, bu enerji ile konser sanatçı için de 
seyirci için de farklı, denenmemiş, heyecan verici. 

 Akdamar Kilisesi’nin açılışında verdiğiniz konser 
unutulmayanlar arasında yer alıyor. Sizin 
unutamadığınız konseriniz hangisi peki?
Akdamar Kilisesi konserim unutulmazlar arasındadır. 
Adaya salla piyanonun gelişi, tepeye kadar çıkışı, sonra 
kalabalık içinde, o önemli günde çalmak… Nemrut Dağı 
konserim unutulmazlar arasında en ön saflardadır. Bü-
yük Taarruz ’un yapıldığı Kocatepe’de verdiğim konser 
de unutulmazlar içindedir. Kapalıçarşı 550. Yılı konseri 
ve Çimenlik Kalesi konserleri de güzel anılarla dolu sa-
natsal etkinliklerdir.   

 You have turned a new page in music by using piano 
with the the native instruments. How do you capture the 
harmony of these tunes together?
I do not make a special effort for this. I don’t worry which 
tunes might be popular and where in the world. The native 
instruments are included in my music because I simply like 
them. Then the journey begins. There are mathematical 
differences between our music and the Western music. My 
vote always goes to our music at this point. I do not change 
the original; for instance, I play in accord with the mehter in 
my mehter-piano concerts and the piano accompanies the 
mehter. I wouldn’t attempt to synthesis that would not be in 
harmony. It would have been called a cacophony then. A 
journalist had described my music as ‘a seamless synthesis’ 
once. I would like to make a finishing touch to his description 
by calling my music ‘İznik Tile’. Mosaic consists of pieces; 
however, tile is whole. It unites all beauties in a vase or on a 
wall. Pieces unite through arts and become a whole. Each 
instrument represents a culture. Underestimating an 
instrument means to ignore or terminate its culture. This is a 
fascist idea, which would not suit the Anatolian people. I 
don’t know, was I able to clearly explain my thought?     

 You draw attention to the concerts you give in 
historical places. Is this a choice? If so, what are your 
feelings when you're playing at such places?
I like to give concerts in historical places. I believe that people 
in the 21st century are now bored of concert halls. Giving a 
concert at a historic venue is difficult for us - you turn an 
empty space into a concert hall - and for the audience. For 
example, let's say I am giving a concert at the Grand 
Bazaar. We line chairs row by row on hundreds of years old 
stones, perhaps the chair you sit happened to be placed on 
a slanted surface. Let's pretend a concert at the Sirkeci 
Terminal. Voices of the crowd, ferry whistles, and traffic 
sounds are coming from the outside. However, despite 
these troubles, people are caught up in the charm of space. 
The historical places have a different kind of energy, which 
is exciting, new, extraordinary for both the artist and the 
audiences.

 The concert you gave at the opening of Akdamar 
Church is one of the unforgettable ones. What is your 
favorite concert?
My Akdamar Church concert is among the memorable. The 
arrival of the piano to the island on a raft, its climb to the hill, 
then playing in the crowd on that important day... My Mount 
Nemrut concert is at the forefront of memorable ones. The 
concert I gave at Kocatepe, where the Battle of Dumlupınar 
was fought, is also unforgettable. The concerts of the 550th 

anniversary of the Grand Bazaar and the Çimenlik Castle are 
artistic events full of beautiful memories.

 Önümüzdeki günlerde sizi hangi projelerle ve 
nerelerde göreceğiz?
Bu yıl Kurtuluş Savaşı’nın 100. Yılı kutlamaları var. Her 
zamanki gibi resmi programlar içinde yokum ama, “Ata-
türk’le Birlikte Anadolu Yollarında” isimli bir konser turne-
miz olacak. Daha şimdiden pek çok şehir ile anlaşma yapıldı. 
Gelecek yıllar için liselere yönelik bir çalışma için resmi 
makamlarla görüşüyoruz. Türkiye’nin turizm konusundaki 
tanıtımları için yurt dışında pek çok konserim olacak. Bü-
yük bir tutku ile verdiğim gar konserlerim ise devam edecek. 

 Sağladığınız desteklerle genç yeteneklerle iç içesiniz. 
Gelecekte nasıl müzisyenler dinleyeceğiz?
Gelecekte özgür ruhlu gençlerin kendi müziklerini yapa-
caklarına inanıyorum. Gittiğim güzel sanatlar liselerinde 
çok yetenekli gençler görüyorum. Ben her zamanki gibi 
Türkiye’den umutluyum. 

 Bugün birçok genç için idolsünüz. Peki, bu yolda 
yürümek, sizin gibi olmak isteyen gençlere neler 
tavsiye edersiniz?
Onlara hep şunu söylüyorum; ben şu anda kulvarı olmayan 
bir müzik yapıyorum. Benim işim çok zordu. Gençlerin 
önünde şimdi Tuluyhan Uğurlu gibi bir örnek var. Kendi 
müziklerini yapsınlar, özgür düşünsünler. Çok çalışsınlar ve 
en önemlisi eskiyi küçümsemeden öğrenip, kendi cümleleri 
ile, yeniliğe yelken açsınlar. 

 In which projects and where will we see you in the 
coming days?
This year there are celebrations of the 100th anniversary of the 
War of Independence. As usual, I am not in the official programs, 
but there will be a concert tour called “On the Anatolian Road 
with Atatürk”. Already a deal was made with many cities. We 
are in contact with official authorities for a study intended for 
high schools for the coming years. I will give many concerts 
abroad for promoting Turkey's tourism. The concerts that I have 
given with great passion at terminals will continue.

 With the support you provide, you are surrounded by 
young talents. What kind of musicians will we listen to 
in the future?
In the future, I believe that free-spirited young people will 
make their own music. I see very talented young people in high 
schools of fine arts. I'm hopeful for Turkey as usual.

 Today, you're an idol of many young people. So, what 
do you recommend to young people who want to walk on 
this road and be like you?
I always tell them that I’m currently doing music with no 
course. My job was very difficult. In front of young people 
now there is an example like Tuluyhan Uğurlu. Let them do 
their own music, think free. They should work hard and most 
importantly learn the old without underestimating it and sail 
towards innovation in their own words.
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THE COLORS OF APRIL

NİSAN AYININ 
RENKLERİ

BERİL ŞEN

Seasons touch our souls... All four seasons welcome us along with 
different colors. April is quite different. The spring might come 
with a bit of a feign reluctance but April has many promises to 
make one feel warmer and forget about the winter’s cold. The 
spring comes with its herald and colors. Each color takes us on a 
journey towards the rainbow... 

İklimler ruhumuza dokunur… Dört mevsim de farklı renk-
lerle karşımıza çıkar. Nisan bambaşkadır. Belki bahar biraz 
nazlanarak gelir ama nisan ayının, soğuğu unutturan, insa-
nın içini ısıtan birçok vaadi vardır. Bahar müjdesiyle, 
renkleriyle gelir. Her renk bizi bir yolculuğa çıkarır, gök-
kuşağına doğru…  
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BADEMİN BEYAZI
Datça’nın nisanı başka yere benzemez. Coğrafyamızın en 
güzel bahar rüzgarları buradan esmeye başlar. Bahar ‘geli-
yorum’ derken, hiçbir rengini esirgemez. Hatta sabırsızdır, 
baharın habercileri şubat-mart kadar erken harekete ge-
çer. En erken açan bahar çiçekleri de Datça Yarımadası’nda 
görülür. Toprak yeşerir, bol yağmur, sıcak hava, biraz Ak-
deniz, biraz da Ege iklimi; toprak için bundan iyisi can 
sağlığı… Badem çiçekleri neredeyse gökyüzünü beyaza, 
pembeye boyar. Mart ayının sonuna doğru bademler yü-
zünü çağla olarak gösterir. Mart ve nisan aylarında toprak 
bahar yağmurlarını çektikçe, papatya beyazına ve gelincik 
kırmızısına boyanır. Nisan dur durak bilmez, elini mayısa 
verirken, papatyalar insan boyuna ulaşır, kıyı karanfilleri 
ortaya çıkar. Sarı, mor, mavi, pembe anemonlar yani dağ lale-
leri açar. Renkler ayrı kokular ayrı baş döndürücüdür. Porta-
kal ve limon çiçekleri her tarafı kaplar. Datça hurması, orkide 
çeşitleri görücüye çıkar. 6 milyon yıllık kumul Gebekum fo-
sili de geri kalmaz; endemik bitkiler de böcekler, yer sıçanları, 
bukalemunlar da baharı fırsat bilir. Ya havanın berraklığına, 
göğün mavisine ne demeli! Datçalılar da bahar gibi açar. Ta-
bana kuvvet dağ tepe adanın her yanında yürüyüşler yapılır, 
trekking turları düzenlenir, bisiklete binilir, akşama pişirmek 
üzere kucak dolusu otla geri dönülür. Say say bitmez; ebegü-
meci, dallama, kışıyak, tilkicik, iğnelik, kuzukulağı, cibez, 
kuzugöbeği mantarı, arapsaçı, su kayzağı, su teresi, çoban 
kaldıran, dağ nanesi, adaçayı… Kekik ve biberiye zaten hep 
ocakların kıyısındadır; Datçalılar onlara “ana kokusu” der. 

THE WHITE OF ALMONDS
Datça's April has no match. The most beautiful spring 
winds of our geography begin to blow here. When spring 
says that I am coming, it does not spare any color. It 
becomes even impatient, the harbingers of spring jump into 
action as early as February and March. The earliest spring 
flowers are seen in Datça Peninsula. Foliation begins; 
plenty of rain, warm air, a little Mediterranean and a little 
Aegean climate are the best for the health of the soil. 
Almond flowers almost paint the sky white and pink. 
Towards the end of March, almonds show their faces green. 
In March and April, as the soil absorbs spring rains, they are 
painted in daisy-white and poppy-red. April does not stop, 
as it gives its hand to May, daisies reach the human height, 
coastal carnations appear. Anemones bloom yellow, purple, 
blue, pink. Colors and scents are respectively dizzying. 
Orange and lemon flowers cover everywhere. Datça's palm 
dates and orchid varieties make their debut. The 6-million-
year-old Gebekum fossil dunes keep up with them; endemic 
plants, insects, moles, chameleons also take advantage of 
the spring and show their faces. What about the clarity of 
the weather, the blue of the sky? Residents of Datça also 
bloom. Trekking tours are organized, bicycles are ridden, 
and an armful of herbs is picked to cook in the evening. You 
cannot even name them all; hibiscus, thistle, watercress, 
sorrel, morel, mountain mint, sage... Thyme and rosemary 
are always on the side of the stoves; locals call them the 
mother's smell.

KAPAK / COVER KAPAK / COVER

LALELERİN BİNBİR RENGİ
Emirgan Korusu, Yıldız Parkı, Gülhane Parkı, Sultanahmet 
Meydanı… Bunlar, İstanbul’u hakkını vererek gezmek is-
teyenlerin listesinde olması gereken yerler. Ancak malum 
ömür biter, İstanbul bitmez ve bu liste uzayıp gider. Oysa 
özellikle bu yerler nisan ayında bambaşka bir cazibeye sa-
hiptir; laleler… Gerek kültürel gerekse sanatsal olarak 
Türk kültürünün önemli bir sembolü olan lale, nisan ayın-
da sokakları, parkları, bahçeleri ve meydanları renklendi-
rir. Lale Festivali’nde, kent binbir renge boyanır. Geçtiği-
miz yıllarda, İstanbul Lale Festivali kapsamında, Sultanah-
met Meydanı’nda, dünyada ilk kez 564 bin lalenin kullanıl-
dığı, 1453 metrekarelik Lale Halısı, görkemli bir görüntü 
vermişti. Emirgan Korusu, özellikle hafta sonları İstan-
bul’un kaosundan kaçıp doğaya sığınmak isteyenler için 
kentlilerin akın ettiği yeşillik ve ormanlık yerlerin başın-
dadır. Osmanlı padişahı IV. Murad’ın İranlı Emir Gün’e 
hediye olarak verdiği bu bahçe, birçok kez el değiştirmiş, 
son olarak da 1940’ta kamulaştırılmıştı. Adlarını renkle-
rinden alan, koru içinde kahvaltı mekanı olarak rağbet gö-
ren sarı, pembe, beyaz köşkler, 1871 ve 1878 tarihli. Boğaz 
manzarasına da sahip koru, nisanda lalelerle daha da ilgi 
çeken bir yere dönüşüyor. Lale Festivali boyunca düzenle-
nen kültür-sanat ve müzik etkinlikleri, ebru sanatçılarının 
canlı performansları, fotoğraf ve resim sergileri kente 
canlılık katar. Emirgan Korusu, Göztepe 60. Yıl Parkı, Gül-
hane Korusu, Yıldız Korusu, Beykoz Korusu, Büyük Çam-
lıca Korusu, Küçük Çamlıca Korusu, Hıdiv Çubuklu Koru-
su, Soğanlı Bitkiler Parkı, Fethipaşa Korusu ve Sultanah-
met Meydanı gibi alanlarda yüzlerce farklı türde milyon-
larca lale dikilir. 

ONE THOUSAND AND ONE COLORS OF THE TULIPS
Emirgan Grove, Yıldız Park, Gülhane Park, Sultanahmet Square… 
These are the landmarks that must be in the list of the person who 
wants to make the best of İstanbul. However, our lives go on and 
eventually end... But İstanbul does not and this list ever-
lengthens... These locations are especially in their most beautiful 
appearances in April thanks to the tulips. The tulip, being a 
significant symbol of the Turkish culture in terms of traditions 
and culture, animates the streets, gardens, parks, and squares in 
April. The city is colored in one thousand and one different tones 
during the Tulip Festival. The 1453 square meter Tulip Carpet, 
where for the first time 564 thousand tulips were used in making, 
created a magnificent view within the scope of the İstanbul Tulip 
Festival at the Sulthanahmet Square in recent years. Emirgan Grove 
is the leading location of the greenery and forests swarmed by the 
city dwellers, especially on the weekends to escape the chaos of 
İstanbul and to take shelter in nature. The garden, which was 
given to the Iranian Emirate Gün as a gift by the Ottoman 
Sultan Murad IV, changed hands many times and finally 
enacted in 1940. Yellow, pink, white mansions, the names of 
which come from their colors, as the place to eat in the grove, 
are dated back to 1871 and 1878. The grove, which has a view 
of the Bosphorus, turns into a place of even more interest 
with tulips in April.  Culture, art and music events, live 
performances of paper marbling artists, photography and art 
exhibitions throughout the Tulip Festival bring vitality to the 
city. Millions of tulips are planted in hundreds of different 
types in areas such as Emirgan Grove, Göztepe 60. Yıl Park, 
Gülhane Grove, Yıldız Grove, Beykoz Grove, Büyük Çamlıca 
Grove, Küçük Çamlıca Grove, Hıdiv Çubuklu Grove, Bulbous 
Plants Park, Fethipaşa Grove, and Sultanahmet Square.  

İstanbul

Datça
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SAZLIKLARIN MAVİSİ
Güney Ege’nin sakin yerleşimi Dalyan, yazın sıcağını ve hare-
ketliliğini özler mi bilinmez ama nisanda atmosfer de hava da 
tam kıvamındadır. Nesli tükenmekte olan kaplumbağalar 
Caretta Carettalar’ın üreme yeri 5.5 km uzunluğundaki İztu-
zu Plajı, yazlıkçılar arasında ününe ün katmıştır ancak sazlık-
ların sakladığı kurbağa sesleri, yaprakların hışırtısı ve suyun 
şırıltısı için Dalyan daha büyük bir cazibeyle çağırır. Dalyan, 
bugün dünyanın her yerinden gelen doğa bilimcilerin, doğal 
yaşamını şaşkınlıkla inceledikleri bir yer. Teknede yerinizi 
alın ve usul usul sazlıklarla kucaklaşan mavinin üzerinde sü-
zülün. Köyceğiz Gölü ile Akdeniz’i birleştiren doğal bir kanal 
olan Dalyan’nın iki yakasında süren hayat, kendine özgüdür. 
Kanalın kıyıları sazlıklarla ve doğal yaşamla doludur. Tek-
neyle gezerken, dağların yamaçlarındaki M.Ö. 4. yüzyıla ait, 
yer yer, denizden 80 derecelik bir açıyla yükselen dağlara 
oyulan ve bazılarının yükseklikleri 9 metreye ulaşan, tapınak 
tazındaki kaya mezarları da Dalyan’ın, özellikle geceleri ay-
dınlatılıp suya yansıdıklarında, doyum olmayan bir görüntü-
sü. Bunlar antik Kaunos kentinin güç ve zenginliğinin bir 
göstergesiydi. Antik çağlarda adı Kalbis olan ve bugün Özel 
Çevre Koruma Bölgesi statüsündeki Dalyan, sazlıklarıyla 
birlikte doğal bir labirente benzer. Delta adeta bir dantel gibi 
oyulmuştur. 7.5 km uzunluğundaki kanal bazen bir boğaza, 
bazen de bir göle dönüşür. Mavi yengeciyle ünlü Dalyan’da 
ayrıca yaklaşık 154 kuş çeşidi saptanmış. Kuşların ilgi çektiği 
bir yer de, yine tekneyle ulaşılan Kaunos antik kenti. Akro-
pol’den Dalyan’ın mavisini ve kıvrımlarını seyretmek ben-
zersiz bir deneyim. 

THE BLUE OF THE REEDS
Both the weather and the ambiance are great in April in 
Dalyan, the quiet settlement of the South Aegean. 5.5 km 
long İztuzu Beach, the breeding ground of the endangered 
turtles Caretta Carettas, has earned a reputation among the 
vacation goers. However, Dalyan has a greater charm with 
the frogs hiding among the reeds, the rustle of the leaves and 
the sparkling of the water. Dalyan is a place where 
naturalists from all over the world study its natural life with 
surprise. Take your place on a boat and sail in the blue 
waters embracing the reeds. Life on both sides of Dalyan, 
which is a natural canal that connects Köyceğiz Lake and the 
Mediterranean, is unique. The shore of the canal is full of 
reeds and natural life. The 4th century BC rock tombs in the 
temple style located on the slopes of the mountains at about 
an 80-degree angle from the sea are also among the 
beautiful images of Dalyan, especially when illuminated at 
night and reflected in the water. These were indications of 
the power and wealth of the ancient city of Kaunos. Dalyan, 
called Kalbis in ancient times, is a Special Environmental 
Protection Area today and it is similar to a natural labyrinth 
with its reeds. The delta is carved almost like lace. The 7.5 
km long canal sometimes turns into a strait and sometimes 
a lake. Nearly 154 bird species were confirmed living in 
Dalyan, which is also famous for its blue crab. Another 
place where birds attract interest is the ancient city of 
Kaunos, which can be reached by boat. It is a unique 
experience to watch the blue and the curves of Dalyan from 
the Acropolis.

Dalyan
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AKDENİZ’İN YEŞİLİ
Akdeniz’in mavisi demek daha mı uygun olurdu? Maviden 
de tamamıyla vazgeçmiş değiliz ancak Akdeniz’in yeşilini de 
yabana atmamak gerek. Özellikle Likya Yolu’nda yürüyor-
sanız… Geçtiğimiz yıllarda, İngiliz Country Walking dergisi 
tarafından, “Dünyanın En İyi 50 Yürüyüş Parkuru” sırala-
masında 15. olan, Sunday Times’da “Dünyanın En İyi 10 
Yürüyüş Parkuru” arasında yer alan Likya Yolu’ndan bahse-
diyoruz. Fethiye’den başlayıp Antalya yakınlarında sona 
eren, Türkiye’nin ilk uluslararası işaretlerle belirlenmiş 
yürüyüş yolu Likya Yolu, aynı zamanda dünyanın en uzun 
10 yürüyüş parkurundan biri ve tam 500 kilometre. Ni-
san-mayıs, eylül-kasım dönemleri yürüyüş için isabetli za-
manlar. Bütün yolu tek bir seferde yürümek, 30 gün sürü-
yor. Manzaralar, deniz kenarından 2.366 metredeki Tahtalı 
zirvesine kadar farklılaşıyor ve 52 Likya kentinin 19’undan 
geçiliyor. Likya Yolu (www.lycianway.com) ve ardından da 
Türkiye’nin ikinci yürüyüş parkuru St. Paul Yolu’nun 
(www.stpaultrail.com) kurucusu olan Kate Clow’un önerdi-
ği rotalar hep yeşil manzaralar eşliğinde ilerliyor. Yol bo-
yunca kamp yapabilir, köy pansiyonlarında konaklayabilir, 
Demre- Finike arasında, iki gün boyunca, başka trekkingci-
ler dışında insana rastlamayabilir, her gün farklı koylara 
demir atan bir teknede yıldızların altında uyuyabilirsiniz. 
İyi planlandığı taktirde Likya Yolu’nu yürümek zor değil. 
Yürüyüş, 1 hafta-10 günlük etaplara bölünürse zorlanma-
mak mümkün. Parkurlar, 4-5 ya da 8-10 saatlik. Börtü bö-
ceğinkinden başka hiçbir ses yok, kokular daha belirgin, 
hava şerbet gibi... Yaylakuzdere-Tahtalı Dağı-Beycik- Ulu-
pınar-Çıralı-Olimpos-Olimpos-Adrasan-Kekova-Leto-
on-Minare Köyü (Pınara)-Kayaköy-Ölüdeniz-Ekin-
cik-Dalyan güzergahını 1 haftada yürümek mümkün.

THE MEDITERRANEAN GREEN
Would it be more appropriate to call it the Mediterranean blue 
instead? We still have eyes on the blue but the green landscapes of 
the Mediterranean should not be underestimated. Especially 
if you are walking on the Lycian Way. We are talking about 
the Lycian Way which was selected 15th among the World's 
Top 50 Trekking Trails by the British magazine Country 
Walking and among the Top 10 Hiking Trails by the Sunday 
Times in the past. Starting from Fethiye ending near 
Antalya, Turkey's first walking path marked by international 
signs is the Lycian Way. It is also one of the world's longest 
10 hiking trails and it is 500 kilometers. April-May, 
September-November periods are great times for hiking. It 
takes 30 days to walk all the way at once. The landscapes 
vary from the seaside to the Tahtalı summit at 2,366 
meters. 19 of the 52 Lycian cities are passed through during 
the walk. The founder of the Lycian Way (www.lycianway.
co) and then the second hiking trail in Turkey St. Paul Way 
(www.stpaultrail.com), Kate Clow recommends routes with 
green landscapes. You can camp along the way; you can stay 
in the village lodgings; you might not come across other 
people for two days between Demre-Finike except other 
trekkers; you can sleep under the stars on a boat anchoring 
different bays every day. It is not difficult to walk the Lycian 
Way, if it is well planned. If trekking is divided into 1 week-
10 day periods, it should not be difficult to complete. The 
courses are 4-5 or 8-10 hours. There is no sound other than 
birds' and bees'; the scents are more prominent; the weather 
is very nice... Yaylakuzdere-Tahtalı-Beycik-Ulupınar-
Çıralı-Olimpos-Adrasan-Kekova-Letoon-Minare Village 
(Pınara)-Kayaköy-Ölüdeniz-Ekincik-Dalyan route is 
possible to walk in 1 week.

Likya Yolu The Lycian Way
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GÜNBATIMININ KIZILI
Kış boyunca sessizliğe gömülen, arnavut kaldırımı yokuş-
larında yürüyenlerin, kızıl andezit taşından evlerin arasın-
da dolaşanların, köy kahvesinde mola verenlerin parmakla 
sayıldığı Behramkale Köyü, nisanda doğayla birlikte uyan-
maya başlar. Odun sobaları son dumanlarını yayarken, 
küçük pansiyonlar tadilata başlar. Köy, Çanakkale'nin 87 
km güneyinde, Ayvacık ilçesi Behramkale Köyü sınırların-
da bulunan antik bir liman kenti olan Assos kentinin akro-
polü üzerine kurulu. Köyden, Assos limanına inerken, so-
lunuza bakın ve Helenistik çağdan günümüze gelen surla-
rın kusursuzluğunu gözlemleyin. Taş bloklara hayran ol-
mamak elde değil. Bir dönem, burası zengin bir tarım şehri 
ve felsefe öğrenimi merkeziymiş. Yazıtlardan elde edilen 
bilgilere göre, Helenistik ve Roma devirlerinde, burada çok 
iyi avukat ve hakim yetişirmiş. Aynı zamanda bir öğretim 
merkezi olarak bilinen Assos'ta, İlk Çağ'ın ünlü filozofu 
Aristoteles bir felsefe okulu kurarak zooloji, biyoloji ve bo-
tanik konularında da önemli araştırmalar yapmış. Kentin 
etrafını çeviren 4 km’lik surların önemli bir bölümü bugün 
hala ayakta. Buradan denize doğru inildikçe agora (çarşı), 
gymnasium (düşünsel ve bedensel eğitim merkezi) tiyatro, 
bouleuterion (kent meclisi binası) ve nekropol (antik me-
zarlık) sıralanıyor. Sütunlar göğe yükselirken, insan çarşaf 
gibi denizin üzerindeki Midilli Adası’na doğru uzanmak için 
can atıyor. Edremit Körfezi'nin gün batımında büründüğü 
kızıl renk, buranın en büyük görsel şöleni. 

THE CRIMSON OF THE SUNSET
The number of those who walk down the cobblestone streets 
among the houses of red andesite stones and those who take a 
break at the village cafe is few in winter at the Behramkale 
Village, which begins to wake up in April. While the wood 
stoves are being lit for the last time, the renovation begins 
at small hostels. The village is located on the acropolis of 
Assos, an ancient port town located at the Behramkale 
Village of Ayvacık district, 87 km south of Çanakkale. 
While you travel down to the port of Assos from the village, 
look to your left and observe the perfection of the city walls 
from the Hellenistic period. Stone blocks are to be admired. 
This used to be a wealthy agricultural city and a center for 
learning philosophy. According to the inscriptions, in the 
Hellenistic and Roman times, there were very good lawyers 
and judges who were educated here. In Assos, also known as 
a center of education, Aristotle, the famous philosopher of 
the First Age, had established a school of philosophy and 
carried out important research on zoology, biology, and 
botany. An important part of the city's four-kilometer 
walls is still standing today. As it is climbed down from here 
towards the sea, the agora (bazaar), the gymnasium 
(intellectual and physical education center), the 
bouleuterion (city council building) and the necropolis 
(antique cemetery) are lined. As the columns rise to the sky, 
one can only wish to reach the Island of Lesbos. The crimson 
color of Edremit Bay at the sunset is the biggest visual feast here.

Assos
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YILMAZ İBRAHİMOĞLU

İLKBAHAR DEPRESYONLA BİRLİKTE 
GELİYOR

DEPRESSION COMES ALONG WITH THE SPRING

MİMİK KASLARINIZI HER ÇALIŞTIRDIĞINIZDA KIRIŞIKLIK OLUŞMASINDAN ENDİŞE ETMEYİN.

DON’T WORRY ABOUT WRINKLES EACH TIME YOU USE YOUR MIMIC MUSCLES. 

“Springtime depression” is seen often in recent days as a 
type of depression. As the name gives it away, it is defined 
as ‘a depressive emotional state which is seen often in 
every society and begins along with the spring every year 
at the same time.’ We talked about its causes and 
treatment methods with Lokman Hekim Hospital 
Clinical Psychologist Nida Dal.  
Corruption of the hormonal and chemical balances of 
the brain due to a reaction to the increased levels of light 
with the arrival of the spring causes the individual to 
feel unhappy in terms of his/her psychology says Nida 
Dal, who explains: “Our bodies release less melatonin as 
a reaction to the increased levels of light in spring. 
Experts of the world of psychiatry and psychology 
consider that the insufficient release of melatonin 
causes depression by affecting the environmental factors 
through the brain’s chemistry, nervous system, and 
hormones. In short, all seasonal changes makes the 
person prone to depression due to increased sensitivity 
in these times.”  

Do not underestimate your mood
“The biggest mistake made often in regards to springtime 
depression is to underestimate the disorder by thinking 
that it is just a temporary mood change or tiredness. 
However, we often witness that this disorder cause many 
people to go in permanent depression, getting severer day 
by day. You should take the necessary steps in order to 
keep your motivation high during the whole year by taking 
it seriously, especially if the depressive symptoms or the 
experienced or felt discomfort lasts longer than two 
weeks.”

Seen more often in young people
“Springtime depression is observed especially in young 
individuals aged 18 to 25 years. Springtime depression is 
more common in individuals with a genetic predisposition 
to depression, and who have a history of depression, and 
women compared to men. However, symptoms are severer 
in men. When the person begins to feel anxiety, insomnia, 
irritability, agitation, weight loss, loss of appetite, 
increased incidences of sexual urges, he/she should 
consult with a specialist. It is normal for you to feel more 
sluggish or in low spirits. But if you started to feel this 
way and continue to do so and if you need to be motivated, 
even when doing your daily activities, you should consider 
seeing a physician.”

“İlkbahar depresyonu” son günlerde çok sık görülen bir 
depresyon çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. İsminden de an-
laşılacağı gibi ‘ilkbaharda başlayan ve her sene aynı zamanda 
toplumda sıkça rastlanılan depresif duygu durumu’ olarak 
açıklanan ilkbahar depresyonunun, çıkış sebeplerini, teda-
vi yöntemlerini Lokman Hekim Hastanesi Uzman Klinik 
Psikoloğu Nida Dal ile konuştuk. 
Baharla beraber düzensiz ve zamansız görülen güneş ışıkla-
rının; beyindeki bazı hormonların ve kimyasalların fizyolo-
jik açıdan dengesini bozmasıyla, bireyin kendisini psikolo-
jik açıdan da mutsuz hissetmesine yol açtığını belirten 
Nida Dal, şu açıklamaları yapıyor: “Bu güneş ışıkları aydın-
lık nedeni ile vücudumuzda melatonin hormonumuzun 
daha az salgılanmasına neden oluyor. Psikiyatri ve psikolo-
ji dünyasında melatonin hormonunun sinir sistemi, hor-
monlor, beyin kimyası çevresel faktörlere etki ederek 
depresyona yol açtığı düşünülüyor. Kısacası tüm mevsim-
sel değişimler kişinin bu zamanlarda daha fazla hassaslaş-
ması ile beraber depresyon eğilimini arttırıyor.”

Ruh halinizi hafife almayın
“Bahar depresyonu hastalığı ile ilgili en çok yapılan 
hata, hastalığı geçici bir moral bozukluğu gibi ya da ba-
har yorgunluğu, halsizliği diye adlandırarak hafife al-
maktır. Ancak bu hastalık bazı kişilerde giderek ağırla-
şarak sürekli bir depresyon haline gelebildiğine çokça 
şahit olmaktayız. Depresif semptomlar ya da yaşanılan, 
hissedilen rahatsızlıklar özellikle 2 haftayı geçkin bir 
süre ise konu ciddiye alınarak, motivasyonunuzu yıl 
boyunca yüksek tutabilmek için gerekli adımları atma-
nız gerekir.”

Gençlerde daha sık görülüyor
“İlkbahar depresyonu özellikle de 18 ila 25 yaş aralığın-
daki genç bireylerde görülmektedir. Genetik olarak 
depresyona yatkınlığı olan ve geçmişte depresyon hika-
yesi olan kişilerde ve erkeklere oranla kadınlar baharda 
depresyona daha sık rastlanıyor. Ancak erkeklerde belir-
tiler daha ağır seyretmektedir. Kişi kaygı, uykusuzluk, 
sinirlilik, ajitasyon, kilo kaybı, iştahsızlık, cinsel dürtü-
lerde artış sıkıntıları yaşadığını hissetmeye başladığında 
uzmana başvurmalıdır. Kendinizi bazı günler daha dur-
gun veya daha keyifsiz hissetmeniz normaldir. Ancak bir 
anda bu şekilde hissetmeye başladınız ve bu şekilde his-
setmeye devam ediyorsanız, normalde yaptığınız günlük 
işlerinizi yaparken bile motive edilmeye ihtiyaç duyu-
yorsanız bir doktora görünmenizde fayda var.”

SAĞLIK / HEALTH
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Treatment methods
“Light therapy, drug therapy, and psychotherapy can be 
used to treat springtime depression. Light therapy, or 
phototherapy with other words, is carried out in an area 
called the therapy box by exposing the patient to bright 
light. The light applied in light therapy is very close to 
daylight, so it helps to alter the mood by triggering the 
secretion of brain chemicals. Antidepressants are chosen 
often by our psychiatrists for the treatment of springtime 
depressions, but they may take up to several weeks to be 
fully beneficial.”

Psychotherapy
“Psychotherapy is the method psychologists use to treat 
seasonal affective disorder. Although the main cause of 
this disease is the imbalance in brain chemicals, your 
thoughts and behaviors may also affect your illness. 
Psychotherapy can help you change your negative 
thoughts and behaviors that make you feel unwell. 
Exercise, regular nutrition, socializing, increasing the 
light area, abundant fluid consumption, psychotherapy 
or other forms of treatment to leave behind the burnouts 
of the winter, creating a new opportunity to detox and 
refresh will help you to pass through the spring without 
depression.”

Umutsuzluk hissine dikkat!
“Ayrıca uyku alışkanlıkları ve iştah durumlarında deği-
şiklik varsa, çökkünlük, suçluluk, değersizlik duyguları, 
üzgün ve boşlukta hissetme, halsizlik, enerji kaybı ya da 
günlük işlere karşı ilgide azalma, performansta düşüş, 
sinirlilik, kolayca ağlama, kaygı ve korkular ile beraber 
özellikle de umutsuzluk hissi, intihar fikri aklınıza geliyorsa 
ya da kendinizi daha rahat hissetmek için alkol sigara vb al-
maya ihtiyaç duyuyorsanız, ilk işiniz bir uzmana görünmek 
olmalıdır.”

Besinlerden destek alın
“Psikoloji alanı besinler konusunda uzman olmasa da 
araştırmalarda; Omega3 uzmanlar tarafından depresyon-
la savaşmada en doğal yol olarak gösteriliyor. D vitamini 
seviyeleri ile depresyon belirtileri ilişkisi incelendiğinde, 
vitamin düzeyi düşük olanlarda depresyon belirtileriyle 
daha çok karşılaşıldı. Bol D vitamini için öncelikle en 
pratik yol güneşe çıkmak ancak süt ve süt ürünleri, bir-
çok balık türü, mantar çeşitleri, maydonoz ve yulaf da 
tercih edilebilir. Yapılan çalışmalar, haftada birkaç kere 
bitter çikolata yemenin stres ve depresyona neden olan 
hormonları azalttığını gösteriyor.”

Tedavi yöntemleri
“Bahar depresyonu hastalığını tedavi etmek için ışık tedavi-
si, ilaç tedavisi ve psikoterapi kullanılabilir. Işık terapisi ya 
da diğer adı ile fototerapi, terapi kutusu adı verilen bir alan-
da, hastanın parlak ışığa maruz bırakılması şeklinde gerçek-
leştirilir. Işık terapisinde uygulanan ışık gün ışığına çok ya-
kın olduğundan, beyin kimyasallarının salgılanmasını tetik-
leyerek ruh halinin değişmesine yardımcı olur. Antidepre-
san ilaçlar psikiyatristlerimiz tarafından ilkbahar depres-
yonlarında sık tercih edilen tedavi biçimidir fakat tedavisi-
nin tam olarak fayda sağlaması birkaç haftayı bulabilir.”

Psikoterapi
“Biz psikologların mevsimsel duygulanım bozukluğu teda-
visinde kullandığımız yöntem ise psikoterapidir. Her ne 
kadar bu hastalığın temel sebebi beyin kimyasallarında 
oluşan dengesizlik olsa da, düşünce ve davranış şekilleriniz 
de hastalığınızı etkileyebilir. Psikoterapi kötü hissetmenize 
sebep olan olumsuz düşünce ve davranışlarınızı tespit ede-
rek değiştirmenize yardımcı olabilir. Egzersiz, düzenli bes-
lenme, sosyalleşme, ışık alanını artırma, bol sıvı tüketimi 
psikoterapi ya da diğer tedavi şekilleri ile beraber kıştan 
kalan tükenmişlikleri geride bırakmak, arınmak ve tazelen-
mek için yeni bir fırsat oluşturmak, baharı depresyon yaşa-
madan geçirmenize yardımcı oluyor.”

Watch for the feeling of hopelessness!
“In addition, if there are changes in sleep and eating 
habits, if there is the existence of depression, guilt, 
feelings of worthlessness, sadness, emptiness, weakness, 
loss of energy or decreased interest in daily work, 
decreased performance, nervousness, easily crying, 
anxiety and fear, hopelessness, the idea of suicide, or 
the need to take alcohol, cigarettes etc. to feel 
comfortable, the first thing to do should be to see a 
specialist.”

Get support from nutrition
“Although the field of psychology is not an expert on 
nutrients, Omega3 is shown by experts as the most 
natural way to fight depression. When the relationship 
between vitamin D levels and the symptoms of 
depression was examined, symptoms of depression were 
more common in those with lower vitamin levels. For 
the most abundant vitamin D, the most practical way is 
to go out to the sun, but milk and milk products, many 
fish species, mushroom varieties, parsley, and oats can 
also be preferred. Studies show that eating bitter 
chocolate a few times a week reduces the hormones that 
cause stress and depression.”
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ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

YEREL VE DOĞAL ÜRÜNLERİ KULLANARAK 
SAĞLIKLI YEMEK KONSEPTİNE YATIRIM YAPAN 
CHEFFOOD KURUCU ŞEFİ VE SAHİBİ MUSTAFA 

BAYLAN, GLOBAL ARENAYI HEDEFLİYOR.

OWNER AND FOUNDING CHEF OF CHEFFOOD 
MUSTAFA BAYLAN TARGETS THE GLOBAL ARENA 

BY INVESTING IN THE HEALTHY FOOD CONCEPT 
USING LOCAL AND NATURAL PRODUCTS. 

TÜRKİYE’DEN 
DÜNYAYA 
AÇILACAK

As one of Turkey’s award-winning chefs, successfully 
representing our country in the world, Founding Chef and 
Owner of Cheffood Mustafa Baylan draws attention to his 
research on local products and local food. Baylan opened 
Cheffood in Etiler, İstanbul 4 months ago. There in his new 
restaurant, he goes beyond the fast food culture and the 
general rules and makes healthy meals using local and 
natural products. He dreams to carry the local and national 
brand Cheffood to different parts of the world. 

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

Türkiye’nin ödüllü şeflerinden biri olarak ülkemizi dünya-
da başarıyla temsil eden Cheffood Kurucu Şefi ve Sahibi 
Mustafa Baylan, yerel ürün ve yerel yemek araştırmalarıyla 
dikkat çekiyor. İstanbul Etiler’de 4 ay önce açtığı Cheffood 
restoranı ile fast food kültürünün ötesine geçen, genel ka-
lıpların dışına çıkan, yerel ve doğal ürünlerle sağlıklı ye-
mekler yapan Baylan, yerli ve milli bir marka olan Cheffo-
od’u dünyanın farklı noktalarına taşımayı hayal ediyor.

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

FROM TURKEY TO 
GLOBALIZATION
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Ingredients: 4 fresh artichokes, 4 lamb tenderloins, 
500 gram spinach, 200 ml milk, 100 gram mozzarella 
cheese, 10 gram flour, 5 gram salt, 4 pearl onions, and 
100 ml virgin olive oil.
How to prepare the spinach puree: Finely slice the 
spinach after boiling for two minutes. Saute flour with 
butter in a sauce pan. Add the milk to make the 
bechamel sauce. Add the spinach and grated 
mozzarella cheese into this sauce and cook for about 
3-4 more minutes.                        
How to prepare the artichokes: Put the artichokes 
into a pot. Add the olive oil and sugar on top. Cover 
them with water. Cook for 5-6 minutes. 
How to prepare the tenderloins: Cook the tenderloins 
either in a pan on the stove or broil them in the oven 
depending on your taste. After placing them on to a 
plate, serve with the spinach puree and artichokes. Enjoy! 

Malzemeler: 4 adet taze enginar, 4 adet kuzu bonfile, 
500 gram ıspanak, 200 ml süt, 100 gram taze kaşar, 10 
gram un, 5 gram tuz, 4 adet arpacık soğan ve 100 ml 
sızma zeytinyağı.
Ispanak püresinin hazırlanışı: Ispanakları 2 dakika haşla-
dıktan sonra ince kıyın. Diğer tarafta un ve tereyağını kavu-
run. Sütü de ilave ederek kıvamlı bir beşamel sos hazırlayın. 
Bu sosun içerisine ıspanak ve kaşar peyniri rendesini ilave 
edip ortalama 3-4 dakika daha pişirin.
Enginarın hazırlanışı: Enginarların üzerine sızma zeytin-
yağı ve şeker koyduktan sonra üstünü kapatacak kadar su 
ilave edin ve 5-6 dakika pişirin.
Kuzu bonfilenin hazırlanışı: Kuzu bonfileleri isteğe bağlı 
olarak tavada veya ızgarada pişirin. Kuzu bonfileleri servis 
tabağında ıspanak püresi ve enginar kombinasyonuyla servis 
edin. Afiyet olsun. 

ŞEF MUSTAFA BAYLAN’DAN ENGİNARLI KUZU BONFİLE TARİFİ (4 KİŞİLİK)

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

Yerel ve doğal ürünlere odaklanıyor
İstanbul Etiler’de 4 ay önce lezzetseverlerle buluşan Chef-
food’un kurucu şefi ve sahibi Mustafa Baylan, aslen Erzin-
canlı… Ortaokul eğitiminin ardından 1986’da İstanbul’a 
gelen ve o yıllarda gastronomi alanının, bugün olduğu ka-
dar gelişmemiş olduğunun altını çizen Baylan, “Tek ama-
cım, bir iş bulup çalışmaktı. O dönemde İstanbul’un en iyi 
restoranlarından biri olan Çiftnal’da bulaşıkçı olarak işe 
başladım. Daha sonra Borsa Lokantası, Swissôtel The 
Bosphorus, Four Seasons Hotel İstanbul gibi önemli nokta-
larda çıraklık, aşçı yardımcılığı, kalfalık ve ustalık pozis-
yonlarına yükseldim. 1999 yılında ise Chaine des Rotis-
seurs Uluslararası Gastronomi Yarışması’nda Türkiye bi-
rincisi ve dünya üçüncüsü seçildim. Ülkemizi, Fransa’nın 
başkenti Paris’te temsil ettim. Loft, Masa, İstanbul Doors 
Group, d.ream ve Divan gibi Türkiye’nin önde gelen grup, 
restoran ve otellerinde şeflik yaptım. Amerika ve Avru-
pa’da farklı alanlarda gastronomi eğitimleri aldım. Son 10 
yıldır ise Anadolu’da sürekli yerel ürün ve yerel yemek 
araştırması yapıyorum. Bugün ise hayalim olan yerel ve 
doğal ürünler ile sağlıklı yemek yapma projemi, Etiler’de 
hayata geçirdim. Bu yoldaki asıl hedefim; Cheffood’u yerli 
ve milli bir marka haline getirip dünyaya yaymak. Uzman-
lık alanım ise Türk ve İtalyan mutfakları… Ayrıca Fransız 
mutfağına da hakimim.” diyor.

Concentrates on local and natural products
Mustafa Baylan, the founding chef and owner of Cheffood, 
which met with gourmets 4 months ago in Etiler, İstanbul, is 
originally from Erzincan. Baylan said that he came to 
İstanbul in 1986 after his middle school education and 
highlighted that the field of gastronomy in those years was 
not as developed as today. He said, “My only goal was to find 
a job and work. I started to work as a dishwasher at Çiftnal, 
one of the best restaurants in İstanbul then. Later, I went on 
to the helper, assistant cook, journeyman and master positions 
in important places such as Borsa Lokantası, Swissôtel The 
Bosphorus and Four Seasons Hotel İstanbul. In 1999, I was 
selected as the first place winner of Turkey and the third place 
winner of the world at the Chaine des Rotisseurs International 
Gastronomy Competition. I represented our country in 
Paris, France. I worked as a chef in Turkey’s leading groups, 
restaurants, and hotels such as Loft, Masa, İstanbul Doors 
Group, d.ream, and Divan. I received gastronomy training in 
different areas in America and Europe. For the last 10 years, 
I have been conducting research on local products and local 
foods in Anatolia. I have realized my dream of making 
healthy meals with local and natural products project in 
Etiler. My actual goal in this path is to make Cheffood a 
local and national brand and spread around the world. I 
specialize in Turkish and Italian cuisines.”

LAMB TENDERLOIN WITH ARTICHOKES RECIPE BY CHEF MUSTAFA BAYLAN (FOR 4)
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ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

Yeni bir konsept tasarladı
Cheffood bünyesinde yerel ve doğal ürünlerle yemek ya-
pan, doğada doğal olarak yetişen yaban ve yenilebilir ürün-
lerle özel spesiyaller tasarlayan Mustafa Baylan, sözlerine 
şöyle devam ediyor: “Günümüzde yeme-içme sektörü ne-
redeyse fast food ağırlıklı. Yemek tutkunlarına, beslenme-
nin sadece et ve kebaptan ibaret olmadığını gösterebilmek 
amacıyla farklı bir konsepte yatırım yaparak ilerliyorum. 
Gastronomi alanındaki bu boşluğu doldurabilmek için ‘no 
fast food, just Cheffood’ sloganıyla yola çıktım. Hedef kit-
lemiz ise beslenme konusunda sağlığına önem veren her-
kes… Yemeği gerçekten hobi olarak gören özel bir kitleye 
hizmet sunuyoruz. Mutfak ekibimiz ise 8 kişiden oluşuyor. 
Mesai sabah 08.00’de başlıyor ve sabaha karşı 01.00’e ka-
dar devam ediyor. Alışveriş, üretim aşamaları ve ön hazır-
lık servisi tamamlandıktan sonra bir sonraki günün planla-
ması yapılıyor. Hammadde benim için son derece önemli. 
Pişirme tekniğine, özel karışımlara ve tecrübeye büyük 
önem veriyorum. Bana göre her yemek bir canlıdır ve ye-
mek ile konuşmalısınız.” 
Mönünün en dikkat çeken spesiyallerine gelince… Eğer 
yolunuz Etiler Cheffood’a düşerse baklava hamurunda çıtır 
patlıcan böreği, hünkar beğendi, şevketibostan çorbası gibi 
spesiyalleri mutlaka tatmalısınız. Mönüye yeni eklenen 
enginar kapama ve etli ebegümeci sarmayı de denemelisi-
niz. Cheffood’un yaz mönüsünde ise doğal bitkiler ve şifalı 
otlar; aromatik tatlar ve renkli sunumlarla öne çıkacak. 

He designed a new concept
Mustafa Baylan, who has been designing specialties with 
wild and edible products that are naturally grown in nature 
and has been making meals with local and natural products, 
continues his words as follows: “Today, the food and 
beverage industry is almost fast food based. I’m moving on 
to a different concept in order to show that the food isn’t 
just meat and kebab. To fill this gap in gastronomy, I set off 
with the slogan “no fast food, just Cheffood”. Our target 
audience is everyone who cares about their health in terms 
of nutrition. We serve a special mass that sees eating as a 
hobby. Our kitchen team consists of 8 people. The work 
starts at 08.00 am and continues until 01.00 am. After the 
completion of shopping, production stages and preparation 
service, the next day’s planning is done. Raw material is 
extremely important to me. I attach great importance to 
cooking techniques, special blends and experience. To me, 
every meal is a living thing and you should talk to your 
food.” As for the most remarkable specialties of the menu, 
if you happen to be passing by Etiler Cheffood, you should 
definitely taste the specialties such as crunchy eggplant in 
baklava dough, hünkarbeğendi, and şevketibostan soup. 
You should also try the new additions to the menu; 
artichoke stew and stuffed hibiscus with meat. Cheffood’s 
summer menu includes natural herbs and plants; it will 
stand out with its aromatic flavors and colorful 
presentations.

Cevizli domates salatası

Tomato salad with walnuts 

Patlıcan böreği

Eggplant pastry 

Mutabbel
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GEZİ / TRAVEL

YALNIZ GEZGİNLERE 
YERYÜZÜ KILAVUZU
LONELY TRAVELER’S GUIDE TO THE EARTH

GEZİ / TRAVEL

BERİL ŞEN

Sometimes, it is hard to struggle with loneliness. However, 
the equation works backwards on a trip. One can count 
many reasons to travel alone. First of all, you don’t have to 
comply with the plans of others. You only reserve time for 
the activities you like and the places you want to see. 
Opening up to the world alone and getting socialized make 
you gain experiences on a deeper level. The art of traveling 
alone matures by choosing the correct destination to go to. 
Here is the proof of the earth embracing lonely travelers 
more than you know: a small guide... 

FOR THE HISTORY LOVERS
Dubrovnik is like a shining pearl in the Adriatic. In spite of 
all the beauties of this most touristic city of Croatia, the 
splendor of the city walls is a favor. It is one of the most 
beautiful cities in the world surrounded by walls. This 
charming port on the shore of the Adriatic Sea forces 
human imagination with its houses with orange tiled roofs, 
marble streets, baroque buildings, narrow streets with 
stairs, giant stone ramps, castle towers, copper domes, and 
elegant bells. Walking along the city walls is a-must for 
this journey. In the labyrinth of history, watch the 
silhouettes of towers, the crimson lights illuminating the 
stones, shadow plays... The museums are filled with art; 
explore small, typical shops, restaurants in the narrow 
streets; climb to Mount Srdđ with a cable car to embrace 
the whole view and finally dive into the blue. One of the 
good things about traveling alone is that you don’t have to 
think about the condition of your travel companion. The 
UNESCO heritage city has one of the best city walls in the 
world. Although it is not hard to climb to these walls, it 
requires some condition. These walls are also an 
opportunity for photography enthusiasts. Also, if you can 
hit the sunset at the end of the trip, the view of the Old Town 
(Stari Grad) will be unique to the Adriatic. The 15th century 
Gothic-renaissance style Rector’s Palace, the Cultural 
Heritage History Museum, the Summer Festival held in its 
courtyard, the photo gallery War Photo Limited, the boat 
trip to the islands, climbing to the Mount Srdđ with the 
cable car to see the Adriatic from a height, the Game Of 
Thrones walk for the fans of the show should be in your list 
of things-to-do. For solo and budget-minded travelers, Red 
Dwarf Guesthouse, which is a family guesthouse with access 
to everywhere, should be in your mind.

Yalnızlıkla baş etmek kimi zaman zordur. Oysa seyahat-
te, bu denklem tersine işler. Yalnız seyahat etmek için 
insanın birçok nedeni vardır. Öncelikle başkalarının 
planlarına uymak zorunda değilsinizdir. Sadece kendi 
ilgilendiğiniz yerler, aktiviteler için vakit ayırırsınız. 
Tek başına dünyaya açılmak ve sosyalleşmek daha derin 
deneyimler kazandırır. Yalnız seyahat etme sanatı biraz 
da doğru destinasyonu seçmekle olgunlaşır. İşte siz için, 
yeryüzünün, yalnız gezginleri tahmin ettiğinizden daha 
çok kucakladığının kanıtı, küçük bir kılavuz...

TARİH SEVERLER İÇİN… 
Adriyatik’te parıldayan bir inci gibidir Dubrovnik. Hır-
vatistan’ın bu en turistik kentinin tüm güzellikleri bir 
yana, surlarının görkemi bir yanadır. Dünyanın surlarla 
çevrili en güzel kentlerinden biridir. Adriyatik Denizi 
kıyısındaki bu büyüleyici liman, turuncu kiremit çatılı 
evleri, mermer sokakları, barok binaları, dar, merdiven-
li yokuşları, dev taş rampaları, kale kuleleri, bakır kub-
beleri ve zarif çanlarıyla insanın hayal gücünü zorlar. 
Kentin surları boyunca yürümek, bu yolculuğun olmaz-
sa olmazıdır. Gün batmaya yakın, tarihin labirentlerin-
de kulelerin siluetlerini, taşlara vuran kızıl ışığı, gölge 
oyunlarını seyredin, sanat eserleriyle dolu müzelerde 
gezinin, dar sokaklarda küçük, tipik dükkanlar, resto-
ranlar keşfedin, tüm manzarayı kucaklamak için telefe-
rikle Srdđ Dağı’na çıkın ve sonunda maviye dalın. Yalnız 
seyahat etmenin iyi yanlarından biri de, yanınızdakinin 
kondisyonunu düşünmek zorunda kalmamanızdır. 
UNESCO mirası kentin dünyanın en iyileri arasında yer 
alan şehir surlarına tırmanmak zor olmasa da biraz kon-
disyon gerektirir. Bu surlar fotoğraf meraklıları için de 
kaçırılmaz bir fırsattır. Bir de, gezinin sonunu günbatı-
mına denk getirebilirseniz, Eski Kent’in (Stari Grad) 
Adriyatik’e kavuşan manzarası benzersiz olacaktır. 15. 
yüzyıla ait gotik- rönesans tarzdaki Rektör’ün Sarayı, 
Kültür Mirası Tarih Müzesi, konserlerin verildiği avlu-
sundaki Yaz Festivali, fotoğraf galerisi War Photo Limi-
ted, adalara tekneyle gezi, Adriyatik’e yüksekten bak-
mak için, teleferikle Srdđ Dağı çıkışı, meraklılarına 
Game Of Thrones yürüyüş turu listenizde olsun. Yalnız 
ve bütçesi kısıtlı gezginler için, bir aile konukevi olan, 
her yere ulaşımı oldukça pratik Red Dwarf Guesthouse 
gibisi az bulunur.

Dubrovnik
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FOR THE ENTERTAINMENT LOVERS
You said music and dance! Here is a country where loneliness 
will never make you feel gloomy; Cuba. It is a seductive 
country with its colorful streets, culture, human diversity, 
and interesting heroic stories, where the sun, music, and 
passion are spreading happiness despite the limited 
freedoms and poverty. You can take a ride around in a 
1960s colorful American car, and in the evenings you can 
mingle with the crowds drunken with music and dance in 
every square. The pre-revolutionary mansions where 
many families live together are the city’s striking decor. 
Cuba is a country with a low crime rate, welcoming 
people, regardless of their economic situation. Under 
normal circumstances, it is not necessary to book your 
place at big hotels. Because, especially for those who 
travel alone, the most enjoyable accommodation will be 
with the people who rent their homes as a pension. Eating 
at their tables is also a plus experience. You can also 
enjoy more socialization in small restaurants, cafes, 
artisan shops, and night clubs. Cuba is the vivid and 
bloody proof of how life can go on despite all its 
difficulties. It makes you also witness the political change 
a country has undergone.

EĞLENCE SEVERLER İÇİN…
Müzik ve dans mı dediniz! İşte yalnızlığın sizi asla mahsun 
hissettirmeyeceği bir ülke; Küba. Kısıtlı özgürlüklere ve fa-
kirliğe rağmen güneşin, müziğin ve tutkunun her yana mut-
luluk yaydığı, renkli sokakları, kültürü, insan çeşitliliği ve il-
ginç kahramanlık öyküleriyle, baştan çıkarıcı bir ülke. 
1960’ların renkli Amerikan arabalarına binerek gündüz geze-
bilir, akşamları da her meydandan yayılan müzik ve dansın 
sarhoşluğu içindeki kalabalıklara karışabilirsiniz. Sokakların-
da gezerken devrim öncesine ait ve birçok ailenin beraber 
yaşadığı malikaneler, kentin çarpıcı dekoru. Küba, düşük suç 
oranına sahip bir ülke, insanları, ekonomik durumları ne 
olursa olsun, konuksever. Normal koşullarda, öyle büyük 
otellerde yerinizi önceden ayırtmanız pek de şart değil. Çün-
kü özellikle yalnız seyahat edenler için, en keyiflisi evlerini 
pansiyon olarak kiralayan halkla kaynaşarak konaklayabil-
mek. Onların masalarında yemek yemek de artı bir deneyim. 
Ayrıca sokaklardaki küçük restoranlarda, kafelerde, esnaf 
dükkanlarında ve gece kulüplerinde daha da fazla sosyalleş-
menin tadına varabilirsiniz. Küba, bir taraftan, sizi bir ülkenin 
geçirdiği siyasi değişime tanık ederken bir taraftan da haya-
tın, tüm zorluklarına rağmen, nasıl bir gökkuşağı altında 
sürdürülebileceğinin, umut veren, kanlı canlı bir kanıtı. 

Küba’nın peşine İspanya’yı takmasak, müziğin ve dansın 
mirasına haksızlık etmiş oluruz. İspanya'nın doyum ol-
maz çeşnisi, şen şakrak Al-Andalus’tadır. Burası, İspan-
ya’nın en tutkulu bölgesidir. Flamenko, fado, boğa güreşi, 
olağanüstü saraylar, kiliseler, camiler, dar sokaklı kentler, 
otantik mahalleler, güzel yemekler… Birçok kültürün bir-
leşip harika bir sentez oluşturduğu İspanya’nın güneyin-
deki özerk bölgesi Endülüs, mimariye, renklere, müziğe ve 
yöresel tadlara doyacağınız bir seyahat olacaktır. Röne-
sans ve Barok mirası ve mimarisi Güney İspanya’da eşsiz-
dir. Bölgenin en şenlikli, tutkulu ve romantik festivali Se-
mana Santa (Kutsal Yortu Haftası), Endülüs’ün başkenti 
ve en büyük kenti Sevilla’da kutlanır. Endülüs geleneğinin 
iki sembolü, flamenko ve boğa güreşinin evi de burası. 
Bölgenin kentleri derli topludur, otobüslerle ve metroyla 
bir yerden diğerine ulaşmak zor değildir. Gündüzleri ayrı 
hareketli, geceleri sersem edici derecede eğlencelidir. İs-
panyollar’ın gece 11’de akşam yemeklerini yediklerini 
hatırlattıktan sonra, artık gerisini siz düşünün demeliyiz 
belki de. Bölgenin en iyi tapas (meze gibi küçük tabaklarda 
gelen iştah açıcılar) barları buradadır. Vakit ayırabilirseniz, 
flamenko derslerine katılmak ya da bir futbol maçına git-
mek, sizi kocaman, tutkulu bir takımın üyesi yapacaktır. 
Yalnız seyahatin tüm endişeleri buharlaşıp yok olacaktır. 

If we don’t talk about Spain after Cuba, it will be unfair to 
the legacy of music and dance. The zest of Spain is in the 
merry al-Andalus. This is the most passionate region of 
Spain. Flamenco, fado, bullfighting, extraordinary palaces, 
churches, mosques, narrow streets, authentic neighborhoods, 
fine dining and even more... An autonomous region in the 
south of Spain, where many cultures are combined, creating 
a wonderful synthesis, Andalusia is a wonderful destination 
to travel with its colors, architecture, music, and cuisine. 
The Renaissance and Baroque heritage and architecture are 
unique in Southern Spain. The region’s most festive, 
passionate and romantic festival, Semana Santa (Holy 
Week), is celebrated in the largest city and the capital of 
Andalusia, Seville. This is the home of the two symbols of 
the Andalusian tradition, the flamenco and the bullfighting. 
The cities of the region are neat and it is not hard to reach 
from one place to another by bus and metro. The region is 
on the move during the day and entertaining at night. After 
reminding that the Spaniards have dinner at 11 pm, maybe 
we should leave the rest to your imagination. The best tapas 
bars in the area are here. If you can take the time, 
participating in flamenco classes or going to a football 
game will make you a big, passionate team member. All the 
worries of a solo trip will disappear.

GEZİ / TRAVEL

İspanya / Spain

Küba / Cuba
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FOR THE ART LOVERS
There are cities to walk around. As you walk, a variety of 
treasures unfold in front of you. Paris, the capital of France, 
the City of Lights is such a city. The best way to feel Paris, 
which becomes prettier as you walk, is to stroll around its 
streets. Don’t feel alone when you’re looking at crowds 
chatting in cafes because everyone is a bit lonely in this city. 
The dynamism of the city, its activities, the crowds in the 
subways all create a sense of inability to catch; therefore, 
tourists are the luckiest in this respect. You can create a 
route for yourself or take a stroll through the city’s history 
with the World War I or the French Revolution walking 
tours. There are some passes organized to ease a Paris visit, 
including Museum Pass. This city has the most beautiful 
museums in the world; the most famous ones are the Louvre 
Museum, the Center Pompidou, the Musée d’Orsay, the 
Rodin Museum or the Picasso Museum, which has the 
world’s richest Picasso collection. Each of the neighborhoods 
of the city is aesthetic; literary cafes are the places that 
revive history with their celebrity frequenters. If you are not 
afraid to go to a cemetery alone, visit the city’s most famous 
cemetery Pere Lachaise. Among the celebrities of the 
cemetery are composer Chopin, authors Molière, 
Apollinaire, Balzac, Proust, Wilde, Gertrude Stein, and 
Colette, painters Delacroix, Pissarro, Seurat and 
Modigliani, singer Édith Piaf and a god of Rock Jim 
Morrison. Wherever you visit, consider yourself as a 
Parisian. Purchase a baguette, some cheese, and enjoy being 
in this city on the banks of the River Seine.

SANAT SEVERLER İÇİN…
‘Tabana kuvvet’ kentler vardır. Yürüdükçe önünüze envai 
çeşit hazine serilir. Fransa’nın başkenti, ‘Işıklar Kenti’ Paris 
öyle bir kenttir. Yürüdükçe güzelleşen Paris’i hissetmenin 
en iyi yolu, sokaklarını arşınlamaktır. Kafelerde sohbet 
eden kalabalıklara bakıp yalnız hissetmeyin çünkü aslında 
bu kentte herkes biraz yalnızdır. Kentin dinamizmi, aktivi-
teleri, metrolardaki kalabalık, insanlarında bir yetişememe 
duygusu yarattığından, belki de bu açıdan en şanslı olan 
turistlerdir. İster kendiniz bir rota oluşturun isterseniz II. 
Dünya Savaşı ya da Fransız Devrimi yürüyüş turlarıyla 
kentin tarihinde bir gezintiye çıkın. Paris’i gezmek için 
düzenlenen bazı kartlar var bunlar arasında Müze Pass, 
işinize yarayacaktır. Çünkü burası dünyanın en güzel mü-
zelerini barındırır; Louvre Müzesi, Centre Pompidou, 
Musée d'Orsay, Rodin Müzesi ya da dünyanın en zengin 
Picasso koleksiyonuna sahip Picasso Müzesi, en ünlü olan-
ları. Kentin mahallelerinin her biri diğerinden estetik, ede-
biyat kafeleri oraları ziyaret eden ünlüleriyle tarihi yeniden 
canlandıran mekanlar, tek başınıza bir mezarlığa gitmeye 
çekinmezseniz, ki bu öyle bildiğiniz mezarlıklardan değil, 
kentin en ünlü mezarlığı Pere Lachaise. Mezarlığın ünlüleri 
arasında besteci Chopin, yazarlar Molière, Apollinaire, 
Balzac, Proust, Wilde, Gertrude Stein ve Colette; ressamlar 
Delacroix, Pissarro, Seurat ve Modigliani, şarkıcı Édith Piaf 
and Rock tanrısı Jim Morrison bulunuyor. Nereyi gezerse-
niz gezin, Paris’teyken bir Parisli gibi davranın ve bir baget 
ekmek, biraz peynir alıp Seine Nehri kıyısında, bu kentte 
olmanın tadını çıkarın. 

Berlin

Paris 
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Berlin geçmişi ve bugünüyle başdöndürücü bir kent. Mi-
marisi, meydanları, ilginç semtleri, müzeleri, sanat galeri-
leri, parkları, gece hayatı, gastro turları ve yürüyüş rotala-
rıyla, gerek eski rejimin gerekse 21. yüzyılın şaşırtıcı bir 
senteziyle yoğrulmuş. Eğitimli, kültürlü ve bilinçli bu nü-
fusun yarısından fazlası 35 yaşın altında. Savaşın neden 
olduğu kayıplar nedeniyle, %14’lük bir oran 65 yaşın üze-
rinde. Kentin enerjisinin de yansıttığı gibi, çoğunluk işte iş, 
sokakta bambaşka bir hayat zihniyetini taşıyor. bir nüfus. 
Berlinliler, metroda veya trende bıkkın, laptoplarına gö-
mülmüş insanlar olsa da bir pub ya da kafe ortamında soh-
bete doyamıyorlar. Sosisten politikaya, felsefeden futbola, 
sokaktaki insanın konuşmayacağı konu yok. Dünya mese-
lelerine olduğu kadar sanata da kafa yorabiliyorlar. Duvar 
artık kenti ikiye ayırmıyor belki ama gerek Berlinliler ge-
rekse turistler hâlâ semtleri, Doğu ve Batı Berlin olarak ta-
nımlıyorlar. Yalnız dolaşırken yapılacak öyle güzel aktivi-
teler var ki; Postdamer Platz’da akıllar durdurucu mimariye 
teslim olun, Bergama Müzesi’nde Zeus Sunağı’nı görün, 
güzel bir havada, Berlinliler’le birlikte Tiergarten Park’ta pik-
nik yapın, kentin nehir, kanal ve göllerinde tekne turu yapın, 
Gemaldegalerie’de Rönesans dönemi resimlerini görün, Ber-
lin Filarmoni Orkestrası’nı dinleyin, Unter den Linden’de 
tarihin içinde uzun bir yürüyüş yapın, Soğuk Savaş’ın sem-
bolleri, Berlin Duvarı’nın en uzun ve en iyi korunmuş kalıntı-
sı 1.2 km’lik East Side Gallery (Doğu Galerisi) ve Checkpoint 
Charlie’yi görün, bir gününüzü II. Dünya Savaşı turuna ayırın 
Yahudi Müzesi’ni gezin, Gusto Turu’na katılın, bir gecede 
beş farklı yerde farklı tadlar deneyin.

Berlin is a dazzling city with its past and present. With its 
architecture, squares, interesting neighborhoods, museums, 
art galleries, parks, nightlife, gastro tours and walking routes, 
it has been melted in a pot with a surprising synthesis of both 
the old regime and the 21st century. More than half of this 
educated, cultured and conscious population is under 35 
years of age. Due to the losses caused by the war, a rate of 
14% is over 65 years old. As the energy of the city reflects, 
the majority has a completely different life mentalities in the 
street and at work. Although Berliners look like bored people 
who are buried in their laptops on the metro or train, they 
cannot get enough of chatting in a pub or a cafe. People talk 
about from sausages to politics, philosophy to football. They 
can also contemplate art as well as world issues. The wall no 
longer divides the city into two, but Berliners and tourists 
still define the districts as East and West Berlin. There are so 
many nice activities to be done while walking alone. The 
architecture in Potsdamer Platz is mind-boggling. See the 
Altar of Zeus in the Pergamon Museum; have a picnic on 
nice weather in the Tiergarten Park with the Berliners; take 
a boat trip at the city’s rivers, canals, and lakes. See the 
Renaissance period paintings at the Gemaldegalerie. Listen 
to the Berlin Philharmonic Orchestra; take a long walk in 
history at the Unter den Linden. See the symbols of the Cold 
War, the longest and best-preserved remains of the Berlin 
Wall, 1.2 km East Side Gallery (East Gallery) and 
Checkpoint Charlie. Take a day for the World War II tour. 
See the Jewish Museum, join the Gusto Tour, try different 
tastes in five different places in one night.



GEZİ / TRAVEL

FOR THE NATURE AND ADVENTURE LOVERS
Another adventure destination is magnificent Sri Lanka. 
With endless beaches, impressive ruins, hospitable people, 
elephants, entertaining trains, famous tea, delicious food 
and affordable prices, Sri Lanka is a truly irresistible, 
magical destination. There are so many -eight of them- 
Unesco World Heritage Sites in such a small territory such 
as Sri Lanka. Its culture is more than 2000 years old. Some 
of the legendary temples are located in the caves or at peaks. 
Peaceful national parks, safari tours, leopards, water 
buffaloes, birds, natural beauties are undeniably attractive. 
The distances are short. On the same day, you can see the 
oldest tree in the world planted by the human hand and 
hundreds of elephants that came together. You can do 
whatever you wish; lie on a beach or meditate in a 
2000-year-old temple. Maybe you want to stroll in a 
village, maybe walk among the birds and flowers. For those 
who love hiking and train journeys, lush tea fields and rain 
forests offer great surroundings. The beaches are not to be 
underestimated; white and untouched. Sri Lanka is 
fascinating, affordable and far from the crowds despite all 
its beauty.

DOĞA VE MACERA SEVERLER İÇİN…
Bir başka macera destinasyonu da, muhteşem Sri Lan-
ka... Sonsuz kumsallar, etkileyici harabeler, misafirper-
ver insanlar, filler, eğlenceli trenler, ünlü çayı, lezzetli 
yemekleri ve uygun fiyatlarıyla, Sri Lanka gerçekten de 
karşı konulmaz, büyülü bir destinasyondur. Çok az sa-
yıda ülkede, Sri Lanka kadar küçük bir alanda bu kadar 
çok- tam sekiz adet- Unesco Dünya Mirası Alanı bulunu-
yor. Tam 2000 yılı aşkın bir kültürü var. Efsanevi tapınak-
larının kimi mağaralarda kimi zirvelerde. Huzurlu milli 
parkları, safari turları, leoparları, su bufaloları, kuşlarıyla, 
doğal güzellikleri inkar edilemez derecede çekicidir. Mesa-
feler kısadır. Aynı gün içinde hem insan eliyle dikilen, 
dünyanın en eski ağacını görebilir hem de toplanan yüzler-
ce fili görebilirsiniz. İster bir kumsalda uzanın isterseniz 2 
bin yıllık bir tapınakta meditasyon yapın. Belki bir köyde 
gezinmek, belki kuşlar ve çiçekler arasında dolaşmak is-
tersiniz. Gerek yürüyüşçüler gerekse tren yolculuklarını 
sevenler için, yemyeşil çay tarlaları ve yağmur ormanları 
harika ortamlar sunuyor. Plajları da yabana atılır gibi değil; 
bembeyaz ve el değmemiş… Sri Lanka büyüleyici, uygun 
fiyatlı ve tüm güzelliklerine rağmen kalabalıklardan uzak. 

Sri Lanka
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KENDİNİZE NE KADAR 
GÜVENİYORSUNUZ?

HOW MUCH DO YOU TRUST 
YOURSELF?

SELİN AKGÜN

Some sports branches really require courage. Having a good 
condition, having strong reflexes or being flexible enough 
doesn’t mean that you can perform every sport. Sometimes 
the most important feature you should have is courage. 
Sports such as powerbocking, airkicking, wing walking, and 
cliff diving allow the fearless sportsmen and women to 
experience adrenaline-filled minutes.

Are you in for cliff diving? 
The tradition of jumping into the sea from a cliff, which is in 
the high-risk of death group among extreme sports, first 
started in 1770 at Lanai, one of the Hawaiian Islands. 
King of the period Kahekili ordered his warriors to jump 
into the sea from the high cliffs so that they could show 
their loyalty and courage to their country. This tradition 
later spread rapidly and became a sport today. This sport, 
which has many risks such as hitting rocks and crashing 
into the sea, attracts attention with its strict security 
measures. The requirements of jumping from 23 to 28 
meters for women and from 18 to 23 meters for men, being 
in the ideal weight in order to hit the water at a speed of 75 
to 100 kilometers at the time of diving into the sea are 
among the prominent factors for these security measures 
to be taken. Swimmers perform acrobatic movements 
during the dive, causing a scene of entertaining views. 
Since the Red Bull Cliff Diving World Series started in 
2009, many selected athletes from all over the world have 
been competing in this field.

Bazı spor dalları gerçekten cesaret gerektiriyor. İyi bir kon-
disyona sahip olmanız, reflekslerinizin kuvvetli olması ya 
da yeteri kadar esnek olmanız, her spor dalını icra edebile-
ceğiniz anlamına gelmiyor. Bazen sahip olmanız gereken en 
önemli özellik, cesaret… Powerbocking, airkicking, wing 
walking ve kayalıktan denize atlama gibi spor dalları, korku-
suz sporseverlere adrenalin dolu dakikalar yaşatıyor.

Kayalıktan atlamaya var mısınız?
Ekstrem sporlar arasında ölüm riski yüksek grupta yer 
alan kayalıktan denize atlama geleneği, ilk olarak 1770'de 
Hawaii Adaları'ndan Lanai'de başladı. Dönemin Kralı 
Kahekili; askerlerinden ülkelerine sadakat ve cesaretleri-
ni gösterebilmeleri için, yüksek kayalıklardan önce ayak-
ları denize girecek biçimde atlamalarını emretti. Bu gele-
nek, daha sonra hızla yayıldı ve günümüzde spor haline 
dönüştü. Atlarken kayalıklara çarpma, denize çakılma 
gibi birçok risk barındıran bu spor dalı, sıkı güvenlik ted-
birleriyle de dikkat çekiyor. Bunlar arasında erkeklerin 
23 ila 28, kadınların 18 ila 23 metre yükseklikten atlama 
zorunluluğu, denize düşme anında en fazla 75 ila 100 ki-
lometre arasında bir hızla çarpmanın gerçekleşmesi için 
katılımcıların ideal kiloda olması gibi etkenler ön plana 
çıkıyor. Yüzücülerin dalış sırasında akrobatik hareketler 
yapması, seyir zevki açısından hoş görüntülere sahne 
oluyor. Red Bull Kayalıktan Atlama Dünya Serisi'nin 
2009 yılında başlamasının ardından dünya genelinde özel 
seçilmiş birçok sporcu, bu alanda yarışıyor.

ADRENALINE FILLED SPORTS THAT ARE FOLLOWED CLOSELY BY THE FEARLESS 
AND ADVENTURIST SPORT LOVERS...

KORKUSUZ VE MACERAPEREST SPORSEVERLERİN YAKIN MARKAJINDAKİ 
ADRENALİN DOLU EKSTREM SPORLAR…
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Jumping, flying and being catapulted all together
If you don’t have a fear of heights and if you like extraordinary 
sports, then extreme sports such as powerbocking and airkicking 
are perfect for you. If you are ready to jump, fly and to be 
catapulted through the air, let the countdown begin! 
Powerbocking, which has spread rapidly in the Normandy 
region of France in recent years, has become an indispensable 
activity, especially among young people. Made of an aluminum-
fiberglass blend elastic material and mounted to the feet, the 
powerbocking device, which is a half-meter long spring tool, 
allows you to jump in the air up to 1.5 meters high. Thanks to 
the device, which has the athlete experience a flying sensation in 
the air, the athlete is able to make acrobatic movements in the 
air. Speeds of over 30 kilometers can be reached while running.
Another type of extreme sports is airkicking, in other words, air 
catapult... In this sport, athletes are carefully placed in large 
catapults called ‘airkick’ and then thrown into pools about 8 
meters away. After making the calculations such as air pressure 
and water rebound point, this technological device is ready to 
launch an athlete and makes the athlete experience adrenaline-
filled moments.

Zıplama, uçma ve fırlatılma bir arada
Eğer yükseklik korkunuz yoksa ve sıra dışı spor dalların-
dan hoşlanıyorsanız, o zaman powerbocking ve airkic-
king gibi ekstrem spor dalları sizin için biçilmiş kaftan. 
Zıplamaya, uçmaya ve fırlatılmaya hazırsanız, geri sayım 
başlasın… Fransa'nın Normandiya bölgesinde son yıllar-
da hızla yaygınlaşan ‘powerbocking’, özellikle gençler 
arasında vazgeçilmez bir etkinlik haline geldi. Alümin-
yum-fiberglas karışımı elastik bir maddeden yapılan ve 
ayağa takılan, yaklaşık yarım metre boyundaki yaylı bir 
alet olan powerbocking, zıplayınca havada 1.5 metreye 
kadar yükselebiliyor. Uçma hissi veren alet sayesinde 
havada akrobatik hareketler yapılıyor. Koşarken ise 30 
kilometrenin üzerinde hıza ulaşılabiliyor. 
Bir diğer ekstrem spor türü ise airkicking, yani hava 
mancınığı... Bu spor dalında özel olarak ‘airkick’ adı veri-
len büyük mancınıklara yerleştirilen sporcular, yaklaşık 
8 metre uzaktaki havuzlara fırlatılıyor. Hava basıncı ve 
suyun geri tepme noktası gibi hesaplamaların ardından 
sporcuları fırlatmaya hazır hale gelen bu teknolojik alet, 
sporseverlere adrenalin dolu anlar yaşatıyor.

HOBİ / HOBBY

Travel on top of an airplane 
One of the most dangerous extreme sports in the world is 
wing walking... Adventure enthusiasts, in the scope of this 
sport, are strapped standing on top of a biplane. It is the most 
important factor to stay in balance in wing walking, where 
security measures are taken against the possibility of falling 
from the biplane moving at a speed of about 300 kilometers. 
Participants on the top of the plane enjoy an unforgettable 
experience with a wonderful view. Trying to move on the 
wings of the plane during flight is called wing walking. No 
physical performance is expected from you in this experience. 
Instead of sitting in the passenger seat, you are just standing 
on the upper wing of a classic biplane. An experienced pilot 
takes you up to 220 km/h and performs different acrobatic 
maneuvers that will force your heart such as 150 meters of 
dive and a low altitude flight. You are strapped on the upper 
wing of a two-seater trainer biplane called Boeing Stearman, 
with double-wings and an over-built welded-steel fuselage. 
With the maneuvering and breathtaking dives of the plane, 
you enjoy flying for 10 minutes.

Uçağın tepesinde seyahat
Dünyanın en tehlikeli ekstrem sporlarından biri de wing 
walking... Bu spor kapsamında macera tutkunları, hare-
ket halindeki iki kişilik uçağın tepesine çıkıyor. Yaklaşık 
300 kilometre hızla hareket eden uçaktan düşme olasılı-
ğına karşı güvenlik önlemlerinin alındığı ‘wing-wal-
king’de dengede kalmak, en önemli faktör olarak öne çı-
kıyor. Uçağın tepesine çıkan katılımcılar, harika bir man-
zara eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşıyor. Wing 
walking, uçuş sırasında uçağın kanatlarında hareket et-
meye deniyor. Siz, bu deneyimde hareket etmiyorsunuz. 
Yolcu koltuğunda oturmak yerine klasik bir çift kanatlı 
uçağın üst kanadına, ayakta duracak şekilde bağlanıyor-
sunuz. Tecrübeli bir pilot, sizi 220 km hızlara çıkarıyor, 
150 metre dalış, alçak uçuş gibi kalbinizi zorlayacak fark-
lı akrobatik manevralar yapıyor. İki kanatlı, koca teker-
lekli eğitim uçakları Boeing Stearman'nın üst kanadına 
kemerle bağlanıp, göğe yükseliyorsunuz. Uçağın manev-
raları ve nefes kesici dalışlarıyla 10 dakika boyunca uç-
manın tadını çıkarıyorsunuz. 
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SELİN AKGÜN

Bugüne kadar 40’ın üzerinde ülke gezen ve 100’ü aşkın 
şehrin sokaklarında dolaşıp farklı hayatlara ve hayallere 
tanık olan Dicle Göçmen’in sosyal girişimcilik öyküsü pek 
çok kişiye ilham verecek bir potansiyele sahip. Nairobi 
Dandora’daki bir okulun eğitim ihtiyaçlarını karşılayan, 
Meksika’nın Tijuana bölgesinde evsiz kalan Camacho Ai-
lesi’ne ev inşa eden 22 kişilik bir ekibin içinde yer alan 
VMware Abu Dhabi SMB (Küçük ve Orta Ölçekli) Müşteri 
Satış Yöneticisi ve Sosyal Girişimci Dicle Göçmen, mart 
ayında ise Special Olympics World Games Abu Dhabi 
2019’da yarışacak engelli bir sporcuya olimpiyatlar bo-
yunca eşlik etti. 

The story of social entrepreneur Dicle Göçmen, who has 
witnessed different lives and dreams, wandering over 40 
countries and the streets of more than 100 cities, has the 
potential to inspire many people. VMware Abu Dhabi SMB 
(Small and Medium Sized) Customer Sales Executive and 
Social Entrepreneur Dicle Göçmen, who takes place in a team 
of 22 that built a house for the Camacho Family, who was left 
homeless in the Tijuana region of Mexico, and met the 
educational needs of a school in Dandora, Nairobi, 
accompanied a disabled athlete who competed in Special 
Olympics World Games Abu Dhabi 2019 in March 
throughout the Olympics.

BACK AND FORTH BETWEEN CONTINENTS
KITALAR ARASI MEKİK DOKUYOR

VMware Abu Dhabi SMB (Küçük ve Orta Ölçekli) Müşteri 
Satış Yöneticisi ve Sosyal Girişimci Dicle Göçmen

VMware Abu Dhabi SMB (Small and Medium Sized 
Business) Customer Sales Executive and Social 

Entrepreneur Dicle Göçmen
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Yaşamlara neşe ve umut katıyor
Üsküdar Amerikan Lisesi’nden mezun olduktan sonra İs-
tanbul Üniversitesi’nde İngilizce İşletme okuyan Dicle 
Göçmen, iş hayatına Deloitte Türkiye’de başladı. Bir yıl 
denetmenlik yaptıktan sonra bu görevin karakteriyle ör-
tüşmediğini fark edince, sosyal iletişim gücünü çok daha 
efektif bir şekilde kullanabileceği bilişim sektörüne yönel-
di. HP Türkiye’de pazarlama ve satış görevlerinde bulun-
duktan sonra Oracle Türkiye’ye geçen Göçmen, burada 
kazandığı satış deneyiminin ardından 2 yıl önce Oracle’ın 
Dubai merkezine expat yönetici olarak atandı. 
Oracle’ın Dubai merkez ofisinde görev yaparken, Suudi 
Arabistan ve Umman odaklı satış projelerini yöneten 
Göçmen, son 1 yıldır ise VMware şirketinin Abu Dhabi 
SMB (Küçük ve Orta Ölçekli) müşteri satış yöneticisi ola-
rak hizmet veriyor. Dünyanın dört bir yanında ideallerini 
hayata geçirmek için birlikte çalıştığı ekiplerden ve ya-
şamlarına umut ve neşe katabildiği bireylerden güç alarak 
ilerleyen Göçmen, “Sosyal girişimcilik ruhuyla yola çıktı-
ğım bu yolculukta, yaşamına güzellik katabildiğim insanla-
rın gözlerinde gördüğüm mutluluk ve yaşam sevinci, bana 
gelecekte gerçekleştirmek istediğim projeler adına güç veri-
yor. Çok okuyor, çok çalışıyor ve çok görüyoruz. Kurumsal 
hayat bize kariyer ve maddi güç sağlıyor. Ama aynı imkana 
sahip olmayan pek çok kişi var. Dünyanın farklı noktaların-
da eğitime ve barınmaya ihtiyaç duyan bireylere ulaşabil-
mek ve bu alma-verme dengesini gözetebilmek için sosyal 
girişimci oldum.” yorumunda bulunuyor.

She adds joy and hope to lives 
Having studied Business Administration in English at 
İstanbul University after graduating from Üsküdar American 
High School, Dicle Göçmen started her career in Deloitte 
Turkey. After a year as an auditor, she realized that this task 
did not correspond to her character, and she turned to the IT 
sector, where she could use her power of social communication 
much more effectively. After working at a marketing and 
sales position at HP Turkey, Göçmen was transferred to 
Oracle Turkey. Following her sales experience gained here, 
she has been appointed as an expat manager to Oracle's 
headquarters in Dubai. While serving in the headquarters of 
Oracle in Dubai, leading sales projects in Saudi Arabia and 
Oman, Göçmen served as the Abu Dhabi SMB (Small and 
Medium Sized) customer sales executive for VMware in the 
last 1 year. Göçmen, who advances by getting her strength 
from the teams she works with to realize her goals all over the 
world, and from the individuals whose lives she can add hope 
and joy, said,  “In this journey that I set out in the spirit of 
social entrepreneurship, the happiness, and joy of life I see in 
the eyes of the people whose lives I could add beauty give me 
strength for the projects I want to realize in the future. We 
read a lot, work a lot and we see a lot. Corporate life gives us 
careers and financial strength. But there are many who don't 
have the same opportunity. I became a social entrepreneur in 
order to reach individuals who need education and 
accommodation at different points of the world and to keep 
this balance of exchange.” 

GİRİŞİM / INITIATIVE
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Kendi projesini hayata geçirecek
14-21 Mart tarihleri arasında Dubai’de düzenlenen Speci-
al Olympics World Games Abu Dhabi 2019 kapsamında, 
olimpiyatlarda yarışacak engelli bir sporcuya eşlik eden 
Dicle Göçmen, bu sporcunun uçaktan inip tekrar uçağa 
binip ülkesine döneceği ana kadar tüm süreçlerden so-
rumlu oldu. Birilerinin hayatına dokunmaktan, yaşamları 
güzelleştirmekten, fayda sağlamaktan ve hayatı kolaylaş-
tırmak büyük mutluluk duyan Göçmen’in en büyük haya-
li ise kendi sosyal girişimcilik projesini hayata geçirmek… 
Engellilerin sadece Dünya Otizm Günü ya da Dünya Down 
Sendromlular Günü’nde hatırlanacağı değil, onları her gün 
hayatın içine katacak bir proje üzerinde çalışan Göçmen’in 
master tercihi de dinamik kişiliğini açıkça yansıtıyor. Hin-
distan’daki Swami Vivekananda Üniversitesi’nin Türkiye 
ayağı olan İstanbul Yoga Merkezi’nde master’a başlayan 
Göçmen, ‘engelliler ve yoga’ alanında uzmanlaştı. Engelli 
çocuklarla, rehabilitasyon merkezlerinde yoga çalışmaları 
yapan Göçmen, birlikte çalıştığı her çocuğun, kendisine 
yogayı adeta baştan keşfettirdiğini dile getiriyor. Eğit-
menliği bitirmek için 30 saat staj dersi vermek ve bir ko-
nuda 20 sayfa araştırma yapmak gerektiğinin altını çizen 
Göçmen, sözlerine şöyle devam ediyor: “Kendi konumu, 
‘engelliler ve yoga’ olarak belirledim. Tezi teslim ettiğim 
gün ise özel insanlara ulaşabileceğim merkezlere başvuru-
da bulunmaya karar verdim. Rehabilitasyon merkezlerin-
de 40’ar dakika süreyle engelli çocuklarla çalışıyorum.”

She will realize her own project
Dicle Göçmen, who accompanied a disabled athlete who 
competed in Special Olympics World Games Abu Dhabi 
2019 in Dubai between March 14 and 21 throughout the 
games, was responsible for all the processes from the moment 
this athlete came off the plane and returned to her country. 
The biggest dream of Göçmen, who becomes happy by 
touching others’ lives, beautifying and making those lives 
better, is to realize her own social entrepreneurship project. 
Göçmen has been working on a project where the disabled 
people not be remembered only on World Autism Day or 
World Down Syndrome Day but they will be included in 
every day’s life. Göçmen’s master preference clearly reflects 
her dynamic personality. Göçmen, who began to her master’s 
degree at İstanbul Yoga Center, which is the İstanbul leg of 
Swami Vivekananda University in India, is specialized in 
the area of “disabled and yoga.” Göçmen conducts yoga 
exercises for children with disabilities at rehabilitation 
centers. She also explains that every child she works with 
makes her discover yoga all over again. In order to finish the 
training, she said that they should give 30 hours of internship 
lessons and 20 pages of research. Göçmen continues to her 
words: “I have defined my own subject as “disabled and 
yoga”. On the day I delivered my thesis, I decided to apply to 
the centers where I could reach disabled people. I work with 
disabled children in rehabilitation centers for 40 minutes 
each.”

GİRİŞİM / INITIATIVE

Nairobi’den Meksika’ya uzanan bir serüven
2012 yılında yine bilişim sektöründe hizmet veren Zeynep 
Korkunç adlı bir arkadaşıyla Afrika’ya giden Dicle Göç-
men, Nairobi Dandora’daki bir okulla iletişim kurdu. Öğ-
rencilerin neye ihtiyaç duyduğunu okul yönetimiyle tek 
tek tespit ettiklerini dile getiren Göçmen, “4-8 yaşlarında 
onlarca çocuğun eğitim gördüğü bir okula gittik. Onlarla 
derse girdik. Gelecekte ne olmak istediklerini sorduk ve bu 
konuda resimler çizmelerini istedik. Hamur çalışmaları 
yaptık. Dersliklerini süsledik, yüz boyaması bile yaptık. 
Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını da okul yönetimine teslim 
ettik. Okuldan ayrılırken, bize tekrar ne zaman geleceği-
mizi sormaları bile ne kadar güzel bir şey yaptığımızın 
ispatıydı. O gün birlikte resimler çizdiğimiz, nazar bon-
cuklu bileklikler taktığımız ufaklıkların gözlerindeki 
umut ve mutluluk her şeye değerdi.” diyor.
Göçmen’in şu an görev yaptığı VWware şirketi, çalışan-
larını VMware Volunteering başlığı altında gönüllü 
projelere yönlendiriyor. 2019 projesinin, Meksika ya da 
Güney Afrika’daki evsiz insanlara ev yapma projesi ol-
duğunu ifade eden Göçmen, “Bu kapsamda biletimi al-
dım ve şubat ayının ilk haftasında Meksika’nın Tijuana 
bölgesine gittim. 22 kişilik bir ekiple, 1 hafta kampta 
kaldık. Juan&Elena Camacho Ailesi’ne 2 odalı bir ev 
yaptık. Zorlu bir çalışma temposuydu. Alışık olduğumuz 
yaşam standartlarının oldukça uzağındaydık. Ama o son 
gün, evi bitirip de anahtarı evin annesi Elena’ya teslim et-
tiğimizde, Elena’nın yüzüne yansıyan mutluluk, bize tüm 
yorgunluğumuzu unutturdu. İşte o an göz yaşlarımızı tu-
tamadık.” diyor. 

An adventure reaching from Nairobi to Mexico 
In 2012, Dicle Göçmen, who went to Africa with a friend 
named Zeynep Korkunç, who also served in the IT sector, 
contacted a school in Dandora, Nairobi. Göçmen stated that 
they determined the needs of the students with the school 
administration. “We went to a school where there were dozens 
of children aged 4-8. We went to class with them. We asked 
what they wanted to be in the future, and we wanted them to 
draw pictures about it. We played with play dough. We decorated 
their classrooms and even painted their faces. We delivered all 
the needs of the students to the school administration. When we 
left the school, they were asking us when we were coming back 
and this was the best proof of what a beautiful thing we were 
doing. The hope and happiness in the eyes of the little ones we 
draw pictures together and put on bracelets with evil eye beads 
on that day worth everything,” she says. 
The VMware company, where Göçmen currently serves, 
directs its employees to voluntary projects under the title of 
VMware Volunteering. Göçmen stated that her project in 
2019 is a project to house homeless people in Mexico or 
South Africa. She says, “In this context, I bought my ticket 
and  I went to Mexico's Tijuana region in the first week of 
February. We stayed in the camp for 1 week with a team of 22 
people. We built a 2-room house for the Juan & Elena 
Camacho Family. It was a hard work pace. We were far from 
the standard living conditions we were accustomed to. But 
the last day, when we finished the house and handed the key 
over to Elena, the mother of the house, happiness reflected on 
Elena's face and made us forget all our tiredness. That 
moment we couldn’t keep our tears.” 
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SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

İSTANBUL KEMENÇESİ USTASI MURAT YERDEN’İN KEMENÇELERİ, DÜNYANIN DÖRT BİR 
YANINDAKİ MÜZİSYENLERLE BULUŞUYOR.

EVERYTHING BEGAN WITH A DREAM

İstanbul kemençesinin puslu sesi ile ilk kez üniversite 
yıllarında tanıştı. Saz sanatçısı İhsan Özgen’in CD’sini 
dinlerken, kendisini derinden etkileyen bu enstrümanı 
daha sonra bir müzik dükkânının vitrininde gördü. Satın 
almak istedi ama henüz doğru zaman gelmemişti. Daha 
sonra kader ağlarını ördü. İki üniversite mezunu bir ileti-
şimci olarak hayat onu klasik kemençe yapımına yönlen-
dirdi. Önce çalmayı öğrendi, sonra yapmayı... İstanbul 
kemençesi ustası Murat Yerden’in imzasını taşıyan İstan-
bul kemençeleri Amerika’dan İsrail’e, Japonya’dan Brezil-
ya’ya kadar dünyanın dört bir yanındaki kemençe icracıla-
rının yakın markajında.

Önce icra etti sonra tasarladı
İki yıl turizm otelcilik okuduktan sonra Ankara Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölü-
mü’nden mezun olan Murat Yerden’in hayatında müzik 
çok önemli bir konuma sahip. İlkokul dördüncü sınıftan bu 
yana gitar çalan ve Retrobüs grubuyla Türkiye turnelerine 
çıkan Yerden, üniversiteden 2008 yılında mezun olduktan 
sonra İstanbul’a gelip bir TV kanalında kameraman olarak 
çalışmaya başladı. Asıl hedefi sinema ve reklamcılık olan 
Yerden, üç ayın sonunda bu sektörde çalışmanın kendisini 
mutlu etmeyeceğini fark etmiş. Üniversite yıllarından 
itibaren İstanbul kemençesi ve Türk müziğine ilgi duyma-
ya başladığını ifade eden Yerden, “Türk müziğinin son 
derece heyecan verici bir repertuvara sahip olduğunu keş-
fettim. Türk müziği teorisi öğrenmeyi, bunu da bir enstrü-
man üzerinden yapmayı arzu ediyordum. Yeni Türkü’nün 
konserine gittiğim bir gün, İstanbul kemençesinin sesini 
yeniden duyduğumda, hangi enstrümanla çalışmam ge-
rektiğine net bir şekilde karar verdim. Cebimdeki tüm 
parayla ikinci el bir İstanbul kemençesi satın aldım. Bu 
enstrümanı çalmak için ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

HERŞEY BİR HAYALLE BAŞLADI 

KAMANCHES MADE BY İSTANBUL KAMANCHE MASTER MURAT YERDEN MEET WITH 
MUSICIANS LOCATED AROUND THE WORLD. 

He met with the sound of İstanbul kamanche (Turkish fiddle 
spike) for the first time during his university years. He was 
deeply impressed by this instrument while listening to the 
stringed instrument artist İhsan Özgen’s CD. He saw this 
instrument later at the shop window of a store that sold 
musical instruments. He wanted to purchase one but it was 
not the right time, yet... Fate has its mysterious ways. Life 
made him aim towards producing classic kamanches as a 
person who holds two university diplomas. He first learned 
how to play it and later how to make. The master craftsman 
of İstanbul kamanche Murat Yerden is followed closely by the 
kamanche players from around the world from America to 
Israel and from Japan to Brasil.

First played then designed
Music has an important part in the life of Murat Yerden, who 
graduated from Ankara University, Faculty of 
Communication, Department of Radio, Television, and 
Cinema after studying tourism and hospitality at college for 
two years. Yerden, who plays the guitar since fourth-grade 
and tours with Retrobüs in Turkey, came to İstanbul after 
graduating from university in 2008 and began working as a 
cameraman for a TV channel. Yerden, whose main objective 
was cinema and advertising, realized at the end of three 
months of working in this sector that it would not make him 
happy. Yerden expressed that his interest in İstanbul 
kamanche and Turkish music began during his years of 
university education and he said, “I discovered that Turkish 
music has a very exciting repertoire. I wanted to learn Turkish 
music theory through this instrument. One day, I went to a 
concert given by Yeni Türkü, when I heard the sound of the 
İstanbul kamanche, I decided clearly with which instrument 
to work. I bought a second-hand İstanbul kamanche with all 
the money I had in my pocket. To learn how to play this 
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Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’na (İSMEK) katıldım. 
Bir süre sonra kendi kemençemden daha iyi bir kemençe-
ye sahip olmam gerektiği hissi ağır bastı. Daha iyi bir 
kemençe satın almaktan çok, kendi kemençemi yapmaya 
karar verdim.” diyor.

4 yıldır kendi atölyesinde hizmet veriyor
2009’un ilk çeyreğinde işten ayrılıp farklı bir serüvene 
yelken açan Murat Yerden, ilk hocasının TRT İstanbul Rad-
yosu sanatçılarından ve aynı zamanda sanat yönetmeni olan 
Fikret Karakaya olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: 
“İşin en çılgınca kısmı, daha öncesinde bu konuya yönelik bir 
el maharetine sahip olup olmadığımı bilmememdi. Ama gör-
düm ki yapabiliyormuşum. Kendi kemençemi yapma fikriyle 
çıktığım bu yolda, Karakaya’nın da yönlendirmesiyle ilk se-
ferde 3 İstanbul kemençesine başladım. Daha sonra İstanbul 
kemençesi almak isteyen kişiler benimle iletişim kurmaya 
başladı. Hasanpaşa’daki evimin kapalı balkonunda İstanbul 
kemençesi tasarlıyordum. Sipariş sayısı arttıkça artık kendi-
me daha büyük bir atölye bulmam gerektiğini fark ettim. Bu 
konuda şansım yaver gitti ve değerli ustam, ud yapımcısı 
Mustafa Copçuoğlu’nun İstanbul Kadıköy’deki atölyesinde 
birlikte çalışmaya başladık. Ondan; ağacı işlemeye, farklı 
aletleri kullanmaya kadar pek çok şey öğrendim. 2009’dan 
2015 yılına kadar bu atölyede birlikte çalıştık. 2015’te ise 
kendi atölyemi açtım. Ayda ortalama 4-5 İstanbul kemençe-
si yapıyorum. Hâlihazırda sadece İstanbul kemençesi yapan 
bir usta olmadığı için, adım kısa sürede duyuldu.”

instrument, I participated in lessons offered by İstanbul 
Metropolitan Municipality Art and Vocational Training 
Courses (İSMEK). After a while, I felt the need to have a 
better kamanche than the one I owned. Rather than buying a 
better one, I decided to make one myself.”

He’s been serving in his own workshop for 4 years
Murat Yerden, who quit his job in the first quarter of 2009 
and sailed on a different adventure, says that his first teacher 
was Fikret Karakaya who was among the artists of TRT 
İstanbul Radio and also the art director, continues: “The 
craziest part of the work was that I didn't know if I had 
sleight of hand for it. But I realized that I could do it. I set 
off on this journey with the idea of making my own 
kamanche, with the guidance of Karakaya, I began to make 
my first 3 İstanbul kamanches. Then people who want to get 
İstanbul kamanche began to communicate with me. I was 
designing İstanbul kamanches in the covered balcony of my 
house in Hasanpaşa. As the number of orders increased, I 
realized that I needed to find a larger workshop. I got lucky 
and started to work with my master, oud maker Mustafa 
Copçuoğlu, in his workshop in İstanbul, Kadıköy. I learned 
a lot from him from woodworking to using different tools. 
We worked together in this workshop between 2009 and 
2015. I opened my own workshop in 2015. I make 4-5 
İstanbul kamanches per month. Since there was not any 
other İstanbul kamanche master, my name was soon to be 
heard.”

Types of wood that are used affect the sound
Preferring to use trees such as mulberry, hazel, sycamore, 
chestnut, which are not very hard with fungal textures, as 
raw materials, Murat Yerden says, “For example, mulberry 
is a capricious tree. It is difficult to process, but the more 
the fungal textures are on the surface of the tree, the easier 
it is for the instrument to reproduce sound and resonate. 
More hazy and Asian sound comes out of the mulberry 
tree. The kamanche has a nasal sound. It's what we look 
for in a good kamanche. The cypress wood is a-must for 
the top wood for me. Although I might use different 
softwoods such as spruce, Lebanese cedar, Canadian cedar 
for the top wood, I prefer to use cypress for a characteristic 
İstanbul kamanche. I use exotic and hardwoods like ebony, 
snake wood or rosewood for the neck. I prefer hardwood 
such as ebony and rosewood for the pegs. 16 cm pegs are 
needed in the making of İstanbul kamanche. Bridge and 
soundpost have an important position in the kamanche. 
Because the soundpost is not used this way in no instrument 
other than kemençe. In all stringed instruments, the 
soundpost stands between the top wood and the body. But in 
the kamanche, it lifts a shoe of the bridge and moves a shoe 
away from the center. This creates a unique effect on 
sound.”

Kullanılan ağaç türleri sesi etkiliyor
İstanbul kemençesinde hammadde olarak çok sert olma-
yan, orta sertlikte, mantarsı dokuları yoğun olan dut, kara-
ağaç, çınar, kestane gibi ağaçları tercih eden Murat Yerden, 
“Örneğin, dut çok kaprisli bir ağaçtır. İşlemesi zordur ama 
o mantarsı dokular ağacın yüzeyinde ne kadar fazlaysa, 
enstrümanın tınlaması ve sesi iletmesi bir o kadar daha 
kolaylaşıyor. Dut ağacından daha puslu, daha Asyalı bir ses 
çıkıyor. Kemençenin nezleli bir sesi vardır. Nazal bir sestir 
bu… İyi bir kemençede, bu sesi ararız. Kapak için olmazsa 
olmazım ise selvi… Kapak kısmında ladin, Lübnan sediri, 
Kanada sediri gibi farklı yumuşak ağaçları kullansam da 
karakteristik İstanbul kemençesi için daha çok selvi kul-
lanmayı tercih ediyorum. Tuş bölümünde ise abanoz, yılan 
ağacı ya da pelesenk gibi egzotik ve sert ağaçları kullanıyo-
rum. Burgularda da yine abanoz, pelesenk gibi sert ve kırıl-
mayacak ağaçları tercih ediyorum. İstanbul kemençesi ya-
pımında 16 cm’lik burgulara ihtiyaç duyuluyor. Eşik ve can 
direği, kemençede önemli bir konuma sahip. Çünkü ke-
mençe dışında hiçbir sazda, can direği bu şekilde kullanıl-
mıyor. Tüm yaylı sazlarda can direği, gövde ile kapak ara-
sında durur. Ama kemençede, eşiğin bir pabucunu havaya 
kaldırır ve eşiğin bir pabucunu göğüsten uzaklaştırır. Bu da 
seste benzersiz bir etki yaratır.” yorumunda bulunuyor.
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Yazılı ve görsel bir kayıt bırakacak
İstanbul kemençesi yapımı için ilk aşamada gövde için 
gerekli ağaçları temin eden Murat Yerden, daha sonra bu 
kütükleri 45 cm’lik dikdörtgenler halinde kesiyor. Ardın-
dan çizim şablonu üstünden ahşaba şekil veriyor. Dış form 
yani tekne süreci tamamlandıktan sonra damla denilen 
oluk açılıyor. Bir sonraki aşamada ise kemençenin içi oyu-
luyor, tuş kısmı yapıştırılıyor, son olarak ise en önemli 
kısım yani sesin nasıl çıkacağına yön veren kapak takılı-
yor. Burgu delikleri açıldıktan sonra eşik ve can direği 
yerleştiriliyor. Bu aşamadan sonra cila ve zımpara süreci-
ne geçiliyor. Tüm sürecin ortalama 15-20 günde tamam-
landığını dile getiren Yerden, “İstanbul kemençesi yapı-
mında farklı arayışlar içerisindeyim. Geleneksel metotla-
rın dışına çıkmayı tercih ediyorum. Daha cesaretli ve ce-
sur davranabiliyorum. Bu kapsamda farklı Ar-Ge çalışma-
ları yapıyorum. Örneğin kemençenin burgu kısmı, ciddi 
bir problemdir. Zor döner. Bu burguları mekanik hale ge-
tirip çarklı burgu nasıl olur, bunun üzerinde çalışıyorum. 
Öncelikli hedefim; burgu meselesinde olduğu gibi kullanı-
mı, fonksiyonel detaylarla daha da kolaylaştırmak. İlerisi 
için hayallerim ise bu sazın standartlarını aşağı yukarı or-
taya koyacak işler yapmak. İstanbul kemençesi yapım 
teknikleri ile ilgili besleyici bir kaynak yok. Yapım süre-
cinde deneyip yanıldığım her şeyi, bundan sonraki ke-
mençe yapımcılarına miras bırakabileceğim yazılı ve gör-
sel bir kayıt bırakabilmek ise en büyük hayalim.” diyor.

ZANAAT / CRAFT

He will leave a written and visual record
Murat Yerden, who provides the trees necessary for the body 
in the first stage for building the İstanbul kamanche, then 
cuts these logs into 45 cm rectangles. Then shapes the wood 
using the drawing template. After completing the exterior 
form, the groove called drop is opened. In the next stage, the 
inside of the body is carved, the neck part is attached, and 
finally, the most important part, the top cover that gives the 
direction of the sound, is attached. After opening the peg 
holes, the bridge and the soundpost are placed. After this 
stage, the process of polishing and sanding is started. 
Stating that the whole production stage takes about 15-20 
days, Yerden says, “I am in search of different ways in 
making İstanbul kamanche. I prefer to go beyond traditional 
methods. I can be brave and courageous. In this context, I do 
different R & D studies. For example, the peg box part of the 
kemençe is a serious problem. Pegs turn hard. I'm working 
on making these pegs work mechanically and see how a peg-
wheeler works.  My primary goal is to make the usage even 
easier through functional details. My dream for the future 
is to do things that will reveal the standards of this 
instrument. There is not a feeding source about İstanbul 
kamanche’s production techniques. My biggest dream is to 
leave a written and visual record of everything, including my 
trials and errors, about the production process and that I can 
leave them as my legacy for the future producers of 
kamanche.” 
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BERİL ŞEN

KENTİN BEDENİ, TARİHİN ŞAHİDİ

KALELER
THE BODIES OF TOWNS, THE WITNESSES OF HISTORY: FORTRESSES

Fortresses are reliable narrators of history. They carry the traces 
of the civilizations witnessed by the geographies. They are full of 
clues about history with their legends, life dynamics, defensive 
principles and the changes they have undergone. Turkey is a 
country rich in the number of castles... However, many prefer to 
look at them from a distance instead of climbing up when 
exploring Anatolia. Castles are not just walls as they appear in 
the distance. They promise a journey in history. Trust your 
breath and start climbing, as you get closer to the sky, stories 
that have left their marks for centuries will be waiting for you.

ZİLKALE / At the heart of nature
In the northern outskirts of the Kaçkars, the highest division of 
the Karadeniz Mountains, Hemşin basin formed by the Fırtına 
Creek and its bayous is among the region's or even Turkey's 
most wild and unspoiled places with its nature, architecture, and 
culture. It is rainy for most of the year and high places are foggy. 
A common feature of the locals is their mastery in baking and 
pastry. In the hills of Çamlıhemşin, there are magnificent 
mansions, which were built towards the end of the 19th century, 
by the people of Hemşin with the money they earned from 
pastry making in Russia. 7 km away, a structure that grows out 
of the fog makes people question the reality of what stands in 
front of their eyes and it especially fascinates with its position 
on a cliff dominating the Fırtına Valley. Zilkale is located 
within the First Degree Archaeological Site. You cannot get 
enough of watching the green that surrounds you. The citadel, 
which had a chapel inside it, is estimated to be originally built 
as a wooden structure in the 5th and 6th centuries. It was used as 
a watchtower for defense purposes during the Byzantine 
period. Today's citadel is a 13th century Genoese structure. Zir 
Kale was its name of the Ottoman period, which means ‘lower 
citadel’. It was used for the observation of the east road in 
terms of the commercial and military aspects and for the 
accommodation of the caravans. Take a rest inside the citadel 
and fill the fresh air into your lungs. It is an unforgettable 
experience to watch the Fırtına Creek, the snowy hills of the 
mountains and the endless valley. 

Kaleler, tarihin güvenilir anlatıcılarıdır. Coğrafyaların şahit 
olduğu medeniyetlerin izlerini taşırlar. Efsaneleri, yaşam di-
namikleri, savunma prensipleri ve devre göre geçirdikleri 
değişimlerle tarih hakkında ipuçlarıyla doludurlar. Türkiye, 
kale zengini bir ülke... Ne var ki, birçokları Anadolu’da gezer-
ken, kalelere çıkmaktansa, onlara belirli bir mesafeden bak-
mayı tercih eder. Oysa kaleler uzaktan göründükleri gibi, sa-
dece surlardan ibaret değildir ve gerçek anlamda tarihte bir 
yolculuk vaat ederler. Nefesinize güvenin ve tırmanmaya 
başlayın, gökyüzüne yaklaştıkça, yüzyıllara damgasını vur-
muş hikayeler sizi bekliyor olacak.

ZİLKALE / Doğanın kalbinde 
Karadeniz dağlarının en yüksek bölümü olan Kaçkarlar’ın 
kuzey eteklerinde, Fırtına Deresi ve kollarının meydana ge-
tirdiği Hemşin havzası, doğası, mimarisi ve kültürüyle, böl-
genin hatta Türkiye’nin en vahşi ve el değmemiş yerlerinden 
biri. Yılın büyük bir bölümü yağışlı, yüksekler sisli. Hemşin-
liler’in ortak bir özellikleri, fırıncılık ve hamur işlerindeki 
ustalıkları. Çamlıhemşin’in tepelerinde, 19. yüzyılın sonları-
na doğru, Hemşinliler’in Rusya’da pastacılıktan kazandıkları 
büyük paralarla yaptırdıkları, vadiye hakim, görkemli konak-
lar bir yana, 7 km mesafede, sislerin arasından yükselen bir 
yapı, insana gözlerinin önündekinin gerçek olup olmadığını 
sorgulatıyor ve özellikle Fırtına Vadisi’ne hakim bir kaya 
üzerindeki konumuyla büyülüyor. Zilkale, 1. Derece Arkeo-
lojik Sit Alanı içinde yer alıyor. Etrafınızı sarmalayan yeşili 
seyretmeye doyamıyorsunuz. İçinde bir şapel bulunan kale-
nin ilk olarak, 5.- 6. yüzyıllarda ahşap bir yapı olarak inşa 
edildiği tahmin ediliyor. Bizans döneminde savunma amaçlı, 
gözetleme kalesi olarak kullanılmış. Bugünkü kale ise, 13. 
yüzyıla ait bir Ceneviz yapısı. Osmanlı dönemindeki ismiyse 
Zir Kale, yani ‘aşağı kale’. Ticari ve askeri açıdan stratejik olan 
doğu yolunun gözetlenmesi ve kervanların konaklaması 
amacıyla kullanılmış. Kalenin içinde oturup temiz havayı ci-
ğerlerinize doldurun. Dere şırıltısı, dağların karlı tepeleri ve 
uçsuz bucaksızvadi eşliğinde Fırtına Deresi’ni kuşbakışı sey-
retmek kaçırılmaz bir deneyim. 
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KIZKALESİ / Castle and fate  
It is nighttime at Kızkalesi... Night blue sea extends to the sky like 
an infinite background. The castle looks like a light ball in the 
middle of the sea. You can feel the mysterious ambience of the 
castle only when you leave behind the ugly buildings, chaos of 
signboards, and live music coming from the hotels lined along the 
beach. According to the legend, the King of Korykos has a 
beautiful daughter, after praying for years to have such a daughter. 
One day, he asks for his daughter’s future to a prophet who comes 
to the palace. The prophet refuses to answer at first, but in the end 
he tells the king that his only daughter would die as a result of a 
snake bite. To prevent this, the king builds a castle on an islet close 
to the shore and isolates his daughter here from the rest of the 
world. One day the king sends a basket of grapes to his daughter. 
The snake in the basket kills the girl. The king makes the prophecy 
come true with his own hands. The Kızkalesi, at the 25th km of the 
Silifke-Mersin highway, is the symbol of the Eastern 
Mediterranean. The fortress on the shore (Land Fortress) is in a 
very good condition, so is the castle in the middle of the sea. 
Kızkalesi, the name of which was called Korykos in ancient times, 
was designed against attacks from the sea and was built on an islet 
just 200 meters off the coast, right across the city where the outer 
fortress was. Even though it changed hands constantly, the 
Romans came here in 72 BC and it became one of the most 
important ports of the coastline. The castle was built in the 12th 

and 13th centuries during the Byzantine era. The Ottomans 
captured both in 1482. They are connected to each other. Part of 
the connection appears on the water surface. The ruins of the 
ancient Korykos are spread around the castle. It is possible to find 
a boat to go to the Kızkalesi. At the 32nd km of the Silifke-
Mersin highway, 7 km after the Kızkalesi to the east, Erdemli is 
the favorite of the campers.

KIZKALESİ / Kale ve kader  
Kızkalesi’nde gece... Lacivert deniz, sonsuz bir fon gibi gök-
yüzüne uzuyor. Kale, denizin ortasında adeta bir ışık yumağı. 
Çirkin binaları, tabela karmaşasını ve sahildeki otellerde çalı-
nan canlı müziği geride bırakınca, kalenin gizemini hissede-
biliyor insan. Efsaneye göre, Korykos Kralı’nın üzerine titre-
diği, güzel bir kızı vardır. Böyle bir kıza sahip olabilmek 
için, yıllar boyu dua etmiştir. Bir gün, saraya gelen kahine, 
kızının geleceğini sorar. Kahin önce cevap vermeyi redde-
der ama sonunda krala biricik kızının bir yılan sokması 
sonucu öleceğini söyler. Buna engel olmak için, kral, kıyıya 
yakın bir adacık üzerine bir kale yaptırır ve kızını buraya 
kapatır. Bir gün kral kızına bir sepet dolusu üzüm gönderir. 
Sepetteki yılan, kızı sokarak öldürürür. Kral, kehaneti 
kendi elleriyle gerçek kılmıştır. Silifke-Mersin yolunun 
25. km’sindeki Kızkalesi, Doğu Akdeniz’in simgesi. Kı-
yıdaki Dış Kale de (Kara Kalesi) denizin ortasındaki kale 
de çok iyi durumda. Antik devirlerde adı Korykos olan 
Kızkalesi, denizden gelecek saldırılara karşı tasarlanmış 
ve Dış Kale’nin olduğu kentin tam karşısına, kıyıdan 
200 metre açıkta küçük bir adacığın üzerine inşa edil-
miş. Sürekli el değiştirse de, M.Ö. 72’de Romalılar’ın 
buraya gelmesiyle kıyının en önemli limanlarından biri 
olmuş. Bizans devrinde de zenginliğini sürdüren liman-
da, saldırılara karşı, 12. ve 13. yüzyıllarda kaleler inşa 
edilmiş. Kaleleri, 1482’de Osmanlılar ele geçirmiş. İki 
kale birbiriyle bağlantılı. Bağlantının bir kısmı su yüze-
yinde görülüyor. Antik Korykos’un kalıntıları kalenin 
etrafına yayılmış. Kızkalesi’ne geçmek için tekne bul-
mak mümkün. Silifke-Mersin karayolunun 32. km’sinde, 
yani Kızkalesi’nden doğuya doğru, 7 km sonra, kampçıların 
favorisi Erdemli var.

VAN KALESİ / Tuşba’da günbatımı 
Van Gölü’nün çevresi yaklaşık 430 km. Van merkeze 5 km 
mesafede, Eski Van yani Tuşba var. Burada bulunan antik 
döneme ait kalıntılar arasında en görkemlisi, Van ovasında 
uzanan bir kaya kütlesi üzerine kurulmuş Van Kalesi. Uzun 
süre Urartu Devleti'nin başkentliğini yapan Tuşba’daki antik 
dönem kalıntıları arasında, büyük bir kaya kütlesinin üzerine 
inşa edilmiş kale, Urartu kalelerinin en etkileyicilerinden. 
M.Ö. 9. yüzyılda Urartu Kralı I. Sarduri tarafından yaptırıl-
mış. O zamanlar adı Tuşba Kalesi imiş. Üç bölümlü kalede 
Urartular'dan kalma Madır (Sardur) Burcu, Analı-Kız açık 
hava tapınağı, 1. Argişti, Kurucular, Menua ve II. Sarduri kaya 
mezarları, Bin Merdivenler ile ana kayaya oyulmuş sur duvar 
yatakları ve sur duvarları bulunuyor. Kalede, Urartular'dan 
sonra Osmanlı'ya kadar, Pers yazıtı dışında herhangi bir ka-
lıntı görülmüyor. Osmanlı döneminde kale tamamen askeri 
amaçlı olarak kullanılmış.Van’daki ilk İslam eseri olan, kale-
nin üzerindeki Süleyman Han (Vanik) Camii’nin Kanuni dö-
neminde, Mimar Sinan tarafından onarıldığı biliniyor. 1648 
depreminde zarar gören cami, I. Dünya Savaşı sırasında ta-
mamıyla yanmış. Kalenin altında, eski yerleşimlerin olduğu 
yerler bugün çukur. Hüsrev Paşa Külliyesi ve Kaya Çelebi 
Camii’nin kapıları açıksa, görmeye değer. Bilinen en eski 
Urartu metni bu kalede bulunmuş. Krala ait yazıt, Asur çivi 
yazısıyla yazılmış. Kaledeki bir başka önemli yazıt da I. Argiş-
ti’ye ait olan kaya mezarının dışında, ‘Horhor Yazıtları’ olarak 
adlandırılan, bilinen en uzun Urartu yazıtı... Kaleyi mesken 
edinmiş çocuk rehberler, farklı dillerde anlattıkları kale tari-
hiyle sizi öyle bir hayat dersine maruz bırakırlar ki, onlardaki 
öğrenme ve çalışma inadından etkilenmemek zordur. Göle 
bir de, Van Kalesi’nden bakmalı. Bir yandan Tuşba’da gün 
batarken, bir yandan ay doğar.

VAN FORTRESS / Sunset at Tuşba
The perimeter of Lake Van is approximately 430 km. Tuşba, the 
ancient Van, is 5 km away from the center. Among the ruins of the 
antique period, the most spectacular is the Van Fortress, built on 
a rock mass extending in the Van plain. Tuşba had been the capital 
of the Urartu State for a long time. The stone fortification was 
built in the 9th century BC by the Urartian King Sarduri the 1st. 
It was called the Tuşba Fortress at that time. There are the Madır 
(Sardur) Bastion, Analı-Kız open-air temple, the rock tombs of 
Argişti the 1st, the Founders, Menua and Sarduri the 2nd, 
Thousand Stairs and main walls carved into the main rock, walls 
and fortifications belonging to the Urartian period in the fortress, 
which has three sections. The fortress does not have any other 
remnants until the Ottoman Empire after the Urartians, except 
the Persian tablet. In the Ottoman period, the fortress was 
completely used for military purposes. It is known that the first 
Islamic work in Van, the Mosque of Süleyman Han (Vanik), was 
repaired by Mimar Sinan during the Kanuni period. The mosque, 
which was damaged during the earthquake of 1648, was burned 
down during World War I. It is hollow now under the castle, where 
the old settlements used to be once upon a time. If the doors of 
Hüsrev Pasha Complex and Kaya Çelebi Mosque are open to 
visitors, they are worth visiting. The oldest known Urartian text 
was found in this fortress. King's tablet is written in Assyrian 
cuneiform. Another important inscription in the fortress is the 
longest known Urartian inscriptions called 'Horhor Inscriptions' 
on the exterior of the rock tomb belonging to Argişti the 1st. Child 
guides, who have settled in the fortification, expose you to a life 
lesson by telling the detailed history of the fortress in different 
languages. This makes it hard not to be impressed by their desire 
to learn and work. You should observe the lake also from the 
Fortress of Van. While the sun sets in Tuşba, the moon rises. 
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ALANYA FORTRESS / Leverage of defense 
Most of the tourists visiting Alanya prefer to go by walk to 
Alanya Castle, 3 km away from the center, no matter how hot 
the weather is. This scenic walk is also a journey in history. 
During the Byzantine period, the Fortress of Alanya was called 
Kalonoros (beautiful mountain). It is an important landmark 
for seafarers and the busiest port of the Mediterranean. 
Structures of that period are the church in İçkale, the Arab Saint, 
the ruins of a monastery on the Cilvarda Cape and the ruins of the 
walls with watchtowers extending from Orta Hisar to İçkale... In 
1221, the fortification was delivered to the Seljuk Sultan Alaaddin 
Kayqubad the 1st and its name was changed to Alaiye. In the first 
half of the 14th century, it was one of the important cities of 
Anatolia and the Mediterranean. It gained importance as a 
significant trade and shipbuilding center with strong relations 
with Egypt and Syria. Egyptian merchants often came here for 
cedar trees used in shipbuilding. Genoese, Venetian and Florentine 
traders also bought spices, linen, and sugar from Alanya. Alaaddin 
Kayqubad the 1st, who had Alanya to experience its most brilliant 
period, strengthen the old city walls and built new city walls. 
Today’s city walls, large cisterns, shipyard, Kızılkule, Tophane, 
the palace complex in İçkale, Ehmedek, Akşebe Masjid, Andızlı 
Mosque, Seljuk bath, Aşağı Kale bath belong to the Seljuk period. 
In the 14th century, Ibn-i Batuta mentioned that the wood here 
was exported to Alexandria, Damietta, and other Egyptian cities, 
while in the 17th century, Katip Çelebi mentioned that the fortress 
was capable of competing with the Fortress of Baghdad in terms of 
splendor and he also mentioned that cotton, silk, and sesame 
were grown here.

ALANYA KALESİ / Savunmanın kozu 
Alanya’ya gelen turistlerin çoğu hava ne kadar sıcak olursa 
olsun yürüyerek, merkezden 3 km mesafedeki, Alanya Kale-
si’ne çıkmayı tercih eder. Bu manzaralı yürüyüş, aynı zaman-
da tarih içinde bir yolculuktur. Bizans döneminde, Alanya 
Kalesi, Kalonoros (güzel dağ) adıyla anılır. Gemiciler için 
önemli bir yer belirleme noktası ve Akdeniz’in en işlek lima-
nıdır. O döneme ait yapılar; İçkale’deki kilise, Arap Evliyası, 
Cilvarda Burnu üzerindeki manastır harabeleri ve Orta Hi-
sar’dan İçkale’ye devam eden yuvarlak kuleli sur kalıntıları... 
1221 yılında kale, Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat’a 
teslim edilir ve adı Alaiye olarak değiştirilir. 14. yüzyılın ilk 
yarısında burası Anadolu’nun ve Akdeniz’in önemli kentleri 
arasındadır. Mısır ve Suriye ile güçlü ilişkileri olan bir ticaret 
ve gemi inşa merkezi ve kaydadeğer bir ticaret kenti olarak 
önem kazanır. Mısırlı tacirler, çoğunlukla gemi yapımında 
kullanılan sedir ağaçları için buraya gelir. Ceneviz, Venedik 
ve Floransalı tacirler de Alanya’dan baharat, keten ve şeker 
alırlar. Alanya’ya en parlak dönemini yaşatan I. Alaaddin 
Keykubat, eski surları sağlamlaştırır ve yeni surlar inşa eder. 
Bugünkü surlar, büyük sarnıçlar, Tersane, Kızılkule, Topha-
ne, İçkale’deki saray kompleksi, Ehmedek, Akşebe Mescidi, 
Andızlı Camii, Selçuklu hamamı, Aşağı Kale hamamı gibi 
yapılar Selçuklu döneminden. 14. yüzyılda İbn-i Batuta, bu-
radaki kerestenin İskenderiye, Dimyat ve diğer Mısır şehirle-
rine ihraç edildiğinden, 17. yüzyılda ise Katip Çelebi, kalenin 
ihtişam bakımından Bağdat Kalesi ile rekabet edebilecek ka-
pasitede olduğundan ve burada pamuk, ipek ve susam yetiş-
tirildiğinden bahseder. 

DİYARBAKIR KALESİ / Kadim kentin bedeni 
Güneydoğu’nun en göz alıcı kentlerinden biri Diyarba-
kır... Mezopotamya topraklarında, siyah bazalt surların 
içindeki bu 5 bin yıllık tarihin sahibi eski Diyarbekir’in, 
yaklaşık 30 medeniyetin sığındığı olağanüstü surları, 
bugün hâlâ modern yaşamdan soyutlanamayacak kadar 
önemli. Kale kentin ilk kurulduğu İç Kale ve onu ta-
mamlayan Dış Kale’den oluşuyor. UNESCO Dünya Kül-
tür Mirası Listesi’ndeki kale surları, bu kentte iz bırak-
mış medeniyetlerden kalma kitabe, yazıt, kabartma ve 
süslemelerle, daha çok bir sanat eserini andırıyor ve bu 
özelliğiyle dünyada benzerine kolay raslanmıyor. Vol-
kanik Karacadağ’dan çıkan bazalt taşlarıyla yapılan sur-
lar, bugün Suriçi denilen eski Diyarbakır'ı bir kalkan 
balığı şeklinde kuşatmış. Dört yöne açılan, dört ana ka-
pısı (Dağ Kapı, Urfa Kapı, Mardin Kapı ve Yeni Kapı) 
bulunan Diyarbakır surlarının bir Dışkale, bir de İçkale 
olarak adlandırılan iki bölümü var. Sonradan ihtiyaç 
nedeniyle, 1957’de açılan kapılarsa, Çift ve Tek Kapı... 
Surlar, 5.5 km uzunluğunda, 10-12 m yüksekliğinde ve 
3-5 m genişliğinde. Dış surlar üzerinde 82 burç var. En 
önemlileri Keçi Burcu, Yedi Kardeş Burcu, Evli Beden 
Burcu ve Nur Burcu. Mardin Kapı’nın doğusundaki Keçi 
Burcu, inşa edilenlerin en büyük ve en eskisi. Buradan göz 
alabildiğine, kentin sebze meyve deposu ve akciğerleri olarak 
bilinen Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri, On Gözlü Köprü ve 
Kırklar Dağı görünüyor. 

DİYARBAKIR FORTRESS/ The body of the ancient city
Diyarbakır is one of the breathtaking cities of the Southeastern 
region. The extraordinary black basalt walls of the ancient 
Diyarbekir in the land of Mesopotamia, which owns this 5 
thousand-year-old history having sheltered about 50 civilizations, 
are so important that they cannot be isolated from modern life 
today. The fortress consists of the inner fortress where the city was 
first established and the outer fortress that complements it. The 
fortress walls, which resemble more of artwork with tablets, 
reliefs, inscriptions, and ornaments belonging to the civilizations 
that left their marks on the town, take place in the UNESCO’s 
World Cultural Heritage List and they are unique with these 
features. The walls built with basalt stones from the volcanic 
Karacadağ, surrounded the ancient Diyarbakır, called Suriçi 
today, in the shape of a turbot fish.There are two sections of the 
Diyarbakır walls, which have four main gates (Dağ Kapı (gate), 
Urfa Kapı, Mardin Kapı, and Yeni Kapı) opening to four 
directions, named Dışkale (outer fortress) and İçkale (inner 
fortress). Later in 1957, the new doors opened due to the need are 
called Çift Kapı (Double Gate) and Tek Kapı (Single Gate). Walls 
are 5.5 km long, 10-12 m high and 3-5 m wide. There are 82 
bastions on the outer walls. The most important of them are Keçi 
Burcu (bastion), Yedi Kardeş Burcu, Evli Beden Burcu, and Nur 
Burcu. Keçi Burcu, in the east of the Mardin Gate, is the largest 
and oldest of those built. Hevsel Gardens, known as the city's 
vegetable-fruit store and lungs, the Tigris River, On Gözlü Bridge 
and Kırklar Mountain are visible from here.
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AĞUSTOS BÖCEĞİ

HAYDAR ERGÜLEN

THE GRASSHOPPER 

İki yumuşak g var. İkisi de birbirinden sıcak. Biri Ağustosun 
hemen başında, ikincisi böceğin sonunda, bir mutluluk ki 
baştanbaşa yumuşak g. 
Harflerin kalbi, alfabenin atlıkarıncası, renklerin göğü yumu-
şak g. Hangi renklerin? Harflerin renkleri vardır ve onların 
çatısı da tıpkı bizimki gibi mavidir. Harflerin göğü demek 
daha iyi, diyelim de, göğün gönlünü alalım. Göğün gönlü var-
dır, harflerin kalbi olur da, göğün gönlü olmaz mı?
Harflerin göğü yumuşak g, yaz göğü de ağustos böceğinin 
üstünde. Böyle bir mutluluk, serüven işte. Yolculuğa çıkmış, 
yolu yaza düşmüş. Demek ki o zamanlar oraların yazı güzel-
miş. İnsan, böcek, kuş yazı görünce büyülenip kalırmış. 
Karınca kardeş ise, arı gibi çalışkan diye bilinirmiş. Buna da 

There are two g’s (g and ğ) in the Turkish alphabet. Each one is 
softer than the other. One is at the beginning of August 
(Ağustos) and the other is at the beginning of grasshopper. A 
happiness which is g all over...
G is the heart of letters, the merry-go-round of the alphabet, 
and the sky of the colors. Which colors? All letters have colors 
and their roof is blue just as ours is. Let’s call it the sky of letters 
to steal the heart of the sky. The sky has a heart, well, of course, 
if there is a heart of letters, there is a heart of the sky!
G is the sky of the letters. The summer sky is above the 
grasshopper. Such an adventure, such a happiness... Sets off on a 
journey and it happens to be in summer. Therefore, the summers 
there must have been beautiful then. Human, bug, bird must 
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kimsenin şüphesi yokmuş. Hem nasıl olsun? Yalnızca ya-
zın mı, her mevsimin çalışkanı, ‘emek kahramanı’ oymuş. 
Ve insanlar her şeyi, masalları, şarkıları, tekerlemeleri, şiir-
leri, bilmeceleri unutsalar da bu öyküyü hiç unutmazlar-
mış! Fakat bazen unutmakta fayda varmış, unutmak, unut-
mamaktan iyiymiş! 
Yumuşak g, alfabenin diğer harfleri kadar sevilmiyor sanı-
rım. Tıpkı bazı eski sözcüklerin üstünden şapka ya da in-
celtme işaretlerinin kaldırılması gibi: “Hala hala bekliyor!”, 
“Kar tatilini kar bilip...” Artık siz uygun harflerin üstüne 
şapkaları kondurun ya da şapkalı okuyun bir zahmet!
Hayvanlar Alfabesinin ağustos böceği de, tıpkı üst kat 
komşusu yumuşak g gibi kadersiz! Biri sevilmediği için pek 
kullanılmıyor, diğeri hep olumsuz bir örnek olarak akla 
geliyor, gösteriliyor. Kitap imzalarken öğrencilere soruyo-
rum, ‘Yumuşak g’li Tuğba mı? Kaan mı Kağan mı?” Çoğu 
yumuşak g’siz. Sanki ağustos böceğinin olmadığı bir yaz 
da, yumuşak g’siz bir alfabe ya da şapkasız harfler gibi.
Son zamanlarda bazı şiirlerde, yeni masallarda ve kitaplar-
da durum biraz değişti gerçi. Artık ağustos böceğinin tavrı 
kadar, hatta ondan da çok karıncanın tavrı eleştiriliyor, en 
azından doğru bulunmuyor. Ben de karıncayı, çabasını 
sevmekle beraber, onun ağustos böceğine karşı davranışı-
nı biraz ‘yakışıksız’ buluyorum, yani karıncaya yakıştıra-
mıyorum. 
Çalışmak güzel bir şeydir elbette, varsa yeteneğini çalışa-
rak geliştirir insan, yoksa çalışma yeteneğine ulaşabilir. 
Çalışmak insanın sevilmesine, övülmesine de yarar elbette, 
“işleyen demir ışıldar”. İnsan kendisi için, ama çoğu za-
man da toplumsal gereklilikler için çalışır. Hemen her 
toplumda, çalışabileceği halde çalışmayan ayıplanmıştır, 
yani bir ‘mahalle baskısı’ söz konusudur.
Fakat çalışmak sadece el emeği, beyin gücüyle yapılan bir 
şey olarak adeta kutsanmıştır. Emek verir, ter akıtır, göz-
nuru döker, kafa patlatırsın! Güzel. İşte bu eylemlerle 
yapılan başka çalışmalar da vardır: Müzik yapmak, dans 
etmek, yazı yazmak, oyun oynamak gibi... İster sanat di-
yelim adına ister eğlence, bazıları da böyle çalışır, el, 
emek, ter, göznuru, kafa ve kol emeği ve gücüyle üretim 
yapar. 
Harflerdeki şapkayı, alfabedeki yumuşak g’yi ve mesel-
lerdeki ağustos böceğini savunayım diye, yazıyı da ner-
deyse bir ‘makale’ye çevirdim. Diyeceğim, karınca eğer 
saz çalıp şarkı söyleyen ağustos böceğine “saz çalıp şarkı 
söyleyeceğine bütün yaz/ sen de benim gibi çalışsaydın 
biraz/kalmazdın böyle karnın aç, evsiz barksız, hava da 
ayaz!” diye ucuz kafiyeli ders verip ahkam keseceğine, 
biraz şefkatli olsa, “ne güzel sen de hem bizi hem dünyayı 
eğlendirdin, var ol, eline, sesine sağlık!” deyip, ona biraz 
yiyecek verse, paylaşsa daha bilge olmaz mıydı, olurdu! 
Meselin adı da herhalde “Ağustos böceği ile bilge karın-
ca” olurdu, çok da yakışırdı, yaa karınca kardeş!

have been just staring in awe at the sight of the summer. Our 
brother ant must have been known as the most hardworking 
fellow. None must have had any doubts on that. How could they? 
He had always been ‘the hero of hard labor’ in all seasons, not 
only in summers. People could never forget this story, although 
they could forget about everything including fairy tales, songs, 
poems, riddles! However, sometimes it is better and much more 
beneficial to forget than not to forget! I think our soft g (ğ) with 
a hat is not liked as much as the other letters of our alphabet are. 
It is just like abolishing the use of circumflexes in some old 
words, making the whole sentence lose its meaning or gain a 
whole new ridiculous meaning. The grasshopper of the animals 
alphabet is as unfortunate as its neighbour soft g! One of them is 
not used much because it is not liked and the other always brings 
negative examples to mind or it is introduced through negative 
examples. When I am signing books for students, I have to ask 
how they spell their names, with a soft g or not? Most of them 
without... As if you could imagine a summer without the 
grasshopper, or our alphabet without the soft g, or the letters 
without their circumflexes. Despite the recent changes I see in 
some of the new books, poems, and fairy tales... Now, the 
manner of the ant is being criticized as much as the grasshopper’s 
behaviour is, well, maybe even more... At least the ant’s action is 
disapproved. I also disapprove the ant’s approach to the 
grasshopper, although I admire the ant’s hard work, I find his 
manner disturbing, in other words, I do not think that attitude 
suits the ant. Working is definitely a beautiful thing of course. 
By working, one can improve his/her talents, if there is any. If 
there is not any, the person can only reach the level of being a 
skilled worker. Working also has its benefits such as making the 
person liked or praised: “A rolling stone gathers no moss.” One 
works for himself/herself but most of the time for social 
necessities. In almost every society, those who did not work 
although they could were blamed. So, it is a matter of peer 
pressure. But working is blessed only as something done with 
manual labor and brain power. You take pains with it, sweat, 
make a great effort, beat your brain out! Beautiful. There are 
also other works done through performing these same actions: 
making music, dancing, writing, playing games... In the name of 
art or entertainment, some people work like that; they produce 
with hand, labor, sweat, eye, brain and arm power.
Well, I have almost turned this into a discourse, so I could 
defend circumflexes, soft g, and the grasshopper in fairy tales. 
What I’d like to say is this, wouldn’t it have been wiser of the ant 
if he had just shown some tenderness and shared his food with 
the grasshopper? It would have. He could have said: “Thank you! 
You were there to entertain us and the world. May God bless you 
and your music!” instead of saying: “Since you could sing all 
summer / you may dance all winter,” and teaching him a cheap 
rhyming lesson dogmatically. I guess the fable would have been 
called “The wise ant and the grasshopper” then and this title 
would have suited it perfectly, you see brother ant!
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Konuşanlar, Bir Hüzünle Sesinde (2015, Can Yayınları); 
Ziya Osman Saba’nın dergi ve gazetelerde kalan yazı, 
söyleşi ve mektuplarından oluşuyor. Ziya Osman Sa-
ba’nın şiir ve hikâyelerinde olduğu gibi yazı, söyleşi ve 
mektuplarında da ön plana çıkan unsur, samimiyettir. 
Saba’nın hiçbir metninde yapmacıklığa rastlanmaz. Dü-
şünmediği ve hissetmediği hiçbir şeyi yazmaz. O yüzden 
olsa gerek, yazıları gayet etkileyici-
dir. Özellikle arkadaşı Cahit Sıtkı 
Tarancı’yı anlattığı metinlerinde 
hüzün, acı ve gözyaşı vardır. Bundan 
okuyucu kendi payına düşeni alır. 
İlginçtir, Saba anı yazılarında duygu 
yoğunluğuna rağmen gayet realist-
tir. Realizmi dürüstlük anlamında da 
kullanabiliriz. Onda, arkadaşı oldu-
ğu için Tarancı’yı kayırma, hoş gös-
terme, onda olmayan meziyetlerle 
övme çabasına rastlanmaz. Neyi 
gördü ve yaşadıysa, onu yazar Saba. 
Anlattığı kişinin iyi yönleriyle bir-
likte hoş olmayan yönlerini de be-
lirtmekten çekinmez.
Şiir yazılarında da aynı gerçekçiliği 
görürüz. Saba, Türk şiirinin lirik, 
“saf şiir” damarını benimsemiş, bu 
görüş istikametinde şiirler yazmış-
tır. Yazılarında esas aldığı, yargıda 
bulunmadan önce karşılaştırma 
yaptığı şairler de genellikle saf şiirin temsilcileridir. Me-
sela sık sık Ahmet Haşim ve Yahya Kemal’den örnek ve-
rir, hakkında yazdığı şiirle ilgili yargıda bulunurken veya 
fikirlerini izah etmeye çalışırken... O yüzden olsa gerek 
üzerinde en çok durduğu şairler, Necip Fazıl Kısakürek, 
Ahmet Muhip Dıranas, Tarancı ve Oktay Rıfat’tır. Adı 
geçen şairler de, lirik şiirin güçlü temsilcileridir. 

Konuşanlar, Bir Hüzünle Sesinde (2015, Can Publications) 
consists of Ziya Osman Saba’s articles, talks, and letters, 
which were published in magazines and newspapers. 
Sincerity is the prominent element in Ziya Osman Saba’s 
articles, talks, and letters, as it is also in his poems and 
stories.  No artificiality is found in any text written by Saba. 
He doesn’t write anything he doesn’t think or feel. That 

must be why his articles are very 
impressive. There are sadness, pain, 
and tears in his texts where he tells 
especially about his friend Cahit Sıtkı 
Tarancı. The reader takes his/her own 
share of it. Interestingly, Saba is very 
realistic in his writings despite the 
intensity of emotions. We can use 
realism in terms of honesty. We do not 
see him attempt to favor Tarancı’s 
behavior or praise the merits he does 
not bear just because he is a friend. 
Saba writes what he saw and 
experienced. He does not hesitate to 
point out the unpleasant aspects of the 
person he describes, along with good 
aspects. We see the same realism in his 
poetry articles. Saba had adopted the 
lyrical, “pure poetry” vein of Turkish 
poetry and had written poems in this 
direction. The poets in his poems, whom 
he made comparisons before making any 

judgments in his articles, were generally the representatives of 
pure poetry. For instance, he often gives examples from Ahmet 
Haşim and Yahya Kemal, when criticizing a poem he wrote 
or trying to explain his ideas... That was why the poets he 
emphasized the most were Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet 
Muhip Dıranas, Tarancı, and Oktay Rıfat. These poets are 
powerful representatives of lyrical poetry.

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

BEYOND FRIENDSHIP AND HOSTILITY 

SABA’NIN HİÇBİR METNİNDE YAPMACIKLIĞA RASTLANMAZ. DÜŞÜNMEDİĞİ VE HİSSETMEDİĞİ 
HİÇBİR ŞEYİ YAZMAZ. O YÜZDEN OLSA GEREK, YAZILARI GAYET ETKİLEYİCİDİR.

NO ARTIFICIALITY IS FOUND IN ANY TEXT WRITTEN BY SABA. HE DOESN’T WRITE ANYTHING HE 
DOESN’T THINK OR FEEL. THAT MUST BE WHY HIS ARTICLES ARE VERY IMPRESSIVE. 

ÖMER YALÇINOVA

DOSTLUK VE DÜŞMANLIĞIN ÖTESİNDE
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Saba’nın yazılarından dönemindeki şiir hareketlerine 
dair fikir edinmek de mümkün. Saba’nın dikkate aldığı, 
beğendiği, haklarında yazı yazdığı şairlere baktığımızda, 
aynen kendisi gibi onların da birer Baudelaire ve Rimba-
ud hayranı olduklarını görürüz. Hemen hepsi de yenilik 
peşindedir, daha doğrusu arayış içindedirler. Şiir yazar-
lar, fakat hikâye ve roman yazmayı da ihmal etmezler. 
Saba’nın da belirttiği gibi, 1940’larda farklı şiir akımla-
rının sayısı, değerlendirme ve sınıflandırma yaparken 
kişiyi zorlayacak derecede artmıştır. Bir yanda serbest 
şiirin güçlü isimleri Nazım Hikmet ve Orhan Veli, diğer 
yanda hece şiirinin tavizsiz temsilcileri Necip Fazıl ve 
Ahmet Muhip Dıranas, aynı derginin içinde bağımsız 
diyebileceğimiz Asaf Halet Çelebi, Behçet Necatigil, 
Cahit Külebi ve Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın yan yana du-
ruşu. Saba, bu zenginliğin içinde, kendi çizgilerini en 
net ortaya koyabilen, bununla birlikte diğer çizgilere de 
saygıyla yaklaşan, yer yer onları anlamaya çalışan ender 
şairlerden biridir.
Yazılarında ölçülü davranmaya çalışır Saba. Eleştiri ve 
övgüde aşırıya kaçmaktan sakınır. Oysa Saba’da kendini 
çok belli etmese de, alttan alta duyurmaktan da çekin-
meyen, dinmek bilmez bir coşkuyla da karşılaşırız. Sev-
mek ve yaşamak coşkusu diyebiliriz buna. O, güzel bir 
şiir okuduğunda heyecanlanır. Ya da eline güzel bir ro-
man geçtiğinde, -mesela Abdülhak Şinasi Hisar’ın- coş-
kusunu belli etmekten çekinmez. Yazıların tamamı, bu 
coşkunun izini sürerek de okunabilir. O zaman da Sa-
ba’nın o dingin ve enfes Türkçesinin tadına varılabilir. 

It is also possible to get an idea of the poetry movements of 
Saba’s period. When we look at the poets whom Saba 
considers, likes, and writes about, we see that they were fans 
of Baudelaire and Rimbaud, just like he was. Almost all of 
them are in search of innovation, rather they are on a quest. 
They write poems, but they do not neglect to write stories and 
novels. As Saba points out, the number of different poetry 
currents in the 1940s increased in such a degree as to press the 
person while making evaluation and classification. On one hand, 
the strong names of free verse Nazım Hikmet and Orhan Veli, on 
the other, the uncompromising representatives of the syllabic 
verse Necip Fazıl and Ahmet Muhip Dıranas, and side by side 
position of Asaf Halet Çelebi, Behçet Necatigil, Cahit Külebi 
and Fazıl Hüsnü Dağlarca whom we can call independent in the 
same magazine. Saba is one of those rare poets who, in this 
richness, can reveal his own lines in the clearest way, while 
respecting other lines and tries to understand them in places.
Saba tries to behave in her writings. He avoids overdoing 
criticism and praise. In Saba’s works, though, he does not express 
himself very clearly, we encounter an inexorable enthusiasm that 
he does not hesitate to announce under-handedly. We can call 
this the enthusiasm for love and life. He gets excited when he 
reads a beautiful poem. Or when a beautiful novel gets into his 
hand, -for instance, a novel by Abdülhak Şinasi Hisar- he does 
not hesitate to express his enthusiasm. All of his works can be 
read by tracing this enthusiasm. Then you can enjoy that serene 
and exquisite Turkish of Saba.

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

YAZARIN KİTAPLIĞI 
THE LIBRARY OF THE AUTHOR

Uzun Çarşının Uluları, Mitat Enç, Ötüken 
Neşriyat
Uzun Çarşının Uluları, Mitat Enç, Ötüken Neşriyat

Felsefe Bilimin Odağında Metafizik, Ş. Teoman 
Duralı, Şule Yayınları
Felsefe Bilimin Odağında Metafizik, Ş. Teoman 
Duralı, Şule Publications

40 Soruda Türk Sineması, Mesut Bostan, 
Ketebe Yayınevi
40 Soruda Türk Sineması, Mesut Bostan, 
Ketebe Publications

Gurbet Benim İçimde, Kemalettin Kamu, 
Dergâh Yayınları
Gurbet Benim İçimde, Kemalettin Kamu, 
Dergâh Publications

✓

✓

✓

✓

Ziya Osman Saba
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AYŞE NUR AYGÜNMELİKE BETÜL KUVEL

MODA / FASHION

We left the cold, snowy, icy days behind and we 
welcomed the month of April when we would feel 
the arrival of the spring literally. It is also difficult 
to dress in mid-seasons; extremely thick or 
excessively thin clothes can always leave us in 
difficult positions. Let’s see which pieces and 
colors are in the prominence in this month where 
we can basically throw aside thick coats and long 
boots and wear lighter outfits.

Soğuk, karlı, buzlu günleri geride bırakıp ilk baharın 
gelişini tam anlamı ile hissedeceğimiz nisan ayına 
geldik. Geçiş mevsimlerinde giyinmek de zordur, 
aşırı kalın ya da aşırı ince giysiler bizi her zaman zor 
durumda bırakabilir. Temel olarak kalın montları, 
uzun botları, bir kenara atıp daha hafif dış 
kıyafetlerle atlatabileceğimiz bu ayda bakalım 
hangi parçalar, hangi renkler ön planda?

İLKBAHARA GİRİŞ
ENTERING SPRING
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MODA / FASHION
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KARGO PANTOLON
Kargo pantolonlar geri döndü! 
Bu ilkbahar için modacılar kadın-
erkek ayırt etmeden, kargo 
pantolonları dolabımıza yeniden 
dahil etmeyi başardı. Kargo 
pantolonları tercih ederken 
renkli olanları denemeyi 
unutmayın, yaz ayları için ise en 
trend rengin beyaz olacağını 
aklınızda tutun. 

CARGO PANTS 
Cargo pants are back! For 
this spring, fashion designers 
were able to reintroduce 
cargo pants into our 
wardrobes without 
distinguishing between men 
and women. Remember to 
try the colorful ones when 
you prefer cargo pants, and 
keep in mind that for the 
summer months, the most 
trend color will be white.

KABARIK KOLLAR
80’lilerden kalma kabarık 
kollar son yollarda yeniden 
yorumlanıyor. Bu 
ilkbaharın ise temel 
parçalarında olmaya 
hazırlanıyor. Bir çok 
defilede gördüğümüz bu 
kabarık kollar, bluzlar, 
gömlekler hatta elbiselerde 
de çok kullanılıyor. Bu 
sürpriz detayı 
parçalarınızda mutlaka 
kullanın.

PUFF SLEEVES
The fluffy arms of the 80s 
are reinterpreted in recent 
years. They are getting 
ready to take place in the 
basic parts of this spring. 
These fluffy arms we see 
in many fashion shows 
are used often in blouses, 
shirts and even dresses. 
Use this surprising detail 
on your pieces.



KEMER
Vazgeçilmez aksesuarımız 
kemeler, kıyafetimizin 
tamamlayıcısı hatta bazı 
durumlarda starıdır. İster 
eteğinizde ister elbisenizde 
isterseniz de pantolonlarınızda 
kullanabileceğiniz kemerlerde 
bu seneki yorum büyük ve 
gösterişli olmaları... Sade bir 
görünümle, gösterişli bir 
kemeri bir araya getirmek ise 
sizi şık ve stil sahibi yapacaktır. 
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SICAK SARI
İlk baharın hemen hemen her parçasında canlı 
sarıları göreceğiz. Bir çok markanın defilesinde 
kullandığı bu renk önümüzdeki yazın da temel 
renklerinden biri olacak. İster elbiselerinizde 
isterseniz t-shirtlerinizde kullanabileceğiniz bu renk 
yeni sezonun temel taşlarını oluşturuyor.

WARM YELLOW
We will see warm yellows almost in every piece 
this spring. This color used by many brands in 
their fashion shows will be one of the basic colors 
in the next summer. This color you can use in 
your clothes or t-shirts is the cornerstone of the 
new season.

BELT
A belt is an indispensable 
accessory; a complement to 
our outfit or even the star of 
it in some cases. Whether 
you use it for your skirt, dress 
or trousers, this year’s belts 
are large and cool. 
Combining together a 
gorgeous belt with your plain 
outfit will make you look 
stylish and elegant. 

BOYALI 
KUMAŞLAR
Özgürlüğün ve barışın 
sembolü haline gelen 
renkli boyalar ilkbahar-
yaz koleksiyonlarında 
kendisini gösteriyor. 
Kadın ve erkek 
koleksiyonlarında 
karşılaştığımız boyalı 
kumaşlar kimi zaman 
pantolonlarda kimi 
zaman trençkotlarda 
kimi zaman da 
t-shirtlerde olacak. Size 
enerji verecek bu tarzı 
kendinize göre 
yorumlayabilmeniz de 
mümkün. 

DYED FABRICS 
Color paints, which 
become the symbol of 
freedom and peace, 
are shown in the 
spring-summer 
collections. The dyed 
fabrics we encounter 
in the women and 
men’s collections will 
sometimes be in 
trousers and 
sometimes in t-shirts. It 
is also possible to 
interpret this style that 
will give you energy 
depending on your 
own style.

MODA / FASHION
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EV DEKORASYONUNDA KLASİK TARZDAN VAZGEÇEMEYEN AMA BİRAZ DA 
MODERN ÇİZGİLER GÖRMEK İSTEYENLER İÇİN EN DOĞRU TARZ; FRANSIZ 

TARZI… MODASI ZAMANA YENİLMEYEN KADİFE KUMAŞLAR, METALİK 
OBJELERLE CANLANDIRILMIŞ ODALAR BU TARZIN EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ…

FRENCH STYLE IS THE MOST CORRECT STYLE FOR THOSE WHO CANNOT GIVE 
UP CLASSIC STYLE IN HOME DECORATION. VELVET FABRICS, THE TREND OF 

WHICH IS NOT DEFEATED BY TIME, ROOMS THAT ARE ANIMATED BY METALLIC 
OBJECTS ARE AMONG THE PRONOUNCED FEATURES OF THIS STYLE...

FRENCH STYLE IN DECORATION

DEKORASYONDA FRANSIZ TARZI 

DEKORASYON / DECORATION

Teknolojinin birçok şeyi hızla tüketmemize neden 
olduğu bir dünyada hepimizin ortak arzusu zamanın 
ötesine geçebilmek, kalıcı olabilmek… Dekorasyon 
konusunda da birçoğumuzun ortak beklentisi yıllar 
geçse de modası asla geçmeyen, biraz da modern çiz-
giler içiren bir dekorasyona sahip olabilmek. “Bu 
mümkün mü?” sorusu akıllara geliveriyor. Evet 
mümkün. Fransız tarzı dekorasyonla kadife kumaş-
lar, döşemelerde kullanılan üzüm ve çiçek baskıları, 
metalik objelerle süslenmiş odalar zamansızlık hissi 
oluşturuyor. Bu zamansız stili gelin birlikte yakından 
inceleyelim…

In a world where technology enables us to quickly 
consume many things, we all have a common desire 
to go beyond time, to last forever. In terms of 
decoration, the common expectation of many of us 
is to have a decoration that never goes out of 
fashion and contains some modern lines. The 
question of “Is this possible?” comes to mind at this 
point. Yes, it is possible.Grapes, and flower prints 
used on upholstery, rooms decorated with metallic 
objects, and velvet fabrics used in French style 
decoration create a feeling of timelessness. Let us 
examine this timeless style closely together...

ELA DEMİRCİLER

DEKORASYON / DECORATION
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DEKORASYON / DECORATION

TAŞ DUVARLAR
Son yıllarda dekorasyonun önemli 
unsurları arasında yerini alan taş 
duvarlar her zaman etkileyici bir 
görünüm oluşturmayı başarıyor. 
Taş duvarlarınızı farklı aydınlat-
ma tasarımları ile tamamlayabi-
lir, zeminde de basit bir kilim 
tercih edebilirsiniz. Ayrıca ayna-
lara ve çiçeklere dekorasyonu-
nuzda yer ayırmayı da unutma-
manızı öneririz.

STONE WALLS 
Stone walls, which take place 
among the important elements of 
decoration in recent years, always 
manage to create an impressive 
appearance. You can complete 
your stone walls with different 
lighting designs and you can 
choose a simple rug for the floor. 
We also advise you not to forget 
to include mirrors and flowers in 
this type of decoration style.

DEKORASYON / DECORATION

BEYAZ DUVARLAR
Bu dekorasyon tarzında beyaz fakat işle-
meli duvarlar, zarif kitaplıklar, geleneksel 
halılar ve taze çiçekler her zaman karşı-
mıza çıkıyor. Odalar ne kadar canlı olursa 
olsun Fransız tarzı dekorasyonun olmaz-
sa olmazları arasında beyaz duvarlar 
gösterilebilir. Beyaz duvarlarınızı zarif 
kitaplıklarla hareketlendirebilirsiniz.

WHITE WALLS 
White walls with engravings, stylish 
bookcases, traditional carpets and fresh 
flowers are always present in this style. 
No matter how lively the rooms are, 
white walls can be shown among the 
musts of French decorations. You can 
animate your white walls with elegant 
bookcases.

DESEN DE VAR
Fransız tarzı dekorasyonda karşımıza 
çoğu zaman desenli kumaşlar da 
çıkar. Fakat bu desenli kumaşlar 
uyum içinde hareket ederek odada 
bir karmaşaya neden olmaz. Kadife 
kumaşlı sandalyeler ve desenli perde-
ler ile yazlık kasabadaki bir evi anım-
satan bu dekorasyonda uyumu yaka-
lamak sandığınızdan da kolay.

PATTERNS
In French style decoration, we often 
see patterned fabrics. But these 
patterned fabrics move in harmony 
and do not cause any disorderly 
appearance in the room. With velvet 
fabric upholstered chairs and 
patterned curtains, it is easier than 
you think to find harmony in this 
decoration that reminds a cottage in 
a coastal town.

YASTIKLARI DA DENEYİN
Fransız tarzına renk katan çiçek 
motiflerine ve renkli kumaşlara 
dekorasyonunuzda yer verebilirsiniz. 
Risk almaktan çekinen bir yapıya 
sahipseniz bunu koltuklarınızla kom-
binlediğiniz yastıklarınızda kullana-
bilirsiniz. Böylece sıkıldığınızda 
kolaylıkla değiştirme şansınız ola-
caktır.

TRY IT ON PILLOWS
You can use floral motifs and 
colorful fabrics, which add color to 
the French style, in your decoration. 
If you are a person who is afraid of 
taking risks, you can use them on 
your pillows in combination with 
your sofas. So you’ll have a chance 
to change them easily when you get 
bored.
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TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

YILMAZ İBRAHİMOĞLU

DEVLETİN 
“E” HALİ: 

E-DEVLET KAPISI
“E” GOVERNMENT: 
E-DEVLET KAPISI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
İŞLEMLERİ
Çalışanların ve emeklilerin en sık ziyaret etti-
ği e-Devlet Kapısı’ndaki menülerinden biri 
olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işlemle-
rinde; hizmet dökümleri, emeklilik kayıtları, 
sağlık hizmetlerine ilişkin katkı payları gibi 
çalışanları ve emeklileri ilgilendiren SGK’ya 
dair tüm evrak işlemleri konusunda bilgi ala-
biliyorsunuz. Ayrıca tüm SGK Hizmet 
Dökümünüzü veya resmi işlemlerde kullanı-
labilen barkodlu hizmet dökümünüzü de sis-
tem üzerinden temin edebiliyorsunuz. 

SOCIAL SECURITY INSTITUTION 
TRANSACTIONS
You can get information about all documents 
related to Social Security Institution (SGK), 
which are related to employees and retirees, 
such as service records, pension records, contri-
butions to health care services in the SGK 
transactions, which is one of the most frequent-
ly visited e-Devlet Kapısı menus by employees 
and retirees. In addition, all your SGK Service 
Records or service records with a barcode that 
can be used in official transactions can be obta-
ined through the system.

ADALET BAKANLIĞI İŞLEMLERİ
E-Devlet Kapısı üzerinden kimlik numarası ve şifre ile giriş 
yapılarak Adalet Bakanlığı dava dosyası sorgulama hizmetin-
den de kolayca yararlanılabiliyor. Bu sorgulama ile adınıza 
açılmış ya da müdahil olduğunuz bir dava olup olmadığını 
öğrenebiliyorsunuz. Eğer adınıza açılmış bir dava varsa bu 
hizmet size temel dava dosyası bilgilerini de veriyor. Bununla 
birlikte sistem üzerinde İcra Dava Dosyası sorgulaması da 
yapılabiliyor. Öte yandan birçok işlemde gerekli belgelerden 
biri olan Adli Sicil Kaydı Sorgulama işlemlerinizi de e-Devlet 
Kapısı üzerinden gerçekleştirebiliyor, belgeyi de günde 4 
âdeti aşmamak kaydıyla buradan indirebiliyorsunuz. 

MINISTRY OF JUSTICE TRANSACTIONS
Access to the Ministry of Justice Case File Inquiry service can also 
be made easily by using the e-Devlet Kapısı by entering your ID 
number and password. You can find out if there is a lawsuit filed 
in your name or if you are involved via this inquiry. If you have a 
lawsuit filed in your name, this service gives you the basic case file 
information. In addition to this, the Execution Case File inquiry 
can be performed on the system. On the other hand, one of the 
necessary documents required in many transactions, your 
Criminal Record inquiry can be obtained via e-Devlet Kapısı and 
you can download the document, but no more than 4 times a day. 
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Teknolojinin gelişimi ile birlikte artık kamu kurumları da 
online hizmetleri oldukça yoğun şekilde kullanıyor. e-Devlet 
Kapısı altyapısını kullanarak hizmet sunan yüzlerce kurum, 
binlerce hizmetini vatandaşların hizmetine sunarken, zaman 
kaybı da önlenmiş oluyor. Bununla birlikte vatandaşlar, 
internete erişim sağlayabildikleri her yerde kamu işlemlerini 
yapabilme fırsatına sahip oluyor.
Bugün itibarıyla yaklaşık 42 milyon kişi e-Devlet Kapısı’nı 
kullanırken, burada yer alan 560 kurum da 4 bin 500 civarın-
daki hizmeti online olarak vatandaşlara sunuyor. 
e-Devlet Kapısı’nda yeni hizmetler de vatandaşların kullanı-
mına açılmaya devam ediyor. Yakın zamanda 5 yeni hizmet 
daha eklendi. Buna göre; “Risk Merkezi Raporu Başvurusu”, 
“Elektrik Hizmetleri”, “Doğalgaz Hizmetleri”, “Tüzel Kişiler 
İçin Adıma Tescilli Araç Sorgulama” ve “Kalfalık, Ustalık, 
Usta Öğrencilik ve İş Yeri Açma Belgesi Sorgulama” hizmet-
leri de online olarak alınabilecek.
Peki, e-Devlet Kapısı’nda en çok kullanılan hizmetler hangi-
leri? Sizler için bunları derledik:

With the development of technology, public institutions now 
use online services in a very intensive way. While hundreds of 
institutions are providing thousands of services to our citizens 
by using the e-Devlet Kapısı (e-Government Gate) infrastru-
cture, time loss is also prevented. However, citizens have the 
opportunity to make public transactions wherever they can 
access the internet.
As of today, about 42 million people use the e-Devlet Kapısı, 
while the 560 institutions here offer about 4 thousand 500 
services online to citizens.
New services on the e-Devlet Kapısı continue to be put into 
the use of our citizens. Recently 5 new services have been 
added. According to this; “Application of Risk Center Report”, 
“Electricity Services”, “Natural Gas Services”, “Vehicle 
Registration Inquiry for Legal Entities”, and “Apprenticeship, 
Mastery, Master Student and Business Registration Inquiry” 
services will be available online.
Which services are used the most on the e-Devlet Kapısı? We 
have put them together for you:



TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY
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VERGİ BORCU SORGULAMA İŞLEMLERİ
Vatandaşların ve şirketlerin yoğun olarak kullan-
dığı vergi borcu sorgulama işlemi de e-Devlet 
Kapısı üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. Vergi 
borcu olup olmadığını öğrenmek isteyen vatan-
daşların, sistem üzerinden erişim sağlayarak, 
borçlarını ödeme veya yapılandırma imkânı da 
buluyor. Şifreniz ile e-Devlet Kapısı’na giriş yap-
tıktan sonra e-Hizmetler bölümünü, buraya giriş 
yaptıktan sonra da Gelir İdaresi Başkanlığı bölü-
münü tıklayın. Burada karşınıza gelecek alt hiz-
metlerden "vergi borcu sorgulama" ibaresini 
seçerek işleminizi tamamlayabilirsiniz.

TAX DEBT INQUIRY TRANSACTIONS
The inquiry of tax debt, which is used extensively by 
citizens and companies, can also be made easily 
through the e-Devlet Kapısı. Citizens who want to 
find out whether they have tax debts, can access the 
system and pay or restructure their debts. After log-
ging in to the e-Devlet Kapısı with your password, 
click on e-Services and then click on Revenue 
Administration section. Here you can complete your 
transaction by choosing “tax debt inquiry" from the 
sub-services menu that will come up.

ARAÇ PLAKASINA YAZILAN CEZA 
SORGULAMA
E-Devlet Kapısı’nın sunduğu en önemli hizmetlerden 
biri olan trafik cezası sorgulama işlemi, vatandaşların 
birçok işini kolaylaştırıyor. Artık trafik cezaları eve 
gelen postayla değil, telefonla bir tuş aracılığıyla öğre-
niliyor. Sistem üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü 
sekmesinin altında bulunan "Araç Plakasına Yazılan 
Ceza Sorgulama" sekmesine tıklayın. Bu işlemin 
ardından son 1 yıl içerisinde adınıza tescil edilmiş bir 
plakaya yazılmış trafik cezası olup olmadığını görebi-
lirsiniz.

TICKET WRITTEN ON THE LICENCE PLATE 
INQUIRY 
One of the most important services offered by the e-Devlet 
Kapısı is the traffic penalty inquiry process that makes 
things much easier for citizens. Now, you can learn if you 
have a ticket by only making a phone call instead of waiting 
for it to come home by mail. On the system, click on the 
“Ticket Written on the License Plate Inquiry” tab under the 
General Directorate of Security. After this process, you can 
see whether there is a traffic ticket written on a plate regis-
tered to your name within the last 1 year.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
E-Devlet Kapısı üzerinden sunulan ve en çok rağbet 
gösterilen hizmetlerden biri de Tapu Bilgileri 
Sorgulama. Bu hizmet yalnızca Tapu ve Kadastro Bilgi 
Sistemi’nde (TAKBİS) kimlik numarası kayıtlı olan 
kişiler kapsamında sunuluyor. Eğer kaydınız var ise 
servisi kullanabilmek için e-Devlet Kapısı’na kimlik 
numaranız ve şifreniz ile girdikten sonra e-Hizmetler 
bölümünden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü seçe-
neklerinden Tapu Bilgileri Sorgulama linkine tıkladı-
ğınızda kayıtlı bilgileriniz ekrana gelecek ve buradan 
da harita servisi kullanabilirsiniz. Sistem ile taşınma-
zınızın üzerinde bulunan (şerh, beyan, rehin, irtifak 
hakkı vb.) gibi durumları da görebilirsiniz.

GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY 
AND CADASTRE
One of the most sought-after services offered through the 
e-Devlet Kapısı is the Land Records. This service is only 
available for registered persons with an ID number in the 
Land Registry and Cadastre Information System 
(TAKBIS). If you have already registered in order to use 
the service e-Devlet Kapısı with your ID number and pas-
sword, click on the link for Land Records Inquiry among 
the menu options of General Directorate of Land Registry 
Cadastre in the e-Services section, then the registered 
information will be displayed and from here you can use 
the map service. You can also see the status of your pro-
perty (annotation, declaration, pledge, easement right) on 
the system.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
E-Devlet Kapısı’nın mobil kullanımının da hızla art-
masıyla birlikte en çok kullanılan hizmetlerden biri de 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan 5 
Günlük Hava Tahmini oldu. Söz konusu hizmetle 
Türkiye’deki 81 ilin 5 günlük hava tahminlerine kolay-
lıkla erişilebiliyor. Bununla birlikte bu başlık altında 
ülkemizdeki bütün denizlerin sıcaklıklarına, dünyanın 
önemli merkezlerinin hava sıcaklıklarına ve raporlu 
günlük hava tahminlerine ulaşmak mümkün.  

5-DAY WEATHER FORECAST
One of the most used services has become the 5-Day 
Weather Forecast service provided by the General 
Directorate of Meteorology. The 5-Day weather forecast 
is easily accessible for 81 provinces of Turkey. Under this 
title, it is also possible to reach the water temperatures of 
all the seas surrounding our country, the temperatures of 
the important centers of the world and the daily weather 
forecasts.



AJANDA / AGENDA

Fatih Erkoç 
Trump Kültür ve Gösteri Merkezi
Trump Culture and Show Center 

İstanbul

03
Emre Aydın

Pena Performance Hall/Edirne

05
Erol Evgin

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi/İstanbul
Gülşen 

Jolly Joker /Bursa

06
Göksel 

Bostancı Gösteri Merkezi
Bostancı Show Center 

İstanbul

1210

ZENGİN MUTFAĞI
Vasıf Öngören’in Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi 
hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarını eğlenceli bir biçimde 
aktardığı oyun, tiyatro sahnesinde defalarca yorumlanmış ve 
beyazperdeye de uyarlanmıştır. Nisan ayında Zorlu PSM-Turkcell 
Sahnesi’nde tiyatro severlerle buluşacak oyunda; 1978 yılında ilk kez 
İstanbul Şehir Tiyatrolarında bu oyunda aşçı Lütfü Usta’yı canlandıran 
Şener Şen, 40 yıl aradan sonra aynı rolde ve genç bir oyuncu 
kadrosuyla tekrar sahnede olacak.

KITCHEN OF THE RICH
The play, in which Vasıf Öngören conveyed the events of 15-16 
June 1970, which is the biggest labor movement in the history of 
the Republic, in a fun way, has been played many times on the 
stage and adapted to the screen. In the play, which will meet with 
theater fans at Zorlu PSM-Turkcell Stage in April, Şener Şen, who 
played the cook Lutfü Usta in the İstanbul City Theater for the 
first time in 1978, will be on stage animating the same character 
once again after 40 years accompanied by a young cast.

MAĞRUR FİL ÖLÜLERİ
Nisan ayında İstanbul Çevre Tiyatrosu’nda sahneye taşınacak oyun, 
izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. 1969’u 1970’e bağlayan yılbaşı 
günü, Belkıs dışarı çıkmak konusunda Cahit’i ikna etmeye çalışırken eve 
içinde ne olduğu ve kimin gönderdiği bilinmeyen bir kutu getirilir. Bu 
gizemli kutuyu açmak ise giderek çift için heyecanlı bir oyuna dönüşür. 
Dönemi yansıtan nostaljik dekorun, özenle seçilmiş döneme dair 
müziklerin, yağmurlu bir akşama uygun ışığın ve doğal oyunculukların 
keyfini alacak olan izleyiciler neşeli bir zaman yolculuğuna çıkacaklar.  

PROUD ELEPHANT BODIES
The play to be performed on the stage at the İstanbul Çevre Theater 
in April takes the viewers on a nostalgic journey. On the New Year's 
Day, which connects 1969 to 1970, when Belkıs tries to persuade 
Cahit to go out, a box of an unknown origin is delivered home. 
Opening this mysterious box gradually turns into an exciting game 
for the couple. The audiences will go on a joyful time travel, enjoying 
the nostalgic decor reflecting the period, the carefully selected music 
of the period, the lighting suitable for the rainy night, and the natural 
acting.
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Shazam! 6 Güç
Macera, Fantastik, Aksiyon, 
3 Boyutlu, IMAX / Adventure, 

Fantastic, Action, 3D, IMAX

Benden Hikâyesi
Belgesel, Biyografi

Documentary, Biography

Hellboy
Macera, Fantastik, Aksiyon

Adventure, Fantastic, Action

Destroyer
Dram, Suç, Aksiyon
Drama, Crime, Action

The Queen's Corgi
Animasyon/Animation05 05 12 19 26

HABABAM SINIFI YENİDEN
GÖSTERİM TARİHİ / OPENING DAY:
05 Nisan 2019 / April 05, 2019

YÖNETMEN / DIRECTOR: 
Doğa Can Anafarta

SENARYO / SCENARIO:                                      
Evren Erdoğan, Ayşe Balıbey

TÜR / GENRE:
Komedi / Comedy

FİLM ÖZETİ: Hababam Sınıfı yeniden beyaz perdeye 
uyarlanıyor. Özel Çamlıca Lisesi, yeniden karma eğitime 
geçince, kızlar ve erkekler arasında tatlı bir rekabet 
başlar. Okula yatılı gelen kız öğrenciler ile okulun 
gediklileri başlarda birbirlerine meydan okurken, bir süre 
sonra müttefik olarak birlikte birçok maceraya atılır.

SYNOPSIS: Hababam Sınıfı is once again on the 
silver screen. When the Private Çamlıca High 
School goes coed once again, a sweet competition 
begins between the girls and boys. The female 
students who stay at the dorm and the school’s 
usual bullies challenge each other at the beginning 
but later on they become allies and embark on 
many adventures together.   

KAPI
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
12 Nisan 2019 / April 12, 2019

YÖNETMEN / DIRECTOR: 
Nihat Durak

SENARYO / SCENARIO:                                                 
Filiz Üstün Durak

TÜR / GENRE:
Komedi, Dram / Comedy, Drama

FİLM ÖZETİ: Yakup ve Şemsa üç çocukları ve 
torunlarıyla birlikte Berlin'de yaşayan Süryani bir ailedir. 
Yeni hayatlarının mutlu bir gününde Mardin'den bir 
telefon gelir, bu telefon kaybettikleri oğulları Mikhael ile 
ilgilidir. Yakup ve Şemsa Mardin'e giderler. Bu seyahat 
hepsinin kişisel yolculuklarının da başlangıcı olacaktır. 

SYNOPSIS: Yakup and Şemsa is an Assyrian family 
that lives in Berlin with their three children and 
grandchildren.On a happy day of their new life, a 
phone call comes from Mardin. It is related with 
their late son Mikhael. Yakup and Şemsa travel back 
to Mardin. This will also be the beginning of their 
individual journeys.  

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

BİLEZİK

BROŞÜR

CAMBAZ

EKONOMİK

HARDAL

İMTİYAZ

KARTVİZİT

MERCİMEK

MİKROSKOP

MODERN

NİŞASTA

ORGANİK

SOSYAL

SÜRAHİ

TRİBÜN
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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

7 3
5 8 7 2

5 9
6 4 2 8

4 8 5 6
7 6 1 4
6 4

3 9 6 1
8 1

9 6
4 3 2

8 2 4
6 1 7 4

5 6 7 2
7 2 1 6
1 4 3

9 5 8
1 2

5 6 7 3
9 8

7 6 1 9
9 1

4 3 5 6
8 6
2 4 7 1

8 1
2 5 7 6

2 4 9 3 1
6 5

9 2 6
8 4 9

2 6
6 1 4
9 3 5

7 9
2 6 8 3 4

7 5 9
5 8 2 6

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

3 2 4

9 3 6 4
4 1
1 8 6

1 5 2 8
8 5
9 5 8 3
8 2 7

3 4
2 8 7 1

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

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

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

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

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

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


